
2 ILKTEŞRIN 1939 
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İkinci Yıl - No. 510 

Türk - Sovyet 
Müzakereleri 
Yeniden Başladı 

idare Yeri 
Nuruoamanlye No. 84 latanbul 

Telgraf: YENi SABAH lstanbul 

Telefon: 20795 1 t' 

G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi Her Yerde 5 Kuruş 

1

\Hitler Ciano İle 2,5 Saat Görüştü 
,Alman Devlet Reisi, Mussolininin 

Sulh için Tavassutunu istiyor 
Londranın Kanaati: 
Almanya, Türkiyeyi 

1 İğfal Edeceğini 
ı Omid Etmekle 
Hataya Düşmüştür 

Alman Hariciye Nazırı :Von Bibbentrop İtalyan Hariciye Nazm Kont Ciano Ue görüşilrken. 

Paristeki Yeni Leh 
ilk Toplantısını 

Hükumeti 
Yaptı 

lnglllz tayy•relerl Slgfrled ve ,ım•lf Alman 
r•d• muvaffaklyetll keflf uçu~ları yaptllar 

BUGÜN 

Mein Kampf 
( 5) inci sahifede 

Milli Mücadelede izmir 
(4) üncü sahifede ... 

Tarihte ihtikar 
(5) inci sahifede 
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VAHiDETTiN ...... Ymn ı M. 81FIR 

Y S51 a&•&• 

Silivride Hayvan 
Sergisi Açlldı 

l Pamuk 
Fiyatları 1 

Terk-Amerikan 
Ticaret Anlaşması 

Propaganda 
Garb c1emolEnlDed De 

DUlll.fllBI ........ devw edeli 
nuddıe1lf ....... teeelll 
ba harbcle her Od tarafm maı11811J. 
maddi lmvvet.leri ~· 

Va/ait/ettin O Ak,am Mister 
(H) yi Gizlice Saraya Almıftı 

Bu münasebetle Vali Ziraat Bankası. yeniden Tekrar takas usulüııe kert, 1ktm41ve11yaa1 ....... mtieadeJe ,...... .,...., 

Bu 't'UiJWlf.e tc>k beJr.,.,...,11'en1L k••Fıt". Hele nu.4 hi4 bu ııa- Lutfi Kırdar mühim bir mübayaata bqladı dönmek için hazırlıklar ve fnıaafful ılwtBJ•ek 11t11 
Birkag ükib acmra, pfil JrGmiteD- .-ta 'bUyUk bir ap •kdıiı s&tter • tuk .. ıec1• Bir mtıddettenberl dOpnekte olan pamuk h rakhmalrfa ve JE&h tidde1tlellmdll 
Jerln kararblarmı görmfieler, aawr- mil, o aJrpmkj hainliklerini millet- na soy 1 fi7atları Ziraat Bankasuım mW>ayaata bal yapı yor dlr. 
daklan ktiftirleri ilitmieterdL AraJa,. ta, tarihtA!ll gis1enrieti. Yalmz pek tltanbul ~tertip ettlli bu -- laması üserine :JaV81 :Javat J'(ik8e1mele Amerika ile evvelce takas esası Qzeıine Yahm, bir ele IDMlıffl ..ı...ıa 
nnda mıCak OR metre kadar bir m• candan aeviftiği dmtJarma, Kister 1111r9 ait hqvan Nrlileriıda W1UDCUSU dQa basJamıııtır. Gegen llellfl Banlranıa bir çok 78pı)an ticaret miibalelerJmis bu usulfin .... alg ftnllr ld, .. JIMl 
..ıe ......... Bıa -ede, lılitleat Jte. ll'llllll o akpm lllm1 bbal edildiğini ..at 11 • Slllvride ..-uimJe açılımf - pamuk mmtakaJarma tefti ettlll akala laivedilmal üzerine ebmımVet1l mrette lll!la de lllllllr bir plrNe 
fln gir w Dla -1 llirdlll 711mel- plet11q, lı: Dd tarafı da tir. clnıd tGbumlaıdm .._ IUbsu1 prek re azabmttı. 
_,_.... OftDl""'ND Bir IDOddı9ttenb..t fllbrlmilde bulun • ko1te ve ıwebe kaJite J11buDe pak ıüze1 liJDdbe kadar 7apdan tec:rObelse ni· ............ Ba P1J i 1 
....,.. . ~un .. ecleeek lıir ~neticelen- makta olan ~ Umumi MUfetti§i Ge- neticeler vermlftlr. Bu cins pamuklar bun- men Amerika ne serbst dövizle if )'Bpmalt ....... _..._elell• .. 

- Haydi David. Şiddetli at,ee!... diğini soylemieti Fazla izahat_ ver· neral KAzım Dirik, Vali ve Belediye Reisi dan bir ay evvel kilosu 80 kurut iiaerinden lmkAnlannın gayet u oldutu anlaeılmıl- RaldlraM hall llubc1e ....,. 
Parabelbmtlv birer mitralyöz gibi mekten çeJrinmift;i. doktor LQtfi Kırdar, lltanbul matbuat mil- satılmakta iken llOll ıüııJerde 37 kuruşa tır. Bu aebeble Amerika De yeniden bir ta- .. Cani ta eJlerlndeld ......,. 

birden patla-. bhilliri ardma mer- Bu göröpwıin ert.esl sabahı Refik :=!:er~ diler davetliler ~ kadar yükselmiftlr. Ziraat Bankası müba· kas anlapnası ;,apıJacalJna dair allk~dar- ~ radJ'o, ldlltUr mlmeele ve 
mi aaçmaia balhmJlb. 81lblarm U- Bey Beyoğluna lmnle, Deyli )(eyi ga• mi onda Sillv==er ~kaza~- yaatına devam etmektedir. lltıatahsil bü- !: =da b==ialar müsbet bır ıe- ldalanndall lltlfade ederek 
ğultulu aeıaleri arasında, iç komite- zetesinjn muhabirini görmilltü. O makamı Kemalle Şehir Meclisi Silivri a- ldllnetin aldılı bu tedbirden fevkalAde Aldı"--~ l"- ' rhae IDall8'ri u•eda faOdyet eWıl 
-ı-ı- ---1.1. f adlan boğulm :ı it ...n.. .... . . Esa . em ım .. -. aauu.Z ma wuata göre VekAlet Aıne- mek ........ ~ __ ...._......__ 
Ç&UU& a.çaa.as ery 111, "ç •'™ ogleden sonra padıpbla görilf- zası t ve Belediye Reisı tarafından kar- m nun ° ...... r. rika ile yeni yapılacak ticaret mukavelesi- ~ U&A.....----. 
de oldukJan ,.... di-1 tir.erine mek tlsere araya davetli oJclılimaa f!1anmııJardır. Banka önümüzdeki sene için de birçok nin esaslarını tesbit etmele ba§lamışbr. Bunu Almanyada, propagaMa 
JUzükomı ~ K'omiteeiler, bildlrmiotL AMJPD yapılan bu da.ve- .!;:"::°:1~eb:-O~~akhaG:r~~~ =ulı:~ma Vi cini tohumlar Bu sebeble ~ ihracat ve it- wet.I yapfiliı gibi, tngUtme ve 
pis tlrnaklı parmaklan De toprak)&- tin •kpm yaplan konnranın tesl- cim hayvan iltirak etmil ve ka,.ananlardan ww ballt tacirleri Amerikan flrmlllarDa kar· ..ıa da 1'a 111 ls&lhbıuat ........, 
n kulyarak can '98l'ID8je ağrqlr • ri, Ki8t.er (B) mm l8l"ar1 ile olduğu- birlııci, ikinci ve QçO.nc(1ye mükAfatlar ve- BELEDiYEDE: plıklı olarak m~ab~ata baflam.ıllardır. llllU R -et.ler ifa 
ten, lılithat De David abl latflrBJD&o mı da kendWncJen bqka tabii hiç ıilmlftlr. Bunun tabii neticesı olarak ta son giln- Her M tanfm da Pfu t& 
te doiralmulhu' "lraranbklar içinde kbnse aıılıyamamıfb. Resmi kiipttan evveı kaza kaymakamı Talebe matinelerine ıerde Amerikaya mühim ~ makine • .,.....-. enet ..._, 
"--"->-... ı....... VahideWn -n.. JC&Jeden Kemal bir nutuk frad etmiı. bunu vali AJAt ve edevatı slparfı edflmiftir. ha miicadele .__ ı hlr 
--.,--.-- o •- va· aoma LOtfi Kırdann bir hitabesi takip etmiştir. halk gır• emiyecek Birkaç aydanberi Amerikaclan makine _ _, .... 

BAdille, Ud doatua flhıe muvasa- ecnebi muhabirini de kabul L4Ui Kırdar hitabesinde· hayvan sergi- parçası gelmemesi ve Almanya ile olan la Od aahaJ1 faallıel lllfıft811 
ı.t-cJan 0c aat 80ID'a Jant geeenbı etmif, bq mabeyinci Ltifi Simavi lerlnbl ehemmi)'etfni ve kaylüy(l Jyi cins Belediye tktısad Müdürliliü sinemalar- klering anlaımaıının tecdJd edilememesi se byclefmektedlr: 
yanmada -- •lnnml ve kahwlıer- Beyin tercOmanhiı De bir saat ka· hayvan 1etiftlrmete tefvik etmekteki bü- da haftada birkaç ilin tatbik edilmekte o- bebile piyasada yeniden bir yedek parça 1 - lılf!llllelret dphllhM1eıkf 
ele aöyJtn~ bafJamnlltL Şehri i- dar g6rüpılltU. Muhabir yaptığı bu y(1k roHlnO tebarüz ettirmiı ve IQTICa bu lan talebe matinelerinde halkın da ucuz buhram bqgöstermiftir. Ala.kadarlar buh- ,.aıam1ye, 
daıe etlmı mdiye (mOls htı:ktaie- kmmpumm taflilih k aeqiler vam&uile idare eden ve edilecek biletlerle sinemaya girdiklerini ve bu ~- ranın önüne ancak Amerikadan yapılacak I _ lfemleket ~ 

•......:o.& ~ ,. _ _..,_ __ -...:ı_ m o a F1111 ae- oımı köylünGn, bir araya gelip toplanarak den biletler ihlerinden tahsil edibnekte o- idballtıa geçilebileceif.ni sö;vlemtıktedlrle. mni 
ti) __.. ~• _....,,,. littlil va.- &a.n:,......._ Kist.er B. göster- konupnalarına vesile tefkil eftiiine de ı- lan devlet rüsumunun hazinenin zararma o um ye. Jrft._ ...... c11ıılle ~ &tm m teı.we guetesine. gön- ıaret etmJı ve hayvan aergl)eri Jçin her se- larak ekalldiiini görerek ırıevcut ntzamna- Llmanl•r Umum MUdBrU Memleket dalaQbMWd 
Eraılıi "gtlrı nwJıaJllnde Japllm tet - cleımiıfti. Bfbıklrm llÖderiDi az 1lir ne .konulan mOWatın bu 7ı1 arttmıaca- me mucibince hareket edihnesini sinema bu U h I I eli mlye t.esir len e~ 
JdMM> .. hldlle faillerhdD bobmma- aman llODl'& 1atanbu1 guetaleft de lmı vldetmiştir. sahlblerine kat1 surette teblii ef.millir. il n ,. r m Z8 il r or ea fazla ,..,. • ....,.. taraf, 

81118 
yantlm edecek mahiyette bir ne- Taymist.elı alarak dtunJarma töyle- Bundan 90Dl'8 Trak7a Umum! Müfettişi Bundan emıra talebe matineleri hattanın Limanlar Umum MildOrlüj(inOn ~ 11w& ~. O ber vwfa 

Uc& va...,.WJ. ee gıeçirmielsdl. General Khım Dlrik k0rs07e eelerek: mua71en bir ,Onflnde ve tesbit edilen sa- kadro ve bütçesi hakkında VekAlete tza- hatti .basun aruhlne bomba 
c- Sevlill halkımız. loymetll vali ar- atlerde yapılacaktır. hat vermek uzere Ankaraya giden Liman- ....-ı... ..__ _____ ......... L .,._ .... __ 

• • • "Devletl Oımuutiyaaln hal'be ı.ti- kaclaflm: wvv lar umum mudiml Raufi Manyasinin bugün J-._, ..... .,,,__._ --.• -
Mi .....,. aqılsinill evJati1ie nld Adet& bir Jrua Mticeeidir. l'.jer Gecen sme de 17111 yerde, ayn1 fartlar MAHKEMELERDE : şehrimıze dönmesi muhtemeldir. umum den bir tekilde AJmaa halkı iiı •• r.ertlıl 
~ ~ aC1alD aW n gilıl, vuiJet1 llyudJemis De mevkii coğ- altında kurulan bu lel'lide büy(1k kalkın- Müdür eehrimize döndükten sonra tsken- Bitler reJlml aleyhlnde 
hata V4Mett1n • 

0 
-.... ortatık rat1m1s ve menatti milllyemts ciddi ma dunuswıu ben c1e ayni~ içinde Sarkınblık etmenin derun limanında yapılacak oıan yeni tesl- bulunmayı ilerde 1stlfade edDeJııl!I 

1.....-.......a..;.., ~- [B] ..; -..-..6ı.... ..11~1..'--·te-'·--idi wku duymUJ bulun117orum. Gllnun davası ve satın bazırbklarile mefCU} olmala baflıTci· cek bir llN'eket olarak tellkld e 
JUU1lnl"IMlll amUZ' J& lll'&JUI& iMi&-- nazarı uuuur. a.a.uma en kuvvetli mefhumu köyün kuvveti ve akıbeti caktır. 
aJnttib. ~ 1J8b1i bu es - bulan tetehbUalhı asla makul ~l:aa- onun kalkmmaaıdır. Köylil cümburlyetin -..~.AA.AA."-'V'VV'"""'.AA,,,..,._,..,..,~'V'V'vv t.ecllr. 
nrll ..Wtlıi Mytlk bpda ~ dıiJ b9dahet.en anJaeaJırdJ. ııaattees- ana desteli ve buamaJıdır. KöyHlnOn hay Cağaloğlu Yanıksaraylarda oturan Ada- i'<JLJSTE: A lmanlar lie, garb demokıaslllfJI 
- ınab6yin dalnildne ~ df o amanki btlt6metin basiretsiz. vanımn ıs1abı, onun 7.ftlllnlllı.nl temin et- let ve Şefika adında iki kardeş ~ün akpm kampaıda 41alllll t.eelr lera meml!ll 
Cihannüma bsrma -"'-"-'-" :Da- eliği bizi bu badireye a6rOkledi ve fe- mek aaıl vazifemizdir. Büyük ıeflerin tel- sokak ortasında cOretkAr bir terzi çıralınm Damadını yaraladı t.en fazla. bir kazanç temin edeı1111!1 

