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Atlantik 
anıaşması 

\ Di. Bayramı 
~ilıver ıleoletleri A orıı

l><ırla geni bir rU:roın. rıiıuk 
:~ken .., ftdotd Mr ~ 
a "111tJnin "fnr aerob ,ali 
"'ern.aen •:t11kla~ •Ö-

'irken 111,iltere ile tniitt•
lik/•ri yeni bir A orupa "" 
9' ~i bir dünyanın sağlam 
1
•"'ellerini attılar. 

ilk kurultayın 9 uncu yıl 
dönümünü bugün kutluyoruz 

llii•~yin Oahifl YAi.ÇIN 
~ 

~Al uha.rebeye iştirak e~ş 
q WU ol:an müttefikler Hazı
~ . ran içinde Londrada, 
~ ı<;tima akdetınişlerdi. Fakat 
· defa Sovyet Birliği.Din de 
~lii.kiyle İngiltere Hariciye 
8J ll:ıırı Mister Eden'in riyaseti 
Ilı tında Londrada ikinci topla
-~ları çok dalıa mühim bir 

· h 1eütün yurdun Halkevle-
ŞeJlınşa rinde bu mutlu gün cçin 

lran tezahürat yapı 1 10~ .. 
Milletine nakdi 

~llıııaylş teşkil et.ti ve Avrupa 
~inde yeni bir merbal_enin 
"""llarıgıcmı vücuda getırdı. 

1iibver Devletleri Avnıpada 
!l:cıi bir nizam peşinde gezerken 
be fakat her gün bu g .ı yanın 
~~riıb gibi önlerinden uzak
~ g>nı görürken, lngıltert! 
~ llıüttefikleri yeni bir Avrupa 
1~ Yeni bir dünyanın sağlam 
A~~Uerini attılar. Ve "Atlantik 
•. """"llnası,, naımı ile tarihte tr alacak bir nizamı imzaladı-. 

Harekat.. lşliril.ll effikleı1 bildirilen 8-0vyet lla.flf huıldan..ııan biri 

· Atıantik anlaşmasının esası 
~_rika Birleşik Devletleri 
~."'1lllurreisi Roosevelt ile ln
tUı Başvekili Churchill meş
~ r ınülil.katlarında hazırlamış 
~ ~ prensip halinde ilAn. etmiş
"<l"<J.ir. Bu 8 prensip bugün na
lıltıi.yat sahasından çıkarak a · 
~eU politikanın malı olmuştu ... 
lt:ı U. llllinasebetle Atlantik ıınl.a'l
ı-..~ının miilıim noktalarını bu
~""ll hatırlrunak faydalı olur: 
•-~ neticesinde araziye mü
:;;ıı.t1 lHı; hiçbir talep dermeyan e
"' l>ıh.ecektir. 

lsovyet harpj) 
tebliği 

Rus 
müdafaası 

Alman taarruzlarını 
püskürtüyor 

Sovyet 
Ağır tankları 

ileri sürülüyor 

Dalga halinde ilerleyen 
bu tanklar 52 ton 

ağırlığında 

j Alman harp 1 
tebliği 

Cenup 
cephesinde 

Bir Rus Generalı . 
maktul düştü 

i.i," Bern, 25 {a.a.) - Ba."!ler Na-
~ alinin muvafaka.ti olma.· tinol Zeitung'un Berlin mWıa- Almanlar Kırıma 
h,;}apı.1ınış ilhakıar tanınmı- Mütaarrız ordu biri, aldığı maııımata iı<tinııden 
~ 1 SOO t l f t d" Ukrayna harbinİıı sona ermek taarruza geçtiler Ilı er memleket istediği hükfı- e e a ver 1 üzere oklug-unu yazıyor ve dj • 
et §eklini tesis edebilecektir. Bir endüsteri merkezi 
" · 3 ·ı yor ki: le"~ maddeler ~~t.i.ın -~~v- Alman zayıatı mı yonu düşmek üzeredir 

";~erın teşriki mesıı.ısı ıle butun buldu A!ı.niı.n haberlerden Rusların 

yardımda 
bulundu ___ . ..,_ __ 

Parlamento hükumet 
prgramını tasdik ve 

kabul etti 

Eski Şah İran· 
dan aynlamıyor 

Tahran, 25 (a.a.) - Pars 
ajansı bildiriyor: 

Mebusan meclisi, hükfıme
tin programını mttza.kere et. 
tikten sonra h lildiınete ittifak 
la itimat etmiştir. 
ŞAHIN MlLlErE HED:tYEsl 

Tahran, 25 (a.a.) - Pars 
ajansı bildiriyor: 

Şehinşah İran milletine bir 
kaç milyon rial venniştir. Bu 
para ile hastahaneler, su yol· 
lan yapılacak, hastalıklara. 

(Sonu aayfı 3 aütun & da) 

Fransız somalisl 
kumandanı 

Vatan haini olarak 
idama mahkCtm edildi 

Bugün, birinci Türk Dil Ku
rultayıruu Dolmabahçe sarayın
da toplandığı 26 eylül 1932 gii
nünün dokuzuncu yıldönümli -
dür. Bu Ebedi Şef Ata.türkün 
riyaseti altında toplan.an bu ilk 
kurultayda kararlaştırıldığı gi-

bi bugün, Dil Bayra.ıru oıaralt 
kutlanacaktır. 

Dil Kurumu, Dil Bayramının 
kutlanması için bir pror-run hg,. 
.ı.ırlamı.ştır. Bu pr;gı aına naza.. 
ran bugilu saat 18 de Ankara 

(Sonu cayfa 3 E.utun 6 da) 

Mektepler açıldı 
Dün sabahtan itibaren Orta 
okul ve liselerde dersler başladı 

"~Yaıun iktısadi refahıw te- en son gayretlerini de sarfet - Berlin, 25 (a.a..) - Alman 
~tıı..uğrunda istismar edilecek- Moskova, 25 (a.a.) - Qdesa. mekte oldukları ve ellerinde orduları başkıımaManlığıııın Gannat, 25 (a.a.) - Gannat . 
-q- cephesinde faaliyet gene