• &~U&IU9w. • • w kin ettiği düsturlar hep buna dayanır.> j taarruzuna uJramışlardır. Bu çirkin hAdi- klerlnl 11 .... 1.ede ederek 
mad Fend de kasrın önünde kar§ıla· llketimizi mucib oldu. Eger ben ma· Cümlelerile baflıyan ıüzel bir nutuk se dün cürmümeftıut mahkemesine inükal. Fenerde Müftü Ali mahallesinde oturan ce m'"9DU ' 
mıe, yerlere kadar eğilerek, kadir ve kamı saltanatta bulunsa idim bu söyliyerek hayvan sahiblerine, veteriner- etmiştir. Hlcllse şöyle olmuttur: Sadullah damadı Mehmedi geç.imsizlik )'il· kuvvetlerini daha ziyade elhaa 
itibarım yUbeitecek s8zter aöyttye- vak"ai elime kat'iyym hmrule gelmez lere bazı &lildler vermiş ve bu seneki ser- tkJ kız kardeş saat onda Çemberlltaştan zOndeıı kolundan çakı ile yaralamış, suçlu rmmumlyeslni lrapnmak vnıı.m• 
ret atırlamıtt orta salona ahm§tı. dL ginln geçen yıldan güzel oldutana bilhas- evlerine gitmekte iken taıuntadıklan il~ er yakalanmıştır. sarfetmekWll'ler. Bu arada, 
Takma nezalr'etler yapbli mreiet- T6ıtiyede bazı 8lyull komiteler sa ip.ret ederek Vali LUUi Kırdar ve ar- kek ar~ takılarak kendilerine mil- Moloalldele .. _.r p11n propapndam bDhaeea lıltaraf 

' • kada,larma tefekkür ~. nasebetsiz 8Dzler 8671emifler ve terbb'esiz- Y- Jetler arum'8Jcl -8 teelrleıt 
lerle kınhp dmdllerek, padftabm ak· tarafından Ermeniler hakkında lera KAzım Dilik ve Valf dfl'•er davetlilerle llklerlnl daha Ueri götürerek sarkıntılık et otomobll 1 k nlann A-4-1.a...9 

da old ;r,,,.._ .. ~.ı _;..,,.; .... ıı..___ e1ey büyük' b' tees 6 ev eme \'e o mua--..-
§8.Dl namazın U6ı.mll ov3 e~. uauua.u muam e lr • beraber sergiyi gezdikten sonra tohum te- meğe başlamışlardır. Fakat iki hemşire Ca- Nuru ni ed tur R f t d.. to " 
Birkaç dakika bekBJeceği için adı'- alirJe muttali oldum. Bu gibi fena • mWeme istasyonuna da gtt.mtsterdir. talotlu caddesinin karanblc bir yerine gel- sikletle 

0~~Jye e ;ım::ıe ~en =fö~o ~ sa.dl ve mali yardmılanm tanin 
Jer cfilemitti. hldar ile ayni vatana mensub evlid· Merasimden sonra davetliler Silivri Hal- dikleri vakit erkeklerin içinden ayrılan bi· oilu Yaşarın idJresindekl noo numaralı bilmek gayeslle ~· 

V • lar arasında wkubulan mütekabil JGevinde verilen ölle dyafetinde hazır bu- rl kızlann üstüne ablarak Jdiçül'ilnü yere otomobil ini olarak önOne çıkarak mofo. Almu propapndam, ha 
e. . . . . kitaller kalbimi kırdı. Makamı salta· lunarak saat 14 de otomobillerle lstaııbıAa düıürmüpe de kızların feryadı üzerine• lik1ete çarpm1f ve ön kısmını tamamen bir taraftan Odu9dl ve ...U m 

- Pad11Bh1nuıda büyük bir din D&ta a bu vakayi il dömrıQflerdlr. raftan yetlfenlerl ıörerek kaçmış ve o el· parçalamıştır. Otomobil de hasara uil'amJI """"-'t ve tııa .._için bitaraf 
aaygı ve baihhtı "'1ıbr. Namazlan- bb"~:ıngeçm d 'ddetl m • Vali 8Dlvrlde Tetkikler Yaptı varda bulunan pansiyonun içine girerek ve Rıfat bacağından yaralanmıştır. Suçlu Jetleri 1mHamnak inerken, diler 
m hiç bırakmazlar. 8fmdi gelip sizi 8e '. e llOD eMCe §1 • e tec• Vali Silivriyi ziyaret fırsatından istifade odasına kapanmıştır. Bunun üzerine kız- toför 71lkalanmıştır. raftan ela, dahlll ba1mndaa 
burada görttnee beklettiğindeli dolayı ziyesi için derhal tahkJkat ıcrasını ederek bazı tetkikler yapmıştır. Bu arada lar zabıtaya mUracaat etmifler, polis bu T d dU IU 
bilseniz nekadar tızın klerdir Bi emrettim. Esbabı muhtelife bu emri· Büyük Çekmecedeki Mimar Sinan köprü- cilretkann odasını kontrol altına alarak rarnvay an f mDletlnln maneviyatım ytllmeltm 
ru ...,.... Wmda .::. y&W: miJı serian icrasına mini oldu. Ma· sil tetkik olunmut ve tamiri kararlaftırıl- çıkmumı bek1emif ve ~ yapılan ib- Beyazıtta oturan Klmll Zeki Vezneci • ~. 

ara • ,..... aio•flJı e!Jevm bu meaele biitün te . mqtır. tardan sonra dıprı çıkan teni çıralı Meh- lerden tramva;ya binerken düterek 7ara -1 Ya.buz elde ec1llea malimata 
benim . ..._ do8tumdur. Pek eok ferrilattıe tahkik lunmaktadır Slllvrlde 4 I)' evvel fntaatı ihale olunan medl 78kab7arat mahkemeye aevketmif- 1anmıt. tedavi altına alumuttJr. ran Almanya daJdltnde te;vellltll 
aevdiğim, aaydıjım bu bilytik millete 0 • 25 odah htıkamet konalınm fnşaaı g6zden tir. lıiıd teknı' yüm'albraelğmı umdu- Tiirkiyedelrl İngiliz esirlerine ya- ıeçlrilınlftlr. Btı. bilkllmet konalı 29 tef- Di1D yapılan durufmada suçlu kabahatt- T•f 81ttnd• ezlhll leD t.eahlrlerhı mtqldU&S& karıııd-.9" 
jum .... B. m ile, 118 ~ ki, lik&yet eJw:um mıimu&mPJj - rinievvelde acalacaldlr. l)i 1nkAr etmek hten>I ... de mahkeme ge- ı.tin)oecle Mltatın tat ocaimda ca1ı§8D ı' lı merblln.ıealr. 
tngilitrdıı ~ .,. ya eian tMJrikiDI emredeceğim. E-

0
,., .. ,

1 
. .,. 20RD.zo .• rek kzJarın w ıerebe q1unqn arlmdaf- Bt;razl ocalın bir tarafından dilfen bQyük ltte ba mtieac1ele, m 

· pr wJmbuJan likiYat enat w sa- ~. 6 6J:I m larmm ffadellnden va1atJı telblt .m, ve bir Utla ezilerek "'"8lannuf. keadhıl der- ._. ... DlıMUllfeUnf J&'r'llı 1 1
P 

mp ~ hatr noJraanmdan ileri geliyorsa u - llebmedi 1 87 ıe san ıı..,.. mahktm ...... bal bastahane7e kaldırı1aufbr. Zabıta vaka rlBe .......... mfecBlm mil' ıu.ıı-.ıı 
Söderl ne akbmra lılnklrı övmek, . . Mudanya lıatb kıı re1t derhal teYldf ...... etrafmda tahkikata 10mm &llrmllUlr· ....,.. ........, gladm 

mehatıl»nda padilaha b.rp NVgi. nutmamab ki bizim ukerlenmız de tarifesı· wvv • Olo bit __. 
inm ~ hıtemipi. Mis - bu y&sden pek gok mlmtı ve Jaamen -•OTEFERRIIt : rne P • .... t.eu.Jld -- ... pYet.le .... 
teri bil hareketine hafifçe de gtlldür- de açlıktan &lmUtlerdh'. BUtüı1 bu Mudanya hattının kıf tarifesi yanndall Htlmune butabaneslncle çahpn Fettah mektedlr. 
mu,tl. O inda da Vahidetthı bir· ahval bllhaua vesaiti Jialdiymln Dok löbanll tatbik ediJmele batlanacaktır.. Turing Kliip, seyyah dün hastahanenin önOncle tramvaydan iner Bu sebebdea dolayıdır ki, tRllh 
deJ1bir9 lfa'lona ..ı~&.A Bu ka Mmndan ileri pllyo't. Buna ve civar balkının yaptıkları mn.. ce)bı• ı·çm• hazırlıklara !~~~ ~ ~-'!~ l· manOMla it ve Uca.ret _,,....,., 

5uaTvuu...,.. • Kırım mub rebeaind İn""'1+-..tt. racaatler üzerine Devlet Deniz7olları iş- -~ n .,__,_çarp- ,..t fikir ve premlbleıln De§ıl 
bul tarzım Vahfdettin kendisi mil.na· a e 6"~"".uu& letmeai bu tarifelerde esaaıı deliliklikler bsa•Jadı Dlll ve blQ-11n bir halde haatahane7• .kal- tes1ııltl py.ealle hazeketıe pelrllea. 
sib görmUettt. Sanki bir kumaz1ık ın~iki bulunan . ~~. Sultan )'Bpmıştır. _,, dınJmıatir. Suçlu to& ~ MIUD papada 
göatennek i1temiftL Namaz bahane- AbdüJmecidden İngiliz milletine kar· Yeni tarifelere nazaran vapnrlar sabah ıstanbul Turbıg k1übü &ıomtlzclekl ... llll olomoltl prptfll ...... c11, ııa:° saha&mc1a da, dıal 
aDı aaloncl& bulımmama1rla mfsaflre il milveddet ve hikmeti qıpimane seferlerinl Mudanyadan 78pacaklar ve d6- memlekeUmize fazla ıniktaıda teJ78h cel· ~ ... Sultan ...ır..... ... '== .. --. .. _.__. k h - .. 

be81 ek ı.ı .. -ı-tım arUs · nOt seferleri aktam tstanbuldan )'Bpılacak -
0 
.. •, - ._.!!!!!! --· ... ere e • ...,.e usu-a lw'l1 ayala kaUamk, lrarfıJamak gi- ~em ~· tev ettim. tır. Bu auretle Bunadan ifleriı)i sÖnJlek 1: betmek. bu leD8 hariçte prcJll'8mh bir mamnda oturan Cevad huaull otolnoblUle ..,.._ mtteadeJe ~~ 

1ıi ~ yarqtlrdıjl hareket1erı- ~41 .makamı salt~~ bul~ çbı sabahle)'in ıstanbula inen Bumhlar surette propaıaDda J8PUk 0zere hazırlık- ŞlfB1e litmekte iken arkadan ıeJeD 8348 halbu1e gMlnnekWlr. 
dm& k•&f korumu1bJ. GiJ& misa- gum cıhetle memleketim De İngiltere ı.tanbulda )'Btınağa mecbur kalmadan yer ıara baflamı,tır. numaralı kam7omm l8d_emeafne maruz ka tat.ikbal de, sl1ih ~ daha 
firi t91Kfieine tuba ve hllnnete __. devletl fahimeai beyninde eakidenbe- lerine döneblleceklerdlr. ıııc olarak muhtelif 'Bııancla olmak ilzere Jarak bmra Ulramıt. IUÇ1D IOfilr J&blan- 81 ta 1mn- m JdMlnl 
bur etmifti. AkJmca eaJvme bir kiya- rl caygir ollUl miinaeebetı doetaDeDin Kafken 8Ç11d1tr1ntl• 8W• memleketimizin muhtelif mmtakalanndaki mıştır. m: ~laealJ 
set ~ Biraz ~ kı~ ve ~di için. bütün ~n:etimle ~- earl bir m~n glSrUldO tartht ve tabii gözelliklerlnl gl5steren bro- Aptım IMld_,. . Dr. Betad SAGAY 
ııluluğunu kıracağım, lngiliz1eriıı hi- cagun. Necıb ~tinizin ekseriyeti DQn akpın latanbul Mıntalcası Liman IÜl'ler tabettırilerek: bari~ memleketle- k•pllrdJ _. ..... __...... rn • •• • 
mayeıdne sıtıeıP onlara kul, k6le oJa- taratmdan vakayti ~ JdDHYen merkezine gelen bir habere ıöre Karade- re tevzi edilecektir. Turing klilp bu nıak- Kalafat yerinde Gilntf motörii 98hibl 
catım o an tgln mıutuvermletl. bigtlnab bahman ahabme lraqı ayni Dizin Kefken adası ilçıldarıııda :rentden satıa mQtebwıs bir fotolrafçı18 hamlat· Cevdet motörilnihı maldrıeslne 781 ver -

VaJıSaetthı, 
0 

upm Jıfiater (H) ile biaaiyat De mutai>eıe olunaeağma serseri bir mayn görülmO,Wr. Liman bu tıtı gayet güzel pozlardan mürekkeb mü- m"ekte iken ayatım makineye kaptırıp 18_ Amawtkö)'Onde oturan JCrnm ve..• 
bir mtteıa fUla kon.Qlllluttu. !'&kat thlıid'ftnm. TUrk kütlei ahalisi tngn. vaziyeti, ıece Yapır acentelerl ne alAka- teaddit all>ilmleı: Jıaurlamıfbr Bu albtlm ralanmış, tedavi altına alınmlftır. dap Balıb 1stikW caddesinde bir bır~ 
~ _.._, verDen karar- tereye kareı ~ gibi ve belki ::-.::U.~ müte)'akklz oJmalarım terden bazJlaııi ,.a.r1m11e a ;.. ~ Cllzllne demir 911rpb :'ı!.~~~~arak 
lar oJduiu Cibl bJm bir 6ı'ttl altında de daha kuvvetH bir surette hiaaiyüı Bu maya son gQıılerde Karadenizde d- geleQ memleketledD 7.'uriDI kJllplertne 111111 Kalafat )Wlncle tamirde buJunaa ;sap,. _.,. ~. Zabıta vak'a =============- terecc8bk&rane beslemektedir. Jlil .. rfllen serseri maynlerln dardünc0s6dür. dedlecekUr. vapurunda cabfan Kaımtntn 111ızOne cafal· kmda taNdtrata ~. llA-----------.... Jetimln kl8lm anmmm kendisine • ~ makta iken c1em1r ~ sıcnptaic ıa- =========::=;::;:::::::;:; 
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Hitler Ciaıio ile 2,s· 
Saat Görüştü 

UÇ emı a eme 1' Büyük Zarar 

Mu .. nf erı·d HaA kı·m Mı· ? c.~m:ırt.esi ~ünü öğleden ~onra t()-
• sadüfcn Salıaflardıuı g~ıyordum. 

Alman Devlet Reisi, Mussolininin 
• 

• 
Adliye Mekanizmasını istediğimiz 
Şekilde YüriJ.tebilmek İçin Evı,ela 

/-/akimi Terfih Etmeliyiz 
YAZAN: AVUKAT HAKVAR 

Birdenbire burasının birçok genç 
mekt.eblllerle dolu olduğunu gördüm • 
Bir takım gençler, ellerinde kitablar: 

- Sekizin biyolojisi, doku..'"Un ceb
ri \"&r! 

- Yedinin tarihini isti~·en ,.a ... mı'r 
Diye dolaşı) orlar 'c ldiıne kümf 

t.op1anan talebe yığıularıwn birinden 
öbüriine gidiyorl3.rdı. l'az:ırhklar ga
yet ça!Juk yapılıyor n kitablar ah
nıp satılıyordu. Meğer her sene bu 

İtiraf etmek lazım ki, Cümhuriyet hiç kale almamış bulunuyoruz. Tem - vakitler, hali \"a.kti pek yerinde ol-
(ftq tarafı 1 inci sayfamızda) 1 gero gazetesine gelen bir telgraf, mı t*bbüs yapılmamış olmasına rağmen, hükümeti, yeni kanunların tedvinin- yiz azalarının çektikleri sıkıntı ve mıyan talebeler, geçen seneki lcitab-

Sulh için Tavassutunu istiyor 
~Ya Letonya İşinde Ruslan B. HitJerin halihazırda avdet etmiş Fransız matbuatı, Fransız efkinumumiye- de gösterdiği cezri hareketi o kanun- hatta ıztırabı Adliye Vcki.leti bizden lanm buralarda bir nevi açıl' mhza-

cı__ - • sinin müttefık hissiyatına sadık bir suret- . . 1 
' ' ı ed il l tal bele 

Stoıtbo cerbest Bıraktı oldugunu ve Kont Ciano!'1 ka~. et- te tercüman olarak. inkişaf etmekte olan lan tatbık edecek mekanızmayı kur- daha iyi bilir, daha eksik, daha az Y e e 0 
81D1 a ~n e re sa-

>tt il lın, 1 (A.A.) - Almanyanın Sov- mesi muhtemel bulundugunu bildir - bu manevraya evvelde cevab vermektedir. makta gösteremedi. Bu mütaleayı i- tetkik edilmiş ve üzerinde miltavere tlyorlar \"e kendilerine lizım olan 
hateıt~Za ~ton,-ada tamamile 5~ mektedir. Bu gazete, muhtemel olan Exelsior gazetesi, başmakalesinde diyor teri sürerken içinde bulunduğumuz edilememiş kararların, miktarı bir - kitablan bafhlanndaa satın abyor-
tllrıacl. 13,::ne.. mbsaade etmiş old~ ı- bu görüşmenin resmi mahafilde Al- ki : imkan ve şartları da unutmuş değiliz. denbire artacak olan işlerin tetkikini lamu§. 
~~· Bun:::atü:==~ ':, manyanın Sovyet Rusya ile birlikte ~~nşın her .i~ .sahi~nde de, ~l\SL% ve Yeni kanunlar için yeni cihaz ve ele- işba haline gelen Temyiz Mahkemesi Bu bidise bende mekteb kitab:U.· 
~ ~ sarfedecekleri faaliJ'~ bi sulh beyannamesi :neşrine bazırlaıı - tncıliz .rn~eU~n düşü~ ~nhd ~ - manlar birdenbire yetiştirilemezdi. nasıl yapacak? Ve Temyizden bir tür· 11111 bizim memleket lçia hakikaten 
r~ P.stonyaya kal'Jl yaptlmış olan ha- dığı bir sırada Kont Cianonun bu ae- ~bi:=~· ::ıaikıd~ılleti~ ~ ı~- Maarif Vekaletinin talebe tahacümü lü dönemiyen işler yüzünden iş sa - çok pahalı olduğu kuaatiai bir k&
lldcletıı ~:rdaha az ani n daha az yahatine atfedilen ehemmiyeti gös - senelerdir çökZ:a'; olan ~tehdi~:U =~~ karşısın.da çe~t~ği sıkıntıyı, .. ~dliye bipleri yine şikayet etmiyecekler mi? re daha uy&IMbrda. BugüD meeeli 

iter-. _ ·. termekte olduğu mütaleuında bu - den söküp atmak,~ buna bir niba,-et ver- Vekiletı de bakım noksanı yuziinden İ§leri tesri bakımından m~temi ll8eaia herhangi bir suuflada okuaaa 
Loa Göriipn~ !~ lunmalrtadır. me~~r . . :Fransız ,.e tnciliz milletlerinln ıs- kat kat fazlasile çekti. Yeni .~anunlar mahkemeleri milnferid hikimlikler kltablann mecmu fiyata oa. CIA bet 
~ dra Ne DiifiiDuyor • M di ki. telı, istikran ve emniyetli bir sulh '\-Ucude için o kanunların ruhuna nufuz ede- haline getirmek belki bugün için isa- liraya buluyor. Çoe .. klan ~ bu p&-

~ 1 ~A.A.) - Reuter tebliğ ediyor: ~ . yor • . . c.etirmektir. öyle bl~ sulh ki, h~es, tepe- bil~ek kudretli şahsiyetleri İstiklal betli olmuştur. Fakat memleketin ih- rayı \•ermılyecfk vaiyette olaa e-
li, bu k Bntanyad:ı umumt intıba ~ur önuınüzdekı hafta, Avrupa ıçın sınde Hitler efendinın kılıcını hıssetmeden, Ha b" d k k . b. be\·eynln ll&""ISı bl ha U kt 
~1 harta, bir tok cihetlerden kat'i blr kat'i mahiyette olacaktır. talışabilsiıı ,.e 71lPYabilsin. r ın en sonra, yı ı ve vıran ır tiyacı olan adliye mekanizması gereği • • .,, · . r Y ço ur. 
'a~t arzedecektir. Londranın umumi İt 

1 
tel . B Hitl . ulh Exelsior gazetesi manşetinde cSulh ta- memlekette bulup çıkarmak kolay gibi kurulmadıkça alınmış ve alıııa • Nitekmı tahsil hayatamda, liill'f p&-

~ bugünkü vaziyetin esaslı iki Amili a yan g~ en, · erın 8 aıTuz:u, Büyük Bdbanyanm kat'l azmi kar- olmıyacak bir işdi. Nitekim Adliye cak olan bütün tedbirler ne vatanda- halıhklan yüzünden muhtaç oklukla-
1 ._ un e,-lediği yolundadır: • • ~amesını Rayşta.g'da okuyaca- şısında erimiştir> diyor. Fakat buna mu- Veklleti on beş senedir, bu dertle uğ- şı ne de Adliye Vekaletini memnun rı mekteb kitablanmn birçoklanm 

>1iı._. Avrupa işlerinin gidiş.inde HiUer gını yazmakta, ancak bunun muhak- kabil, bazı diler gazetel~r ve bu meyanda raştı durdu. edecekti;. tedarik edemiyea arkadqlanmın sa-
. ~ hlevkiini k betmiştlr kak 1,:ı,..;;...... • dide te · · ·· · · · · · · z ._ P ay . . . . o '""'"60&&&u !JUD n mmı mum- Fıgaro, bılfıkıs, Almanyarun yem bır dıp- Mesleğe gençlerin rağbetini arttı- Or.erinde ilmi bakımdan, şimdiye yıst pek )'iiksekti. Halbuki ~ &alebe, 
>an.... - ransa ve 1ngılterenın HıUerle sulh kün bulunmadığını ili.ve etmekte- lcamatik taarruz har.ırlamalcta oldutunu bil k edb" 1 1 d H k k f kadar çok durulmuc:ı ve neti"ceya bağ- hakkile istifade edebilmek. içia. ders rt • .:--ınak hususundaki azimleri Alınan - di . B t 1 K t Ci B raca t ır er a ıoama ı. u u a- '!i "' .... PaJtm_ dirler rıyor. u gaze e er, on anonun er- l ldtabbnaıa hariclllde bile -rle 

llu1U "'le müteessir olmamıştır. • Iine hareketini kaydetmette diler tarafüın kültesinden mezun o duktan sonra, la.narak milçtemi mahkeme lehinde ......., r o-
'lda k Britanyada Hitlere hesaplarında Fraua Guetelerinla MitalMlan Rayştag'ın önümüzdeki ba!ta bid.a,-etinde- serbest hayatta çalışabilmek imka- halledilmif bulunan (Müçtemi mah- kumak \'fl bwılan. malik olmak. mec-
llır. ~ış bir adam nazarfle bakılmakta - Paris, 1 (A.A.) .-: Ha\'as: . . . . kl topla~tısında. hükUıne~n bir be,-ana~nı nını bulanlar. fazla kazanç yüzünden j keme ve milnferid hakim 0meselesi) in buri?·~tiadedir. • • . 
btrı~<>ı>~vırıerinin ve bilhassa Von Rib- . Oeu~Te gazetesinın manşetinde bildirdi- ve belkı. de HiUerln bir beyannamesıni ya avukatlığa sUliik ettiler, yahud da den evvel ortada halledilmesi lazım - .~~ \"e baskı fiyatlarma. ıyı bıl
r~ un tecavüze karşı lngilterenin ha- ii glbı, bu ana kadar ne Londra, ne de dlnlemesı muhakkak oıdutunu 7aımakta- d 1 t ekanizması içinde mes'uli- ı 1 dah bil ilk b. d d dıgun için phsen mekteb kıt.ablan· 
ile~ Ceçıniycce&ine dair sö,-ledikleıi - Parise sulh taarruzu hakkında hiçbir res- dır. eve m , ge en a y ır ava var ır. . . . 
tıfı ca lll!Jtır. Hitler, şimdi önlemefe ~alış- · yeti daha hafif, buna mukabil terfih Hakimin terfihi davası!.. nın bugünkü :fiyatlaruua en az yüade 
' rb harbini tıkarmakla aldanmıştır. Ô imkanları daha seri ve daha bol olan Mahkeme ister, mUçtemi, ister elli nisbeilnde ucuzlatalabileceğine 
llatııthnın. ttalyanın ,.e Jnponyanın sem- Çin-Janon 1 demi~ şubelere intisab ettiler. Adliyeye ge- münferid olsun, icrayi kaza eden kanlim. 
hııtn ni kaybetmekle ve bilhassa Alman- r y çenler, fırsat bulunca istifa ettiler. adam, davayı rüyet ederken, hasta De\·le .. tin, hl' .iı1~ katiye~ ka. -. 
tııe1cıe Turkıyeyl iğfal edeceğini ümid et- LJ b s J liwm ld -
l{aırııır hataya di.ışmuştür. Keza cMein nar i ey ô.bının Bu vaziyet karşısında hükumet çocuğunun doktor parasını, terzisi - unç gozetmemesa ~ .uguA gıbi 
ttihu • taraftarlannın bir çoiunun tevec- için yapılacak şey, hakime, cemiyet 

1 
nin taksitini, evinin kirasını düşünlir baş~a kl~ılann da fahış kirhl:r 

~u~u Zayi etmekle hata etmiştir. Şı•dJetlendı• Bı.la"nCOSU içinde ihraz etmesi icabeden mevkii ve kafasını, mesleğinden ziyade kötü ~mm. etmesine ~ydau ve~~mel~-
örı~ Un bu ıebebler dolayısile Rayştağın Uj • yalnız manevi bakımdan temin etmek zaruretlerle yorarsa, cihazı düzelt- dir. Unu~amak l&zı?1~r. ~ hır. kı-
e,,.,.~ldetoki toplantısı bundan bir kaç ay . Çuınldng .• ı. (A.A.) -.. Ccntral News a.- İzmir, 1 (A.A.) - Son alınan ma- ile iktifa etmeyip, onu maddeten de mek için sarfedilen bütün gayretler taba nıaddı menfaat •.çın. ili\·e edılcn 
ku -~ . plantılııra ıusbetlc tngiltcrede o- bild dl i 1 1 h k I k ti f LL 
ı~ aıak Jansının ır g ne gore, Iunan eya eti-, lUınata göre Ödemişin Birgi nahiye- terfih etmek, icrayi kaza edecek olan bota gı·tmiş olur er uruş, mem e e n ır an celHle· 
ettn b\i a uyandırnmaz. Filhakika Hit- nin &{malindcki muhasamat 65 kilometre- ' f b · • "h . · sinde belki de binlerce gcucin bil,,.i 

le11 k tun patırdıları gurüllülcri ve vfıd- lik b. bh 0 1 d k' 1 kt d" sinde seylab neticesi 44 ev yıkılmış adamın ka asını, asıt ve zarurı ı - Fethı Okyar, kanunların mektup .., 
>a .. etç~ kredisini dı.ışUrmU, bir iöi- Bu : cc ~ zer nıı: ': 1 un ~ : e ır. bir han ve iki büyük bina tamamen tiyaçlarile yilksek amme vazifesi a- olmadığı bir diyarda, kanunsuz ad- cihetinden noksan kalmasıaı iataç 
~ •e i'1rkta St tini bda F ra a yapı n mu re e er, a ov mu ' · - kb B .. t · · ·· etmektedir Elde edilen sefil l~n · 

- 1ng ı a n ve gar ran- harcbesinden sonra Nançang ctvnnnda vu 4 ev ve bir cami kısmen harab olmuş- rasın~~ taksıme u.~r~tmama · u • ~ıye ~~k~nızrnnsının ~ası~ m~kemmel . . • . . '-' 
~bira~~~ 0:~~~~:ı~~~~~~~ştf:C= kua gelen çarpışmalardan daha şiddetli ve tur. Üç buçuk kilometrelik bir saha- çe mulahazaları yuzunden bu yapıla- ışledıgını yakından gormuş bır devlet ka~ ~ılen kıl met Ue .~~~)ese bile 

knnlı olmaktadır. Japonların mühim za- dak" b b h 
1 

. b.. madı. Üstelik mer'iyet mevkiinde o- adamımızdır. Bu mühim derd üzerin- edilenuyecek kadar k~ktür. 
~ı'laetı yiat verdiği teeyyüt etmektedir. .. ı se ze v: m.~yva . a çe erı u - lan hakimler kanunile, hakimin ter- de durarak, bugu··n olmazsa yann bu 1\IURAD SERTOOI ... U \er.. • aleyh Hıtlerin Rayc:tagda 1ngil - yük zarar gormüşlerdır Zarar ye 

>a;a~e Fransayı sulha ya~ştırmak için Çang şehri, üç gündcnbcri durmadan · - fih imkanları daraltıldı, buna kadro uğudla hayırlı adımlar atacağını gör rette bırakmıyacaktır.-
ta l'll ~1 guruıtulcr şimdiden akim kalına- bombardıman e~ilmek!edir. Ş~hre 200 den kfınu. 200 bin lira tahmin ediliyor. kısırlığı da i~zimam edince şöyle bir mek herkesi minnettar edecek, ondan Her şeyden evvel, arkadaşlarının 
r!iııı..: kuındur. Keza, Londnı. gazeteleri '!azla bomba duşmüştür. Şehırdekl hasar Açıkta kalanlar başka evlere nakle- manzara hasıl oldu Ayni sene mek- b ·r . h tl beklcd··· . ..k ld·- · . .. .. bedb" 1 .• lii ....-ıattk k b .. -ıcta A bl 1 k l"b d · u vazı eyı arare e ıgımız yu se ıgını gorc gore ın ıge 

tler 1 muhabirlerinin zannettiği gibi !~eş o.~:,., b:İun~~~~dı~. erce u u e c d.ilmişlerdir. Küçük A~luc~k köyün- tepten çıkan iki gençten biri a. dli 
1 
için de bu muazzam iş kimseyi hay- kaptlmıyan.. güler yüzlli hakim! 

>ar~ taJya Hnr:iciye Nazırının Berlini zi- .,, de 12 ev, 10 dam, 2 dukkan, 1 kah· meslekte 40 lira asli maaşa terfı e-
,~~~ ı~~~~~b- ~~k•d• Bbn~k w~~~Y~~ş,lfu~~Y~~~ş~.~li~wyaG~~ı~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ 
' bit bulunmasına Kont Cianoyu ikna ~ [B ak } d d J 
lııa1t btıe sulh teşebbüsünde munffak ol- k•nununun lacilll lehlnde camisi kısmen harab olmuştur. Bey- ve İnhisarlar Vekaletine geçen diğer aşm a e en evam 
(),~nlan yoktur. bir nutuk dai' ve Ada.gide nahiyelerinde tle arkadaşı 70 liraya müstahak oldu. 

1~:. ':;:!~~-=;::.:• Nevyork, 1 (A.A.) _ 1936 Ame-
1 
maddi zarar vardır. Ovayı istila eden fşihiu. uzdaun ~l h~~k ydalnız ldh~imin 

~ı::ra, ı (Radyo) _ Kont Cıanonun rika reisicümhur- intihabatında Ruz- · seller şimdiki vaziyette tehlikeli ol- ter vası e ~ a ar o ugumuz Harbin Mesuliyeti 
~la &eJahau hakkında tetsirlcrde bulu- velt'e kar§l şiddetli mücadelede bu- maktan çıkmıştır. için vermedik. Bu bambaşka ve başlı 
>'•ııtıL1~leler, bu göni&menin Almanların l lan Alf d S ·th b"·t·· A Dikil• bl başına ayrı bir mevzudur, ve üstünde genı·şlemek daha 1-:.-ıı olac<>ö-tnı du··- B ·· k .. ha bd kim ıı '«<ır unmuş o re mı u un - 1 sarsın arı kadar d ı-~ lek t nam ve A&l. -.- ugun u r en mesul? 
il ~l 1 SUlh tekli!ile alakadar olduğu- merik d 1 -~" bir ne uru~ mem e şiinüyor. ln 
~ 1.fu enıektecfirlcr. Bunlara nazaran Hit- a ra yo annca ~ .. ~en seyrekleşti hesabına o kadar faydalıdır. giltere. Çünkil Lehiatamn pay· 
~ ~ SSolinının bu lşde tavassutunu ta- nutkunda Ruzvelti bitaraflık ve silah • "' • Bugünkü harbden kim mesul? laşılmasına razı olmayor. Çünkü bir 

\'11\e et:eıtur. ambargosunun kaldınlması hususun- İzmir, 1 (A.A.) - Dikili feliket So ·· 1 f da tsta b ı ad İngiltere. Çünkü Almanya Lehis- aralık Alınan istili kuvvetlerinin 
%.:'.:e Olevııuk membalara lstinad eden da hararetle tutmuştur mıntakasmdaki sarsıntılar seyrekleş- ı· !1 dg~ ıer ·zar ··ın tl ·· ~.t~l : tana göz dikmiştir ve orasını zaptet- kurşunlarile yere serilmit, Alınan me 
~ı:'\lııler. · megve ve hafı·tıeme- b 1 ıyesm e ış erıo sura e yuru u mesı "lla..... " n_azaran sulh teklilile beraber, S ge aş amıştır meyı· diı..n•--ı.tedir. murlar•n•.. yu--·ı.•-..:1 -- b '·· .. -. mith, enternasyonal kanuna av- . . . · için Adliye Vekileti yeni kararlar al- ug~ ~ uuıuL&an.ıe _....,.. a-
"aıq~~ k ~~efi~~:U~ ı:!'::nıda ~ detinden bahsetmenin mümkün olma- Buradakı. hal~ vazıyeti de yavaş dı. Bu meyanda müçtemi mahkeme- Bugünkü harbden kim mesut? yatına alıştırılmış zenciler timdi tek-
lllııı111t (i abuı etmek ,.e merkezi V&rF>va dığını, çünkü buna Almanların ria- yavaş salaha yuz tutmuştur. Gerek ter dağıtıldı ve münf erid hakimlik- İngiltere. Çünkü Almanya, lngil- rar Alman boyunduruğuna iade edil-
~ıı ~~e lktısaden ve siyaseten Rus ve yet etmediğini söylemi§ ve ambargo- merkezde gerek diğer zelzele mınta- ler ihdas edildi. tere ile Fransanın artık sabır ve ta- miyorm.U§. 
\ l& ~~ altında bir Leh devleti nun kaldınlması aleyhinde vaziyet kalanndaki halka şimdiye kadar İşlerin tesrii bakımından bu ka - hammülün nihayete erdiğine, daha Bugünkü barbden kim mesut? 
\:!? bir lt' ikincisi: Beı devletten milrek- alan ve bu suretle Amerikan vapur- l050 çadır tevzi edilmiştir. rar, bazı tenkidlere r~en elbet ziyade tecavüzün silihla karşılana- İngiltere. Çünkü bizi canımızın i& 
~~ .. ı.... .. Ollferans aktederek mualUUcta tedıgı' • • gı·bi k•un•., mı·ı~ı--=- k ........ 
t ~ ""'tiin meseleleri müzakere etmek. lannın batınlmasma göz yuman in- 1 çok musibdir, ve Adliye Vekileti, hi- cağına dair yaptıkları bütün ihtarla- ~-- 1.aç• • .:nu _...._ 

!ita lb~_nda lta17anın Tunus ve Kor- firadcılan tenkid etmiştir. rl•nda lethltçllerlnln kim miktarını arttıramadıkça, hi- ra hiç ehemmiyet vermemiştir. Çün" - girmekte serbest blrakmusan senit 
-..ıt ' ~ ,. il a 1 aJd baş getiri . di Alman '~~i = == ,!: • • • • ye er kimi mesleğe celb ve cezbedecek kü Almanya İtalyanın son dakikada ını ına nz,. ye · 

C..:..~tir .. - H .. r ve StaUnl• .. ,._._ Amsterdam, 1 (A.A.) - Daily imkinları yaratamadıkça bu tedbir, yaptığı tavassut teklifini reddetmiş, 1anı:1 yaptıkları tebdidlere aldırq 
~ Miiw. Bir Natwk Herald gazetesinin yazdığına göre, alınabilecek yarını tedbirlerin belki yani meselenin muslihane bir müza- etmiyor. 

1 _ lerl Amerfk•d• nefretle İrlanda cümhuriyetçileri İngiltereye de en iyisidir ve bundan fazlasını kere ile halli için istili kuvvetlerini Çünkü İngiltere küçük milletler i 
&a~dta. ı =o) _İngiltere k• ... llandı .. . . kat'§I olan mücadelelerine yeni bir yapamıyacak Vekilet için de bu ha- Lehistan topraklarından geri çekme- çin de Alman köleliğine katlanmak 
'1Aı-·~.e1 ~a,.- ço··.,...il dlDl.. bu··-a;.1r bir Vaşington! 1 (A. A.) - ~umhurl1'etçı şekilde tekrar başlamışlardır reket §ayanı tebriktir. g·e razı olmamıc:ıbr. tan başka bir hayat halda olmu 
l.~ -.. .. - :s " - partiden Reısicümhur narnzedı Ayan aza - · .. '!i 

~ ~-e karşılanan §iddetli bir nu- sından Bridees, radyoda bir nutuk söyle- Bunlar pasif hava korunma teşki- Ancak bu usulun bazı mahzurları Bugünkü harbden kim mesul? lizımgeleceğini dlişünüyor. Çilılkö 
t11~r;"'leıniştir. NUII' nutkunda ln- miştir. IAtlarının ilanlarını yırtmakta ve vardır. Evveli müçtemi mahkemele- İngiltere. Çünkü Almanya Lehi&- İngiltere beynelmilel münasebeUer-
'cıl'l ~ Fransanın Hitlerizmi yı - tnfiratçlığm en hararetli taraftarlannclan mahzenlerin ve sığınakların tenviri rin mevcudiyeti, vatandaş için, ada- tan devletinin vücudünil dünyadan de kuvvet ve yumruğun bir prensib 
ı&e..:·:.ı adar muhasemata devam e- biri olarak tanılan B. Brid.ıes, bu nutkun- it-in mevcud elektrik telleri . k k let bakımından daha teminatlı idi. !kal.:ı.-.......... Çünk. ü Almanya, yar- ol~rak kabu1 edilmesine boyıın eğ· 
~ da Reisicümhur Rooseveltin bitarafiık bak ~- nı esere Ge · Tür. k h. k" · · b"taraflıktan '44&~· Chh_ Sôylemiştir. . büyük B ·tan da "f .. daf rçı a ımınm ı • dımına çağırdığı bir devletle Lehis- mıyor. 
-~llh .. Berlln Sey_.__ .... - kmdaki düşüncesine tok yaklaşmış bir va- . n . y~ pası ~u aa mesleğine olan merbutiyetinden şüpw tanı a la 33 mil luk b" mil- Bugünkü harbden kim mesul! 

.._ _. Y"1 ziyette olduğunu ı&ıtermia ve ezcümle de- tertibatının ışkil eylemektedir. h tm k kims . _1 _1 .... dan P Y şıxuş, yon ır 
it,._ kalya miştir ki: -·- e e e enın aAUU geç - leti esarete mahküın etmiştir. Niçin? İngiltere. Çünkü Cermen istilisı· 

)\ ~~ l (A.A.,) - İtalya Harici- cHitler hakkında, Stalin hakkında ve Bir lllllh•bere memuru mez, fakat, müçtemi mahkemelerde- Lehliler de Alman mıdırlar? Hayır. na bir sed çekiyor. 
~~ kont Cianonun Berlin se- bunların temsil ettikleri fikirler hakkında ki verilen kararlann altlan tetkike- Hani Awsturya ilhak olunurken, Al- Bugünkü harbden kim mesut? 
~':' "8 Ray§tag':m içtimaa davet nefret duyuyoruz. Biz, demokrat bir re - nıu bulundu dilecek olursa görülür ki, birçok va - man a milli t rensibini müdafaa İngiltere. Çünkü, mülahavısuca 
~ ainıasi ltaı tb tının )imde yaşıyan hür bir milletiz. Biz, naziz- Erzincan, 26 (Hususi) - Bundan kayide, h&kimlerimiz, hadiseleri aza • ediy!rdu? J: {uhaf şey! Milliyet bir cihangirlik hareketine atılan Al· 
'~ 'batbca. yan ma ıe:u t- ~in ve. komünizmin yayııınaı:ını ıörnıek birkaç gün evvel Taşçı mahallesinde mi surette ince eleyip sık dokuyarak, prensibi mi? Bu yalnız Almanlar için manyayı fena bir vaziyete sokmuş· 

o,._ OLI. • .:.._ -u~~vzuunydedi u lar e isteke~~e:ız· Bizler, bu sistemıe:ın memle - bir evde yalnız ba§llla oturmakta o- muhtelif içtihadlara vesile veren na- mevcuddur n .. .,,IPa kavimler milliyet tur; Rusyanın ayaklarına kapanma. 
,,:-~ ~ aa. yor • ..._.ımizde 7ayılmasına maru olmaia az- . . · ~ 

' A.ı.... ta del p 1 K t a metmi§ bulwıuyoruz.> lan devlet demıryollan muhabere me zanyelere sapmışlar, ve azaların ka- prensibini ileri sürerek kendisine ha- ğa mecbur etmiştir. Çünkü Alman 
1lilt -~Ya- opo 

0~ ?n . ano- murlanndan Sıvaslı Refik adında bi- rarlarda muhalif kalmaları, Mahke - yat hakkı dava ederlerse ezilmeğe yayı neticede muhakkak bir mağl\ı. 
\ 4~,i;~r~.bü- S.,ha• BantJınıR risi evinde ölü olarak bulunmuştur. mei Temyizin de birçok defa işlerini müstahak olurlar. Bu hak ne Çek- biyete uğratarak bütün bu yağma, 
!ıiı.:.'\rtupada ltaı e b _ettiriyor resmi lkD d Vakaya el koyan müddeiumumi hü- kolaylaştırmıştır. terde vardır, ne Lehlilerde. tahrib, yakmak ve öldürmek ki.bu-
~ l11kset y~. ugun y.apa- f• . 1 . kfunet doktorile mahallinde muayene Mahkeme heyeti arasında meşve - Bugiinkü harbden kim mesul? suna nihayet verecektir. 
~"'-. 1 (A..AvazJ!.eyı kaydeyliyor. ;:ab~a~!~·>bugü lhzı:ri ı~ııa~tıt!~ ve tetkikatını yapmış, cenaze defne ret, ceza davalan için o kadar zaruri İngiltere. Çünkü dünyada yalııız İşte Alman propagandasının ciha-
' llUJt Ber~ - ~· ~ont -~ır. Bu münas~tı:ra:~ um:m dilnıi~. d~. müddeiumumilikçe me- ohr:1~~ bile, asliye huk~~ mahkeme- ku~ kav~ yüksek v_e üs,!fu1 ka- na !aymak ia~ği. mugalitaJ~rua 
'~ seyahatini müta- müdilrü Nafia Vekili namına bir nutuk ~lenm ıç ~ aydınlanmamış oldu- len ıçm mutlaka zarundir. vimdir. Çilnku zayıflar ezilmege mah-\hakikat ve realite lısanına tercüme 

• ~ h~r vermekte· ~ek 1>aaJanm11 olan işin~ e - ğundan tahkikat& devam. edilmekte- Saniyen, İstanbulda işleri tesri e- kUmdur ve İngiltere bu prensıl>i ta- edilmit hakiki manalan. 
_ ih Berlindell lleM& • ~ tebarü& .Wrm11&iL dir. delim derkea, Temyiz mahkemeaini nımak istememektedir. ...._ ;ı19eJ:ba Oalald YALfl!N 
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N.2 YAZAN : R. YALKIN 

Damad Ferid, İzmirin İşgaline Bir Türlü 
inanamıyor, Ihsan Bey Tarafından Kendi
sine Yapılan lsrarlara Rağmen Padişahı 
Rahatsız Etmek Korkusile Bu Feci Haberi 

Ona Bir Türlü Bildirmek istemiyordu 

lzmir i galinin acıklı bir hatırası düşman harb gemtlerl güzel İmılri..ı 
limanında .• 

HULASA 

IENI ı,,xlJXH 
?Z 

Mavi Kitab 
hakkında 

SPOR ~ ~ .. .. 
J ... - \ 

1 . ~ ~ 
... Jl _.._, --;. ~ 

-- -
BilJfiYOlRlF •• 

GÖKYÜZÜ 

Fener stadında Galatasaray - Fener ıc:ır· 
şılaşm::ısı yapılırken Taksim stadında da 
birinci kümenin ayni kuvvette iki taıcırt11 
Vefa ile Beykoz, Suleymanlye ile Kasırn
p::ışa ve ikinci kümeden Şişli ile Yeni yıl
dız karşılaştılar. Oldukça kalabalık bir sc
yırci kitlesi önünde oynanan mnçbrdn 19 -

kımlar ıiU neticeleri aldılar: 
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.A 

ar 
Muhtekir Esnaf Kulaklarından 

Duvara Mıhlanır/ardı 

- Doğrudur. Okkası az olduğu için do- Pehlivanla Halil Beyin içeri geldiğini 
kunur ona bizim güreşlerimiz.. görünce, olduğu yeı·ı;len doğruldu. Ve beşüş 

- Evet efendimiz.. bir çehre ile pehlivana hitaben: 
- Amma, senin güreşin dokunmadı o- - Gel bakalım Ali Pehlivan! .. Şöyle o-

na... tur bir yere ... 
- Ne kadar gürestim ki!.. Arnavutoğlu, bir yere ilişti. Veliahd, 

- Eğer, Arnavutoğlu, sizleri çarçabuk dikkatı: ?,eh~_ivanın yüzünü __ s~~dü. Haki~ 
ınağlüb etmemiş olsa sizin güreşleriniz de katen uzülmuş oldugunu gordu. Kederli 
dokunur ona... bir eda ile: 

_ Evet e!cndimiz... - Pehlivan, biraz hastalanmış görüyo-

- Çok mu bozulmuş.. rwn seni ... 
- Sayei sahane1erinde hiç bir şeyim 

- Pek çok hasta efendimiz .. 
yok efendimiz .. 

- Çağıı· şu herifi bakalım; eğer, dok-
- Biraz güreş dokunmuş sana! .• 

ıor lazımsa gösterelim. 
Halil Bey, tersyüz ederek Arnavutoğ

lunun dairesine geldi. Zavalh Arnavutoğlu 
Bedire uzanmış yatıyordu. 

Halil Beyin odasına girdiğini görünce 
hemen ayağa kalktı. Halil Bey, berayi ne
taket: 

- Pehlivan, hastasın... Rahatsız olma 
~an .. 

Dedi ve sözlerine şunları da ilave etti: 

- Efendimiz, rahatsızlığına üzüldü. Se
.o.i ı:ağırır. 

.Aı:navutoğlu, Halil Beyin ardına düş
tü. Ve mabeyn dairesine girdi. Veliahd bir 
8~lre uzanmı:ı yatıyordu. 

- Yoksa, üşüttün mü kendini?. 
- Belki, efendimiz ... 
- Miden bozuk mu? 
- Hayır efendimiz ... 
- Dün akşam yemek yiyebildin mi? 
- Yiyemedim efendimiz ... 
- Eh, öyle ise güreş dokundu. Vücu -

dünde eziklik var mı? 
- Var efendimiz .. 

- Doktorluk bir §t!Y yok... Bir hafta 
iyi bak kendine .. 

- ...... . 
- Yeme~erini biraz hafif ye ... tstira

lıat et olmaz mı? 

SULTAN AZİZ 
NAJIL PEHLiVAH ouu? 

No: 57 

- Başüstüne efendimiz .• 
- Pehlivan, seni takdir ederim .. Haki-

katen pehlivan oğlu pehlivansın! .• Alerin 
sana! .. 

Diyerek taltif etti. 
"' . . 

Arnavutoğlunun vücudü ve aklı on beş 
gün başı.na gelmedi. Hakikaten fazlaca e
zilmişti. Veliahd, çok sevdiği pehlivanının 
her gün hatırını sorduruyor, gönlünü alı
yordu. 

On beş gün sonra, altlı başına gelen Ar
na vutoğlwıun bolca yemeğe başladığı gö
rüldü. 

YAZAN: M. Sami KARA.YEL 

Bir ay sonra; kendine gelen Arnavut
oğlu, idmanlara da bı,ışlamıştı. Yavaış ya
va:ı idman yaparak on beş gün sonra eski 
halini bulmuştu. 

Veliahd, pehlivanının iyi olduğuna mem 
nun olmu~tu. Hele, idmanlara başladığım 
haber aldığı zaman qaha ziyade keyiflen
mişti. 

Efendi hazretleri, bir gün pehlivanını 
huzuruna çağırdı. Onun eskisi gibi keyifli 
ve ensesi yerine geldiğini görünce gülerek: 

- Pehlivan, kefeni yırtmıı;sın?. 

- İyi mala bir §ey olmaz ... Eğer, ilik
lerin dolu 01mau11s olsaydı bir daha doğ
rulamazdın ... 

ğun için çabuk toparladın kendini ... 

- Haydi bakalım, hazırlan, bir güre§ 
daha yapacağız ... 

- Başüstüne efendimiz ... 
- Amma; daha bir ay kadar bak ken-

dine olmaz mı?. 
- İrade efendimizindir ... 

V eliahd, ayakta duran rnabeynci Fahri 
beye de şu emri verdi: 

- Pehlivana yüz altın veriniz ... Rama
zan üstüdür ... Köyüne hediye yollasın! 

Dedi. Arnavutoğlu, ayak öperek dışarı 

çıktı. Pehlivan keyifli idi, yalnız, canını 

sıkan veliahdle, tekrar güreşmek iradesi 
olmuştu. Bu, ne bitmez tükenmez güreşti. 

Arnavutoğlu düşünüyordu: 

- Veliahdi mağlüb etmekten başka ça
re yoktur. Yakamı ancak bu suretle kur: 
tarabilirim. 

Fakat; veliahdi, kolayca mağlup etmek 
mümkün miydi? .. iki güreşte de anlamıştı 
ki, efendi, zorlu idi. Bütün ustaca yapılan 
manevraları ve oyunları zorla söküp kur
tuluyordu. 

* • * 
Arnavutoğlu, epeyce zayıflamıştı. ~en· 

dini besiye çekmek rnzımd.ı. Sarayda iste
diği gibi yiyebilecek vaziyette olduğu için 
na bire yiyordu. 

- ...... Aradan bir ay da geçti. Arnavutoğlu 

- Fakat; sen kökünden pehlivan oldu- büsbütün eski keyfini bul.muştu. Hattıı. da-

Sahife ; 6 

ha ziyade beslenmişti ... Altmış sekiz okka 
kadar geliyordu. 

Aziz efendi de kendine bakıyordu. Za· 
ten, aklı fikri Arnavutoğlunda idi. Bu a• 
damı ne yapıp yapıp yenmeliydi. 

Efendi hazretleri, çok sevdiği gözdeleri
nin ve hasekilerinin yanına bile uğramı
Yordu. Tamamile suiistimalden kendini al
mıştı. 

Zaten; veliahd, sigara içmediği gibi, ağ
zına bir katre dahi olsun iı;ki koymazdı. 

Babası Sultan Mahmud ve Sultan Mecid 
işretle melüf oldukları halde veliahd 
sporlara fazla dii§künlüğü dolayısile kati
yen mükeyyüattan kendini uzak tutuyor
du. 

Aziz efendinin efendiliği zamanındanberi 
çok sevdiği bir gözdesi vardı. Bu kızın is
mi Arzıniyaz idi. 

Veliahd, Arzıniyaza fazla düşkündü. Bu, 
boylu boslu, endamlı çerkes dilberine vur
gundu. Onunla başbaşa kalmaktan zevk 
duyardı. 

Fakat; ifrata varmazdı. Bazan; ifrati 
vardığı olurdu. 

tste; Arnavutoğlu saraya geldiği gün "' 
denberi hemen hemen gözde$i Arzıniyaz
~ uzakça ~tı. 

( Devamı var ) . 
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Sivasın bu tirin kuabuanm en mühim derdlerin· 
• • imek ,.1nna1c mecburiyetinde 



-
Dün Başlayan Lik Maçlarında Vefa 
Beykozu, Beşiktaş T opkapıyı Yendi 
l' 

1 
[Baş tarafı 4 üncü sayfamızda] ı Eyüp: 4 - Demirspor: O 

~ • Eşref, Sabri, Hüscyinln yaptığı 5 ıoııe Şeref stndmdn yapılan günün yegfıne i-
;;:eYi 5-0 lehlerine bitirdiler. kinci küme maçı hakem Refik Osman Top 

llu 1~d devrede de HUsnO, Şeref, Sabri, ve İsmail Dikmen, Şevket Yurdun idare-
snü H·· ·· . ta • usnu, Şerefın yaptığı 7 golle maç sinde Eyüp ile Demirspor arasında yapıl-

- n 12-0 galib olarak çıktılar ve bu sureUe mıştır. 
... c.,.simin 1 .. . co rekorunu yaptılar. Mutek:ıbil akınların dah;ı zıyade müsavi 

lstanbulspor: 5 _ llilii.l: ı bir sekildc gecen birinci devre O-O netice
Saat 13 de Feridun Kılıc idaresinde lıns- lenmi!i, ikinci devrcclc Eyüp!Ulcr sıra ile 

~Yan günun ikinci karşılasmasına ıstan-ı Şükrü ayağlle 3 gol, sagiçlcrl vasıtasilc de 
lllspor, Saim _ Faruk Hayri _ Tarık bir gol kazanarak henüz biribirine alı~a

;Yfi, Cevad - Fahri, cfünd, Orhan Hasa~ mnmış ol;ın Demirsporluları 4-0 yenmeğe 
lllıridcn mutcşckkil bir kadro ile Hilal mu\ af!ak olmu~ardır. 
~; <Zeynel, Hakki, Mcsalim) gıbi ~ kuv- A k l"k ] 
e li 3 clemaıundan mahrum olarnk Mu- D ara 1 maç arı 
~d ' d --Akif, Muvahhid - Muammer, Ccv- Ankara, 1 (Hususi) - LUt maçlarına 
t et, Lutfi, İnayet - Bekir, Orhan, Rüs- bugün de kalabalık bir seyirci bnilnde dc
bern, Yusuf, F<'rldun Kıhcdan müteşekldl vam edıldi. 1lk maç Harbiye Okulu \'e Ga-
~ takıınıa çıktı. latasaray arasında cereyan etti. Neticede 

~ s~nbulsporlulnrın komb·ne oyunlarına Harbiyeliler oyunu ti-O ltazondılar. İkinci 
l:incrJıl<.'ri ile mukabele eden Hiliilliler bi- oyun Muhafız Gücı.i - l\'Iaskcspor arasında 
~~· d~vrC'yi 1-0 ycnık bitirdiler. 1-1 beraberlikle neticelendi. 

lanbıncı devrede daha duzgün oynıyan ts- Gi.ını.in en 7.iyadc alfıka ile beklenen 
C h Ulsporlular Hilfılln yaptıgı bir sayıyn Dcmirspor - Gençler Birliği oyunu her iki 
mı ::ıdın yaptı~ı 4 sayı ile mukabele ederek tarafın gnyretlerine rağmen 0-0 bcraber-

a~ı 5-ı kaznndilar. likle nihayetlendi. 5 

YENi SABAH -- •• 
Uzum Yetiştirenleri 
Himaye için 
Ziraat Vekaleti bazı 

Rusya Letonyadan Da 
Yeni Haklar İstiyor 

tedbirler alıyor ( Baş tarafı 1 lııclde ) r '. 
ri "19 Mayıs,, stadyomunda devam Bu sene Ege mıntakıı.c;mda üzüm mah- Rusya. bududlarının Gimdi dnba &arbe l R T bt• -.Jı J 
etmekte olan "Türkiye serbest güreş sulü iyi olmakla beraber üzüm piy~ ga doğru ilerlemesini nerf sürerek yeni ilhak es mi e ıg er 
birincilikleri bugün saat 16.30 da so- yet isteksiz bir vaziyettedir. olunan toprnklar için lliracat limanı bul-
na ermiştir. Son seneler zarfında Kaliforniya ve Yu- mak fikrfle Letonyanın Libau ve Vindau ... ._ ____________ ~ 

nan üzümlcrlnln rekabeti yüzünden dün;ya limanlar.ında bazı imtiyaz haklan isüye
Çok kalabalık bir seyirci kütlesinin piyasasında rekabet imkdnları azalan ü - cektir. 

derin bir alaka ve heyecan içerisin- zümlcrlm1zln fiyatları müstahsilin aleyhi- İııgilt.erede Yeniden Silih Altına 
de takibetm.i§ olduğu bu müsabaka- ne olarak mütemadiyen düşmüş ve son za Ç~Fırılan.la.r 
lar sonunda: manla:da i~tthsal fiyatl~rını koruyamıya- Londra, 1 (Radyo) _ İngiltere 

56 kiloda: 
1 - Ahmed Çakır "İstanbul,, 
2 - Mehmed Kaya "Samsun,, 
3 - Halid Balamur "Ankara,, 

61 kiloda: 
1 - Suad Sava§ "Ankara,, 
2 - Hasan Palu "Konya,, 
3 - Bekabi Alaltın "Samsun,, 

66 kiloda: 
1 - Yaşar Doğu "Ankara,. 
2 - Servet Meriç "İstanbul,, 
3 - Nurettin Özşen "Kastamonu,, 

72 kiloda: 
1 - Celfıl Atik "Ankara,, 
2 - Şaban Onur "Samsun,, 

cak bır vazı7ete gclmiştır. kralı albn J · b ·· tngil· mili 
Kilosu 5 kuruştan 11 kuruşa kadar sa- • . cı OrJ ugun ız e-

tılan kuru üzUmler bundan on sene evvel tine bir beyanname neşrederek 20 
115 kuru~tan satılmakta idi. Müteakib ile 22 yaş arasındaki bütün gençleri 
buhran scnelcrlnde Uzüm :fiyatları da mü- ı derhal silah altına davet etmiştir. 
temadiyen .. düştü.~ h::ılde bağ~arda kulla- Memleketin haricinde olan gençler 
nılan kükurd, goztn~ı ve sergı levazımatı de yurda avdetler.hı· tak·b d haf-
gibi maddeler bu dü~üklük nisbetini takip . . . ı 1 

e en 
etmemiş ve fedakfırlık yalnız müstahsilin ta ıçınde sılah altına alınacaklardır. 
omuzlarına yi.iklenmi~tir. AJınanyada İsyan Eden Slo\·a.k 

Ziraat Vekaleti bunu nazarı itibare a- Alayı 
larnk giinden güne düşmekte olan Ege Londra, 1 (A.A.) - Bir Amerikan 
bağcılığını kurtarmak için müsmir tedbir- gazetccisınin bildirdiö"ine göre Leh 
Jcr almnğa çalışmaktadır. Tıcaret Vekili bh . k d 'lm ök · ' b. 
Cezmi Erçinln de son İzmir seyah::ıtindc ce esıne sev e 1 e ıstenen, ır 
istihsııı fıyatıarını asgart hadde indirmek Slo,·ak alayı isyan ct..miş ve gitmek 
çarelerinin araştınlmasını lüzumlu sorül- istememişlerdir. Zorla cebheye sevk 
milstur. edildikleri zaman da, Çekoslovak mil

Du Hfbıırln bu sene Ege mıntakasmdaki li marşını hep bi rağızdan terennüm 
üzumci.ılcrimize goyct ucuz fiyatlarla mal- etm · 1 eli 

Alman ükfımeti bütün alayı kur-

PARIS l 1' (A.A.) -
------~ Umumi erka
nıharbiyenin tebliği: 

SaITe ve Lautern'ın cenubu 
garbisiodcki mevzilerimizi isliıh 
ettik. 

1 I 

' 

1, (A.A.) -
BE RL N .Alınan umu

mi karargfıhı tebliğ ediyor: 
Şarkta, Varşova ve Mocllin'in 

işgali muntazam bir tarzda de
vam etmektedir . 

Garbda, düşman topçu ateşi 
Sarrebrück mıntakasında daha 
ziyade şiddetlenmiştir. Bunun 
haricinde hiç bir faaliyet ve hurb 
kaydedilmemiştir. 

Garbda, iki Fransız ve 10 İn
giliz tayyaresi ve §:İmal denizin
de de yine iki İngiliz tayyaresi 
düşürülmüştür. Alman hava kuv 
vetleri 2 tayyare kaybetmiştir. 

3 - Cemil Yılmaz "Kastamonu,, 
zcrne temin edileceği zannedilmektedir. 

1 
ış er hr. 

p 1 H A d ,. ı • şun::ı. dizmek istemişse de Çekoslovak ============;;:::::=::=:::=:::==:=:= o onya a se erı yada isyan çıkarması ihtimali önün- Ga~enkunun 1 - Vahid Akar "Ankara,, 
79 kiloda: 

H kk d b • I " t de bundan sarfınazar edilmiştir. 
2 - Ahmed Mersin "Konya,, a ın a ır ına uma l'eni I..eh lliil•fımctinin llk l M 
3 - İsmail Yılmaz "Kastamonu,, k S Varşovadan memleketine dönen Toplantısı 08 OVQ eya• 
87 ldloda: Fransız elçisi B. Noel, diplomasi mat- . P::ıris •. ~ <"::A·> - . Polonya elçiliğinin h 
1- Mustafa Çakmak "İstanbul b t l . t•b t w a k. bır teblıgınc gore, bugün yeni Polonya Re- atı• Yalanmış ,, ua aza arına ın ı aa mı aşagı a ı · · · h n · · h k" t 1 

B 
2 _ Mehmcd Ali Demirkaya "Ço- . . . ısıcum uru nczıcwıez u ·ume nazır arı-

ık ı b ı d 
şekılde beyan etmıştir: ru kabul ederek tekliflerini yaptırmıştır. Bukreş, ı (A. A.) - Resmi mahfelle a an oyun arı aş a ı rum., Polonya mağlubiyetinin amilleri Müteakiben söyledıği nutukta Polonya diln aksam b:ızı yabancı radyoların Ht.-

3 - Mustafa Küçük "F.iiirne,, her §eyde nevvel Alman harb malze- milletini ve ordusunu taz ınle anmıştır. riciye Nazırı n. Gafenku'nun Moskovayı 
(Bas tarafı 1 incide) Ağırda: mesinin ezici faikiyetinde ,.e yeni bir . ~nur bulunanlar, Polonynda asker o~n eyaret edeceği hakkında verdiği haberleri 

atleti · - -, h bak" · . . ti 1. d .. d Sl\'11 olsun olcnlcri ayagn knlknrnk selam- knt'i surette ynnlanlaınakt:ı.dır. 
erın formda olmalarına rağmen 1 - Mehmed Çoban "İstanbul., ~rp. ıyesının ıs ma ın e mun e- ıamı5tardır. 

dereceler Umid edildiği kadar yük • 2 - Mnnefi Zanaplı "Konya,, ınıcdir. Varşovn ehrine «askcrl liyakat> madnl- Sovyet Rusya Rumanya-
ae:ıc olamadı. 3 _ Hayati ün "Edirne,, 1htilfıfın ilk anından itibaren, Al- yasının verilmesi karar aıtına alınmıştır. dakl Polony• erkanının 
. Büyük aüıka ile takib edilen ve Yapılan puan tasnifine nazaran de- man tayyareleri yolları, demiryolu ~şvekn .. Generaı Sıkorski'nin te~ ü- tevkifini lstemlf 

§lddetıe alkışlanan müsabakalarda şu rece alan bölgeler: nakliyatını kesmiş, köprüleri bcrh::ı.- z~ı ıcdneilmbu.yuk 'kııtnnclis~.rvder Pha~ek~"evskt~ t~b- Moskova, ı (A.A.) - Havn.s ajansın -
teknik neticeler elde edildi: . . . vn etm· tir. Polon a ordusu olduk- ı cı ış \'C en 

10 
en u ume 

111 ıc- dan: 13 puanla Ankara bırıncı, .. ışk··ı b. ~ rantına müzaheret etmesinin istenilmesine 
lOO lU1!,""1'ItE: 11 İstanbul ikinci, ça muş u ır vazıyette kalmıştır. knrnr vcrilmişUr. bi malümat nlmakta olan mehalılde sov 

Birinci Muzaffer ll.5, 6 :: Konya üçüncü, İ~k defa olarak 2lrhlı kıtalar esas- İngiliz Tayareforinin .Muvaffakiyetli yet Rusya Ue Almanyanın kendi toprak-
lkı·nc· p · "'r 

1 
Iı bır rol oynaını<>lardır Alman · l U lnrma iltica etmis olan Polonya hükümeti 

1 erınç .ı. ugos av,, 5 ,, Samsun dördüncü, :.ı • pıya- ~u~ları 
Üçüncü Stefanoviç "Yugoslav,, 3 ,, Kastamonu beşinci, desi ancak bir işg:ıl rolii oynamışt~:· Londra, 1 (A.A.) - İngiliz hava erktınının Rumanynyı tcrkctmelcrine mani 
Dördüncü Melih "Türk 2 ,, Çorum altıncı ve Polonya km•vetlerı kahramanca mu- kuvvetleri dün akşam Almanyanın olmak için Rumany:ı üzerinde ayni znman-

800 l\l:ETRJ<~: " 2 ,, Edirne yedinci olmuşlar- daf,aada bulunmuşlardı~, fakat. zırh- şimalinde yeni bir keşif uçuşu yap _ ~~~zyik yapmakta oldukları söylenmcl{-

Stratakos "Yunan,, 2 dakika, dır. lı 'asıtalara karşı ellennden bır şey mıştır. Hareket tnmamile muvaffak 
İkinci "Yunan,, .. gelmemiştir. olmuş ve bütün tayyareler geri gel- Sovyet hük\ımctinin Rumanya millctint 
U~üncü Gorşck ııRumanya,, Musabakaların sonunda, orada ha- İstisnai bir vaziyet de Almanların miştir karşı hissiyatının dostane oldufuna dair 

Dördüncü Mnksud "2.8,, zır b~lunmakta olan İstanbul meb~- lehine vaki olmuştur. Polonyada Garb cebhesindc küçük bir keşif Rum::my:ıy:ı teminat vermesine yalnız harb 
lO.O()o l\ll.""l'Rl<~: su Ali Rana Tarhan derece alan gu- 8imdiye kadar rastgelinmiyen bir ku- hava kuvvetimizle birçok d~cmıan malzemesinin ve Polonyalı asker ve zabit-

:i?nci JU-istea "Rumen,, 32.53, reşçilerin birer birer ellerini sıkarak raklık da bu, 1939 senesinde vukua harb tayyareleri arasında vuku bu- lcrin değil, Polonya hOkCtme.t erkanının da 

kınci Kiryakidis "Yunan,, 1kendilerini tebrik ve mükafatlarını gelmi§tir. lan müsademeye gelince <lü§Illanın ı Rumanyndn mcvl..-u! tutulmasını istemiş ol 

Üçüncü Mustafa "Türk 34. Dün Atinada güzel bir 800 vermiştir. Birden üçüncüye kadar Tayyarelerle tanklar bundan isti- lilti tayyaresi alevler içinde düşürül- duğu rivayet edılmektedir. 
l'UJ\SEK ATLAlUA: ,, metre ~ıkaran Rıza Maksud derece alan güreşçilere madalya ve fade etmişlerdir. Polonya ordusunun 1 müştür. ı Polonya hükOmeü erkfınının Akıbetleri 
Yüksek atlama müsabakası günün Gören,, den müteşekkil Türk takımı ayni zamanda her sıklette birinci 0 • tahmin edilemiyen bir vaziyete düş- Frnnsızlnrm Garbdaki llarelifıtı n: olacağı malüm değildir, fakat hukuku 

~~ heyecanlı müsabakalarından biri 2 metre farkla ve 3,31 dakikada ikin- }anlara birer kupa hediye edilmiştir. müş olduğu .inkar. edilemez. ~aris, 1 (A.A.) - Havas tebliğ du\cl ~::ı~unu s~h~r. ~u kanun, a~kcrl 
du. 5 atlette 180 i geçtiler. Tas- ci Yugoslavya uçuncü Rumanya V .

1 
b k 1 h b. . . Polonya sıyaseti hatalarda bulun- edıyor; mmtecılenn tevkifim Cımırdlr. H::ılbukı bir 

llifte • , en en u upa ar er sene ırıncı- ~ 1 b. h-ko ti k .. 
lr ~u .sırayı ~ldı~;ır: 4 üncü, lik alanlara verilişinden beş sene böy maını~ degildir, fakat M. Hi~erin t~- F;ansız or~:u~~r.~ kumandanlığı, ha- ecne ı u me n er unınm ve yahud si-

l ~ın~ı Deta~~ .. Yunan,, 1,80 . llk gUnün puvan tasnifinde Yuna- lece elden ele dolaşacak ve netice· l~bler~ karşsında P_?lonya ~ıplomas.ı-ırek~t .teşebbusunu muhafaza ~de~ek vil mültecilere hususi hiçbir tedbir tatbik 

;1~c1 Polad T.ur~,, 1.80. ~stan 25 puvanla birinci 10 senedir de en ziyade hangi bölge fazla puan sı, _ mısal olarak .g~t.erilebıl:cek bU: ve ıhtıyatlı hareket. et.mek tabı~es~e edilemez. 
~uncu Pantazis Yunanıı 1,80. ilk defa Türkiye 14 sayı ile ikinci, alırsa 

0 
bölgenin müzesinde saklana- sogukkanlılık, bır ıtidal numunesı sadık kalarak Sıgfir mevzilenne .-:-=-==---~~""!:"'"'=-~--~~~ 

Dar.düncü Rumen 1.80. Yugoslnvya 13 sayı ile üçüncü, Ru- caktır. ol.muştur. karşı muhtelif noktalardan mahalli Dr. Schnurre, knl::ıbalık bir Alman ekono-Be mlk heyeünln başında olarak pek yakın· 
Şınci Süreyya "Türk,, 1.80. manya 8 sayı ile dördüncü olmu§tur. B d b k ... . h tin. k Polonya, askeri hazırlıkları tahrik küçük taarruzlarda bulunmağa de - da buraya gelecektir. 

~ÜLLF~: Müsabakalara gelecek cumartesi ar·~n a~l a~ .. ~ JU.:1 ~ye f: a- ve tahdid fırsatı olarak M. Hitlereıvam ediyor. Bu taarruzlar diişmam 
~irinci l{ovaçeviç Yugoslav 14.66 günü devam edilecek pazar günü ne- r ı e s~~ı ;n .. 0 ~~·~:f~edi eras- vermemek için acil tedbirler ittihaz daimi sıkıntı içinde tutmaktadır. Bü- İngiliz ve Fransız Tayyart-lerinin 
~0 inci Rumen. ticelendirilecektir. Ydi~lmnc:ııti orB gurl eşçı u ye e- etmek istemiyordu. tün harekat muvaffaldyetle netice - l .. aaliyeti 

"u·· il "Y ış r. un ar: l ktcdir B l rck At b."yük •t• Londra ı (A.A ) Pr A ti ti : ne unan,, F. Tekil . 31 a<hıstosta harbi hi çbir şey enme · u ıa a u ı ına ' · - css 50 a on ya-
14bordüncü Ateş İbrahim ''Türk., "Yeni Sabah,, _ Türk §erefile 61 .Kiloda Suad Sa_:aş - Ankara -, tahmin b ettirmi~ordu. Polonya elçisi larln. hazırlanmaktadır. Ta ki asgari rı rcsmt bir tebliğ neşrctmcktedir. Bu tcb-

.26. mUtenasib dereceler tutarak yüzümü- 6? kıloda :aş~ Dogu Ankara, 72 31 ağustos akşamı Bcrline hükfune- zayiat, ile azami neticeler elde edil- liğde şöyle deniliyor: Alman radyosu milt-
llcQ·ın · A t .. ~ tl . . . . kıloda Celal Atık - Ankara - ve 87 . . ' · tcfiklen· h k u itib il f 

4 
";/ cı ra · zu agartan a etlerımızı tebrık eder, kil d M t f Ç k k 1 dı tının müzakere arzusunu bildiriyor- sın. n ava uv\•c nr e cna va-

B~ ~OO: gelecek müsabakalarda muvaffak ol- o a. us n a a ma - st - r. du. Alman cevabı ani taarruz olmuş- Dün Sarrclouis'in cenubu garbi viyette oldukları intıbaını tevlit ctmeğc 
~rınci Yunan, "Galib, Delih, Zare,malarını temenni ederiz. Hediye ve mükafatların tevzünden tur. Polonya hud:ıdları bütün imti- mıntakasında yapılan harekat Fran- matuf yalan yanlı~ neı;riyatta bulnmak-....;::::::::=================================== sonra stadyomda bu··tu··n gur·· ecıçı· ha tadır. Bu haberleri ihtiyatla teltikki etmeli . . :.- . • : dadınca taarruza hedef olmuştur. Po- sız mevzilerinin esaslı surette islfilı 

kem ve davetlilere bır çay zıyafeti lonyalılar Almanlarla us·· . .1Ç.h d·ı . . ühim" • t t h 1 muvafık olur. Bu hnbcrlcrl neşreden nazi , m avı sı 1:1. e ı mesmı vem arassu ma a 
verilmiş ve samimi konuşmalar ya- kuvvetinde bulundukları her defasın- lerinin i§galini mümkün kılmıştır. propagandasıdır. Almanlar dun akı;am 
pılmıştır. d radyo ile 1ngilizlcrın ve Fransızların hn -Tarihte ihtikar a, onları mağlfıb etmişlerdir. Muha- Şurası kayde değer ki Alman top- vada uğramış oldukları zayiat hnkkında 

rebelere şahid olan Fransız ve ya - çu atec:i g""en haf tnki kadar hiç bir 
[n 

~ -:ıı birtakım crkrun zikretmişlerdir. Alınnnla-
d aş tnrafı 5 inci sayfamızda] tduçnr olacakların sarıkları çıkarıl- Eski Leh cumhurrelslnin hancı zabitler, her rastlanışlannda zaman bu kadar büyük şiddette ve nn, İngiliz ve Fransız hava kuweilerinin 

~ Uğu gün Babıaliye ihbar ile sekiz ka dıktan sonra yere yatırılıp darbolu- beyanatı Pl 0!0 ?Ya ~i~adesi~ Alm~n piyade- devamlı olmamıştır. Binaenaleyh bu- yapmış olduklnn hnrikul!ıde hava seferle-
• as dahi gönderilip ceman on iki ne- nurdu. Hulasa ol vakit lstanbulun Bel"rad, ı (A.A.) - Polonya sabık Re- erıru maglub ettıgıne şahid olmuş • nun sebebini asabiyete veya endı·eu>ye l .. l d :.-- rinin ehemmiyetini küçültmeğe çalışmnkta 
~r gümüş değnekli kavaslar cfendii es'arına devletçe .pek büyük dikkat isicümhuru B. Moscicki, dün akşam Su - ar ır. atfetmek lflzımdır. tekrar etmek faydadan hali değildir. 

\Unailcyhin önünce yUrü .. yerek ikti- olunup çok kere bır sadrazamın es'a- botikada Yugoslav hududunu geçml;,tir. Bu sureti eAlman ordusunun l914 Alma-•--n bir,.,.ı~ t~yyarelerını· ·n •-hrı·b ~ d · d"k d k" · Ruıruınyndnki Polonyalılarn Yeni ıw..u. 1 ,,.~ ~ .. ..., 

d~bsına. göre ahzi girift ve darbı tc- re a emı ı kat şayiası mucibi nik- n. Moselcki, Parise gitmektedir. e ı gıbi olmadıi:'1nt teyid edebiliriz; Leh Cüınhurreisine İtimadları edildiğini ve düşüruldüğünü görmekten 

ı 1 ınısillu hı·zmetlerde 15• tı.hdam 0 • beti olmuş idüğinden haftada bir ke- B. l\loscieki, gazetccllerln suallerine ce- bu harbin gelecek safhaları için çok .. - ellit h •-·-'ukl ö l<. un ı dr. · ehemm· etlı· bı· · ke ·f· tt• Alın lfükreş 1 (A.A.) - Havas: Fran- mutcv oşnu..,.ı.u.ı arını rtmc5 e gay 
ur " .. ,, re o sun sa azamlar tebdıle çıkıp vaben, kısa lılr beyanatta bulunarak yal- ıy 1 Y ıyc ır. an : .. • . . ret eden Alman propagandasının bu hu-

•• ,,., Sa~razam Ahmed Cevad Paşa halka görünüş etmekte ve hiç olm _ nız ~unlan söylemiştir: piyadesi tank ve tayyarelerin hi - suda yenı Polonya hükumetinin Ge- sustaki faaliyetine rağmen müttefikler şid 
J.at;h· b. .k. ek k .. d - az cPolonyanın bütiln hakları verilmeden maycsi haricinde, faikiyetlerini açık ncral Sikorskinin riyaseti altında te- detll bir hava muharebesine ...ı..ı~;.,ler-

ı Askerii Osınani sinde bu mü sa ır ı ı me "'ıyı estgah ba"'ında :ipe · k ··ı·· R . d ki l b .. .,.. ..... Cad " k 
1 

w d hl:ıı _ 'lt e"vel tngilterenin ve Fransaıun yapılan !Olarak ka , tmektedır. Ya.lnıZ Po- şe ku u umnn~a a Po onya ma. - dir M l!I. Alm d dü 

1 
elenin nasıl yapıldığını §Öyle an- u agın an mı amaga mecbur olur- • • 1 1 1 . d. 1 A haf·ı· r k lAd .. •t b. tarz • ese an rn yosu, n Alman 

atır: d her ti.irlü sulh teşebbüslerini reddcdcce - onya ı asker erı tak ır e anmak ka- ı ınce .ı.ev a a e musnı ır - avcı tayyarelerinin ~mal denizinde iki İn· 
''.€ u.,. ğindcn eminim.> fi değildir: Bütün Polonyalılar tak- da karşılanmıştır. giliz bonıb:ırduruın tayyaresini düşurmüı 

ti'- knıeğo verilen narhdan noksan • • • dir h k k b G al Sik rsld saıı:.ı...: ~ara k k . FevkalMe zamanla d .htik"' 1 k eli h k ll cıı- .b 1 e a azaıımıştır; u hakikaten ener o üıııyettar ma- olduklannı ve gündüzün 1ngi.liz hava kuv-
lah n e me çı envaı cezaya müs- . .. . r a, 1 ar a ve no san r em u an gı cı et e topy~ harpWt Cepheden ~ fJ- bafilce Polonya ordusunun en iyi ku- vetlcrine mensub bea tayyarenin Sarbrüc 
te~k olup bazı kere Sadri.zamlar mücadele usulu de şıddetlendilir ve dük.kam önüne salbedildi ve birkaç zak mahallerde, kadınlar, çocuklar, mandanı olarak telakki edilmektedir. kcn yakınında ve bir Fransız tnyyarcsinin 

<ı·· il gezer iken eksik ekmek gör- lstanbulun asayişine de son derece gün öylece bırakıldı. ihtiyarlar yollarda öldürülmü§lerdir. JDtleriıı Ray§tag'da Bekleııen de Bitche yakınında dllşürülmüş olduğunu 

C
Ukletinde furunun önünde ekmekçi- dikkat edilirdi. Birinci Mahmud .1.ı:uıH 1167 de dahi Mimar Sinan mahal- Sivil ahali de askerler gı·bi tehlikeye Nutku 
kulağından duvara mıhladığı gibi ta b nında muhtekirlere ve hırsızlara kar- lesinde bir sarilt sandal bedec;teni maruzdular. Bir milyon iki yuz·· bin Londra, 1 (A.A.) - "Sunday Gra-

1_1 n ul kadısı dahi arada kola çı-
11; p §1 amansız bir mücadele açılmıştı. kurbunda bir kargir dükkanın üzeri- nüfuslu bir şehir olan Varşovanın phic,, gazetesinin yazdığına göre, 
db. .. ve kınmzı çuhadan poşide falaka k ak k il 

ilfuı etmiştir. 

Alman radyosu bir aylık luırb esnasın
da Alınanların 37 Fransız ve 27 İn,giliz tay 
yaresi tnhrlb eylemiş olduklannı iddia et-.:gn kl Osmanlı tarihinden §U iki vakayı ne çı ar azına e kubl:esinin te- müdafaası tarihin en parlak hadisele- Hitler Ray§tag'ın toplantısında Al _ 

,,, e eri omuzunda hfLmil mahsus ~arnı .
1 

naklediyorum: pe camlarını kırmış ve içeriye g:..rerek rinden biridir. Alman radyosu Varşo- man milletinin nazi siyasetini tama _ mektcdiı'lcr. 
ıı ... ~ ar ı e gezerek terazi tutan es- b. "kd k d Fransız İngiliz b ı b k d:ıa etınekçilerden günde beş on a- "1154 senesi vakayii dahilinde §a- ~ ~ı . ar eşya aşı~ır en e~d~st e- ~~ya Al.m~ askerlerinin. gi~~ mile tasvib ettiğini süratle yapılacak ıann sılııı:~ tcyltm::::n:ı~a H~ 
,,,,.. nu ala meleınn· as sokakta toprak yanı dikkat eöyle bir fıkra vardır: dilmıştır. Merkum divana. g~tırılerek ı~~n ~ış~; Almanlar gerıyc puskur- bir plebisitle ilin edecek ve Chamber-'" tülm l d muhnrebelcrlnin hemen hemen müttc:fık-
latı Çaınurlar üzerine yabrıp taban- Davudpa§a civarında Hristo na - k~as~ boğazında olduğu halde dük- U§ .c: ~· . . lain'in Avam kamarasında söyliye- !erin tescbbüslcrl üzerine ve sırf Alman 

Cak ıu d:U-bctmek kaidci belde idi. An- mında bir bakkal tenbihatı mükerre- kanın bır tarafına asıldı. (6)., Ahalısının cesaretinden başka bır ccklerine cevab verecektir. arazisinde vukun gelmiş olduğunu söyleme 
~ olan y . il ank re hilafına olarak tarafı eu>r'den tayın· İbrahim Hakin Kon;) ah mesele mevzuu bahsolmasa idi, Var- Kalabalık bir A:lman İkt1sad ğe lüzwn yoktur. Almanların mühim za-

lnana, anı yeg s saran :i" §Ova ilfuıihaye müdafaada kalabile-
v Vesair esnafdan cezayi darbe olunan narhdan fazlaya mal sattıgı· k . Heyeti :&lo kovaya Gidiyor yfata maruz kalmış olduklarının malilıri 

(6) 0'1T!anlı Tarihi. Cild 2, Sayfa 887. ce tı __ ,, ll4oskova, ı .(A.A.) _ Sanıldığına ıöre, bulundu~u ilAve etmek muYabk olur. 



RADYO 
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PAZA~TESI: 2/9/939 

12,30 Program ve mer:ıleket saat ayarı, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 

Turk mı1zlği: (Pl.), 13,30-14,00 Muzik: (Ka 

rışık program - Pl.). 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a-

Dr. Hafız Cemal 
l..ıokman Hekim 

Dahlllya MUtehaasun 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 5 salı ve <::umartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

yarı, ajans ve meteoroloji haL )deri, 18,25 il•••• Çocuk Hekimi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu Müzilc (Radyo cazı), 19.00 Konu~ma (Ço-

cuk terbiyesi hakkıııda), 19,15 Türk mü
ziği: Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam. CeYdet 

Kozan, Okuyan: 1 - Sadi Hoşses. a - Os
man bey - Hicazı Hlimayun peşrevi, b -

faksinı - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 

15 ten sonra Telefon: 40127 Bimen Şer.-Hicazı Hümayun şarkı - Has

tayım derdi deı1.1mı, c - Saı.iihattin Pınnr-

Hıcaz şarkı - Leyla gibi hıçku·sa, d - Zekı ı ~-lil••••••••lllDE••~ 
Arıf - Şetarabaıı şarkı - Kız \ üeudün gül 

kokan, e - ··:· - Şcl;ınıban turkt.i - O
duncular d.ığdan odun indirir. 2 - Hef-

haret Sagnak: a - Vecihe - Kanun tak
simı, b - Şemsettin Ziya - Hüseyni şarkı-

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısın.fa No. 33 Telefon 41358 
Yaslarup :ı:atmış flrnsı nazına, c - Ahmed 
Ra::.im - Hicaz şarkı - Can hastasıyım, d

Enderunlu Yusuf - Hıcaı; şarkı - Ateşi aıı

kına raptcttın, e - ... . - Şehnaz ŞJrkı -

Ben perişanım, f - Nikol5kinin - Şehnaz GÖZ HEKiMi , 
sa~ semaisı. 20,15 Konuşma (Doktorun sn- r: Dr. Nuri Fehmi 
atı), 20,30 Turk muzıgı: (Fasıl heyeti), 
21,15 Muzık (Küçi.ık orke:;tra> Şef: Necip İstanbul Belediyesi karşısında ı 
Aşkın, ı - Siede - N::ıhira (İntermezzo). l Ayberk apart. Tel. 23212 
2 - J. Strauss - Hazine valsı, 3 - J. 
Strauss - Guzel ilkbahar - vals, 4 - Paul ~~~~~~~~ 
Lincke - Olur, olur, olur (Şen parça), 5- ~ A k d ~ 
Zichrer - Eşkiya operetinden potpul'i, 6 - ij n Q r Q Q U 

~:~ubve;ta-h\~~~:~·k:~o:ıy~~~:~:u:ır ~~;s:::. ~~ A A ~~ 
(fiyat), 22,20 Müzik: (Kuçuk orkestra -

Yuk:ırıki progr<ımın devaMı), 22,35 l\Iuzik 

(Pl.), 23,25-"3,30 Ynrınki program ve ka- tl 1 
panış. U Kitapevi - Kautçılık - Türkçe 

~ ve yabaııcı dil gazete, mecmua, 

İstiklftl Caddcsincle Komedi Kısmında U kitap siparişlerini en doğru ya-
10 9~9 Pazartesi akşamı n ~ 

saat 20 _ 30 da U pan bir yerdir. Erika ve İdeal ~ 

İKİ KERE İ Kİ 

HIZA ASLAN 
Umum Gazeteler, Mecmua, Ki
tap, Fotoğraf, Gramofon, Plak, 

Kırtasiye 

SATIŞ EVİ 
DIVRIGi -

~ yazı makineleri satış yeridir. ~ 

ij Telefon: 3377 ~ 

~~"'!!lt'~~~~~,/J 

1 

ESKiŞEHiRDE 

SES -IŞIK 
SABAH GAZETESİNiN 

TEVZi MERKEZiDİR 

.... !llBi'!mm:ll ................................. . 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - Şartname ve mevcud krokisi mucibince 1 takun kanyak etiketi klişesi açık 

eksiltme usulilı: yaptırılacaktır. 

II - Muhammen bedeli (3000) lira, muvakkat teminatl (225) liradır. 

III - Eksiltme 5/X/939 pazartesi günu saat 15.30 da .K-4bataşta Lcvazun ve 
mi.ıbayııat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

. rv - Şartnameler her gun sbzu geçen şubeden parasız alınabileceği gibi kroki 
de tetkik edilebilır. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve seaoe % 7.5 güvenme pa-
rasile bırlıkte mezkur komisyona gelmeleri.. (7922) 

Bostancıda Sahilde Satıhk Arsa 1 
Bostancıdıı Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk 

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

trarr.vay durağı yakınında, .:'!.uvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya -
pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cepheı:ıi ve takriben bir 
dönün. murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10} 

dan (12~ ye ·mcar "Yeni Sabah,, idare memu .. luğumı. müracaatları. 

1•• ........ mm ... ~•ı..-................................ . 

rENt SABA:R 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. .. .. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 

Miktarı 

Kilo 
-··----

Komisyonu Başkanlığından : 
Muhammen fiyatı 

Kurut 
l lk teminatı 

Lira K. 
Nev'i 

1 
7000 65 Tavuk eti 1 
5000 50 529 00 Hindi etı 

2 ILKTEŞUlN 19~ 

DEVLET DENİZ YOLLARI İŞLETMESİ 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ İLANLARI 

ı• :S i?M -4W'!~ E • 

2 Birinc iteşrinden 9 Birin ~i"eş rina kadar muhte it hjflara kalka .. 
cak vapurların isimleri, kalkış gün ve s1at'eri ve kalkaca <lan rıhtımla 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ege), perşembe 12 de (Cı:rnhuriyet) ve paz::ır 

16 da (Tarı). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına 

lzmit hattına 

NOT: G Cirincitcşrinden Hilıaren cuma günleri saat 10 

da doğru Trabzoııa dördüncü bir posta !<aluırılacaktır. 

- Sulı 18 de (Çanakkale), cumartesi 18 de (Anararta). 

Sırkeci rıhtunından. 

- Sah, perşembe ve pazar 9,30 da (Ugur). Toph•ıne rıh -
tımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 de ve kış tarifesi mucibince salı 9,50 de 

çcu·..;4rn1ba, perşembe ve cuı-ı.ıı saat 15 de v~ pazar 9,50 de 

(Mtıı ·ıırnz). Cum.ıı·t•?si ı~ .30 da (Sus). Galntu rıhtımından. 

Bandırma hattına - Paz, rt i, çar~.ımba ve cuma a,15 de (Sus). Galota rıiı

tıımnd;ın. Ayrıca ç:mpnıba 20 de (Anafarta) ve cumar

tesi 20 de (Çanııkkale). Tophane rıhtnnındaıı. 

Karablga hattına - Salı \"C cuma 19 da (Mersin). Tophane rıhtıınıııdan. 

lmroz hattına - Pal.ır !) da (Barlın). Tophnne nhtıınıııdnn. 

Ayvalık hattına - Çarş:ımba 15 de (Kemal), cumartesi 15 de (Saııdet). Sir· 

keci rılı tımından. 

NOT: Cumartesi postası kış tal'ifcsine göre tzmire kadar 
gidecektir. 

lzmlr sür'at hattına- Paz:!.r 11 de (Tırhnn). Gulala rıhtıınmdan. 

NO r: Vr.;;ıuı· .seferleri hakkıııdn her türlü nıalümat ı.ışaeıdn telefon numara
ları yazılı Aeentclerde oğrenılır. 

G :ılala Baş AcC'ntdıgi - Gal:ıla Rıhtımı, Liı"l::ııılar Uıııum 

l\Jiı('f(irliiğü binası altında. 42362 
Gal,ıl:ı Şulıe Ac~nt('lıgi - G:ıl:ıla rıhtımı, Mıntaka Liınan 

R"isltği binası altında. 

Sırkcd Şube ;\ceııtcliğı- SirJ,cci, Yolcu sıılonu 

* ... * 

MUOA1YA HATTI KIŞ TARİFESi 

40133 
22740 

«7!J23) 

istanbuldan 3 birincitcşrin 939 salı sabahı kalkacak postadan ilılwre•ı Mu
danya nattında kış tarifesi t::ıtbıkine başlanacaktır. Kış tt•ı·ifesine nazaran 
postnlar İstaııbuldan Pazar, Pazarksi ve Salı g[inleri saat 9.50 de Ç.ırşamb&., 
Perşembe \'C Cun a günleri saat 15.00 de ye Cumartesi gl.nlcri sıınt 13.30 da 
kallrneaklnrdır. Bu suretle- Çarşamba, Perşembe \"C Cuma güııleri ligle üzeri 
l\ludr:ııy<ıdan ~eleceklerin ayni gün s;;nt 15.00 de Mudany:ıya dönmeleri te-
min edılıniştir. (7!i21) Galatasaray lisesinin 1939 mali yılında ihtiyacı olan mıklar ve muhammen fi

yatile ilk teminatı yukarıda yazılı tavuk ve hindi etınin 9 birinciteşrin 1939 pazar-
. -= ı H?s+HIE UN'+ w .. 

~~~~t=~Bey~~ ill~l~~~~.m L~~r ınuh~~~~~ ı-:.::=~=====~===~~===========~==~=====~ 
toplanacak okul komisyonunda kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. -

t 
, ..... mem*llll!lEFllllRl""lllml!!!!illll&m .. lliBt!llli!!li'll...,.am .. m!i ... ııı:m .. mm• 

steklileı· yeni yıl tıcaret odası vesikası ve ilk teminat makbuz ve ticarethane - -,. 
nam ve hesabına hareket edenlerin noterhkten tasdikli vekaletnamelerıle birlıkte 

2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif ı 
mektuplarını belli gün ve santten bir saat evvelıne kadar söz(i geçen komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciligi veznesine yatırılacak teminat 
müzekkeresini almak için Galatasaray lisesine müracaatları. (7428) 

Emlak ve Eytaın Bankasından : 
Esas No. YER 1 CiN Si Senelik kiram Depozitosu 

A. 1445,1446 İstanbul Beyoğlu Şehit 'Muh-

A. 14-17/-1 

A. 1447/19 

A. 1461,1459 
1463 

A . 1466 

tar ınah. Taksim cad. eski Ahşap 

3 No. yazıhane 

tst,ınbııl Beyoglu Şehit Muh-
tar mah. Taksim cad. Cüm-
lıuriyet meydant karşısında 

•radyo ve otomobil yedek 
parçnl::ırı satış magazası> 

i. T. E. Ş. hanında 13 No. lu 
oda 
Paııgaltı Şehit Muhtar so -
kak eski 3, 3, 3. No. lu arsa 
Beyoglu Şehit Muhtar mah. 
Anaçe;;.ıne sokak 260 1\12 arsa 

Mağaza 

Oda 

Arsa 

Arsa 

270.- 41.--

1020.- 153.- -

420.- 63.-

300.- 45.-

'1 
480.- 72.-

İzahatı yukarıda yaztlı bulunan gayrimenkuller açık arttırma usulile kiraya ve
ı·ilecektir . 

ihale 6/10/939 cuma güni.i saat ondadır. Kiralaıfüık istiyenlerin hizalarında gös
terilen depozito akçe..-;ile birlıkte bildırilen gün ve saatte şubemiz emlak sen lsine 1 
müracaatları •7921' «7698> 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Adliye dairesi için 11000 lıtre benzin ile muhtelifülcins otomobil yağı 

cıçık eksiltmeye konulup muayyen günde talip zuhur etmemesinden ihalesi 10 gün 
müddetle uzatılrııı~tır. 

Alınacak benzin \"e yaglann muhammen bedeli 1804. lira olup muvakkat te -
minatı 153 lira 30 kuruştur. 

Şartnamesi tatil günlerinden maoda hergün Adliye levazım dairesinde görüle
bilir. 

Eksiltme 9/10/939 pazartesi günü saat 14 de Sil'lceci Aşir sokak 13 numarada 
Adliye Levazmı dairesinde yapılacaktır. •786b 

Sahibi : Ahmel Cemaleddin SARAÇOGLU 

Neşriyat müdürü : Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzıiya 

T. iŞ BANKASI 
1939 Küçük Carı Hesablar ikramiye Planı 
32,000 Lira lV!ükif at 

Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayı~, 
26 Ağustos, 1 Eylul, 1 İkinciteşriıı 

İKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 
5 " 1000 " 
8 " 500 " 16 " 250 " 60 " ıco " 95 " 50 n 

250 " 25 " 
435 

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

32.0DO 
T . /ş Bankasına para gatcrmakta , yalnız para birik lirm if 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denem ~ .. olursunuz . 
rliaiil 

P .. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Talibi çıkmıyan 1.000.000 adet mukav \·a masura pazw:-lıkb ıniiba~ -ıa edi

lecektir. 
2 - Muhammen bedel 2500 lira, muvakkat teminat 187.!5 liradır. 

3 - Pazarlık 23 Birinciteşrin 939 pazartesi güniı saat 11 de Ankaı •u •. P. T. T 
Umumi Müdürlük binasındaki satınalına koırisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin şartları görmek üzere her gün Ankarada f. T. T .• evaz:ın ve ts
tanbulda P. T. T. ayniyat şubesi müdürlüklerine ve pazarlığa iştirak etmek .ı:lı t 

mezkur gün ve saatte o komisyona müracaatleri. c..ıs•:ı:t , 77?.6:t 

K~~EYŞ KADIN LARI - Kureyş reis- Bunun için Kureyşilcr uüslümanlıın tahdk miyerek açıkla harbetmeğe muv:ı.fakat Dedıler. 
!erinden bir kısmı, bu muharebede kureyş ecı.erek ova:rı çıkarmağa karar verdiler. C<!~lo"' . (1)) !.\~/.\ n a.. /\ "7R etti. Re:.lıl'.l Ekrem, si'ahlanmış ve atma bin-
kndınlarından da istırade edilmesini dü - Bu maksadhırına varmak için de müslü. - ~1.5 U U UV ~L,!.l IJ ı U ~ ~~J.I Hazreti Muhammed, cuma namazınnım mek üzere bulunmuş olduğundan: 
şundüıer. Beraber cidecek kadınlar, mu - manların tarlalarını tahrib etmeğe ırri:ıti- iLf CEDDİ FEARUHZAD. sonra cihadın fezailini anlattı, sabı;- ve se- _Bir Peyg:ı.mberin silahlandıktan son• 
harebede kahramanlık şiirleri söyliJecek- ler. bat edildiği takdirde, Cenabı Hak'kın ken- ra mu,>arebeden r.or r:ıesı .,akışık alma-.;. 

""~ZAN ~ M. RASıM O'ZGE.N:::!~:::!!S ,, 
le.. Jraçanlaıa r.ıani olac':'klar ve kuvvetin HABER - Kureyş, Peygamberin am- dilerini yine zafere kavuştura~ağını söyli-ı Buna ı.-~: ... r verildi. Bundan sonra olsu-, 
cengav"'rlik hislerini tahrik edecel-.lerdi. cası Abb~.1·ı da berabe: • göti.ırmek istediyse - 104 - yerek hazu·lanmalarını emrettı. 1 istediJinı ııeyleri yapımı:. Dulunı.cağmız 

Ebu Sufynn'm zevcesi ·n;:ıd, Bedr'de Bundan, bütün eshab memnun oldu. y~rde sebat ediniz. Cena'ıı Hak bdki'nu,-
maktul olan babası Otbe, amcası Şeybe ile de, o Bedr muharebesinde uğıadığı fela - Abbas"ın doğru haber verdiğini anlıyarak Abdullah ibni ttbeyyc ibni Selı'.ıl bu kararı Yalnız Abdullah, ı·e'yinin dinlemediğine ı·et verir. 
kc1rdeşi Velid'in intikamını almak istiyor- keti ileri si.irerek iştirak ı:tmedi. Sonra,; canı sıkıldı ~·e: muvafık buldular. Abdullah: canı sıkıldı. Dedi. 
du Kocasile b~raber hareket etti. kureyş lr1ıvveq haı·<eket ~ince, bir mek- - Hasbunallah \"e nigmelvekil. , Eskiden, hisar içinde sebat edildikçe Hazreti Peygamber, ikindi namaı;mı kıl-

Akreme ilJni Ebu ceı:l':'l kansı ,.e Ha- tup yazdı \'~ Beni Gaffaı:"d ın bir postacı Diyerek düşünmeğe başladı. zafere kavuşulduğunu, mukal ele edildif.i dıkhn sonra Ebu Bekir'le öıner'i alarak 
ris ibni l-Iişam'ın kızı olan ttmmühakiym, buldu. Et"l para mu:;abilinde, mektubunu Eshab, ilk tedbir olarak, ensürdan Saad zamanlar mağlübiyet başgvs~erdiğini an-' hücresine girdi. Bunlar, Peygamberin, sarı 
.P..C..-is i"or,i Hişam'ııı karısı, " elld .bni Mu- üç gilnde MedtDe'ye l{Öndennek hususunu ibni l\1aaz, Saad ibni Obadc, üseyyid gibi !attı. ğını sardılar, biribiri üstüne iki zırh giy
g-ıyre'.ıin kızı ve Halid ibrlı Velid'in kız te':nin e•ti. birtakım zatları, peygamberin evinin mu- Abdullah·ın re'yi doğru idi. Mcdine'nin dirdiler. Bu zırhlardan birinin ismi cFıd-
karti"'ı olan Ff.~ıme .. Saf\lan ioni ttmeyye- P~gambeı·, K..Wa karye~inde bulunur- hafazasına ve onun etrafmda nöbet bekle- her taratın binalaı·la dolu, ge<,id yı!r:eri de dl'.>, diğerininki •Zatülfudüb idi. 
nir karısı, Mes'ud Sc.kafi'nin kızı Bürey- ken me·~ıu:> getdi. 1•.u ı übeyye ibni Kıla- meğe me·mur ettılcr. Bir kısmı da l\Iedine- kopalı bulunduğu için Medıne'nin i~ind~' Peygamber, kılıcını kuşanmış, mızrağı 
t·!. Amr ibni 1\.s'ııı karısı Rey ta gıbi on beı;ı b-:ı okt..ttu .,. J veı*.Jtm ha.:ıer. '4:imscy·~ söy- nin muhafazasını deruhde ettiler. cereyan edecek muh:ı.rebe, ~üphesi c,, kurey elinde, kalkanı sırtında olarak dışarı çılt-

HAREKET - Hazreti Mı.;r.•..T.J:n.w., ;nı..ı

hacirinin sancağını Abd•ıd-1.ı.r vC'·nllı.."n.:ıan 

Misğab ibni Omeyr'c, Evs kab' ·es11111n sıı.n· 
cağını Saad ibni Obfü!e'ye, I •t17.r• C kabılc

sininkini de Hubab ibni ı.rnrzir'e veni~ 

Abdullilh ibni :'.'.'Iekt•:ın'u Metlint!'t e vekiı 
bırakarak Mey:nuıı ismiııdc:-ti atı.:ı:ı b'.nc31 
ve ordusile birlik~ J;.ııd'a h;.ı ekd e•.t:. 

had:ır kadın bu o;cfere i:ıtirak ettile,·. Bun- 1eme1r.esi:.l ıenbih 41l ti RÜYA VE i STiŞARE - Hıızreti Pey - şin al .. yhinde idi. tı. Avab karyelerinin ahalisi de gelmiş, 

d hf :l 
o •· b · • • d b" - b kli d Saad ibni l\~aaz ile ::;ı.ad ibni Obttce vJ Jı Jar ıÇl!l, on teş ka nr m"' c vnr ı . ..:>U ı::a- Hc.-reti lv.'ı'ı:ıammed, Kııbn eşrafından i'o'IIl er, cuma gecesı, ruyasın a c ır sıgır Fcıkat ensardan Bedr'de bulunmıyan e yor u. 

d.rı!ı.r, yolda gic1erken def çalarlar, .Bedr
1
sacd ibıu RelJiğ ek: .;i;rJl bir müzakereden ~oğazlandığını, Zülfıkar namındaki kılıcı- gençler: HATA VE NEDA MET- Peygamberin 

ır.<tı;:.vll~ı ine ait mersi~ ~ler okurlar, as - som<. Me<1.:'1e'ye gib.i. !lk iş olarnk iki de- nuı ucu kırılnrak orada bir gedik açıldığı- _ Ya ResülCıllah! Biz, böyle bir gün rüyasına göre mi.islümanlann müdafaada 
k<>r;n maacvi ku\ ,·etıni arttırtrlardı. lik~.!.ıyı kurey~in .ileı{ h'll·•ketir.ı takip et- n;, 'ilrkasına sağfom bir zırh giyerek elini beklerdik. Medine'den çıkalım; düşmanla kalması Hlzımdı. Esbabın heyecanım tat-

olarak Peygamberin önür..ie yUrü~ ·v-·lnrc!ı 

M E.;!N~ C ıVARINDA - Kureyı;ı kuv - me1r ü 7 c:re gö:').ılt'rdi. Bunlar, kurey~in A- zırhının yakasına soktuğunu gördü.> göğüs göğüse harbcdelim. Siz, üçyüz kişile min etmeğe mecbur kaldığı için, Peygam-
veti, Şevvalin yr.d'nci çarşamba günu, Me- rıyz deı;ıcn )er ı~ yı:rleştilderini, a•ıarmı Sabahleyin n'.ıyasını anlatırken: Bedr'de muzaffer oldunuı;. Bugünku hali- ber giyinirken, Evs kabilesi reisi Saad ibni 

• · · · u · ,_ · Uh d _, Bo5rrazlanan sıg· ırın eshô.bdan ölecek mız· , "O'.-. d"lla mu··saı'ltı"r . Maaz. ile 'Oseyyid'in eshübın müdahalelel"i-
dt.nc nın §ıu.:-:t şarkısinde .-.a:n l. ... a- ekİlılet" salıvtıc:ı,ferini, ağ..:çlan t:ı.hrib """" '"' 

t 1 l d la gedig" · a ne canlıırı sıkılarak: 
ğııım <.:t"T"urmdl ki cAyneyn~ d.:nilen yerde ettiklerini eör.iulcr \ ı:: biiyle giderse taı·- zevn a, 0 ıcının ucu.11• ~ aç.'. n v. ın Y - Deyince, Evs ve Hazrec kabilelerüıden 

Yeı l~,.ti!er. Perşeml ı: ve cuma günlerini o- . _ ~- kın akrabasından bırının olecegıne, zırhın b" t k t t - Siz, i~i Resulü Ekreme bırakmalıydı-
y ıaıardan d~. ağaçlard;m da bi:- luıyır kal- d - . 1 d'k ır a un zeva a: 

d g çl d ler Falcat '"·I di • ka b"r da Medine'yc işaret ol ugunu soy e ı ·ten nız. Ona vahy gelir, yapılması lilzımgelen ra :ı e r ı . •• e ne ye rşı ı mıyacnğını ieliP haber verdiler. - Şehirde kap:ınır l:alırsak, 'üşman, bi-
hal·ekette buıunaınadılar: çunkü Medine- sonra: in a::ıfıtnız·a \·e 1.01 ı·~ı 1 g· ha 1 d şey"i sizden iyi bilir. Siz, onu isteıniyerek 

Peygamber, bu defa, Hobab ibnl Mün- z 1 z • " · ... < ı ı:nıı.a m e er. nlıı şim~lindeki dağlar taanuza mani idi- - o halde, Medine içinde durunuz. Dediler. açık muharebeye mecbur ettiniz. 
Jer. Bu dağın garbindo!n ve Uhud dağının zir'l, ıı.ı.ıvvetin mik~ını anLlmağa gön - Düşman hucum ederse sokaklarda çarpı- Bu-un ,ü-

cı!nubundl\n ge_çen yol Medine'ye gidiyorsa derdi. O da vaı;ifesini yapar ak: istenilen oınız. ihııi rı 

da muıılüınanlar yol ı.izerindeki evlere malfunatı getirdi. ı Dedi. 
ınğuw:ak şiddetle müdafaa edcbLlirleL·di. Pe1ıamber, yaptıil tahkikaUa amcası Eıihlibdan bir kısmı ile mun~lfıklaı • •• 

·1 t.rcti ll::;mz:ı. ile Saad Deyince, cshab yaptıklarına pişman ol
Ytı.ın nmtınrebesine ta- duLr \'e Peygamber hücresinden çıkınca: 

~ ınber, kc•ııclisinin mu-ı - Ya Rcslıllıllah! Diz, senin emrine ka.r
ıi:lclı•~:•ıı si-i~·1ctli ve iste- şı durmayız. Nasıl istersen öyle yap! 

Uhud dnğt, M:cdine'cilt"ı ııir saat k"daı 

uzak oldu~u halde, kuv\·ct, y~n yoı..ııı 

cŞeyheym drnilen yerde k:ıl<iı. Zatrn ıık
şaın yaldaşmıştı. Ifalleti Peygıımtıer, bu -
rada, kuvvete iltihak elmiş olan oıı iıeş ya 
şındım <ı:pğı çocukları Meuıne'ye :ode etti. 

Bu çoculd:ı.l d;ın Ra::ğ isminde biri, a -

yaklarmm parmakları üzerin~ yükse!crcl' 
boyunu uzun göttermek, b u ~uret.le nuı -
harebeye iştir.ık etmek istiyordu. Bu hal, 

Peygamberin rcşuna g;tti. Çocuğun Ot<: atı

cılıkta m ah.-reti olduğu tasdik edilince on 
boş yaşından küçük olmasına rağmen iade 
edilmemesini ten.~i"u eıti. ( Devamı var) 


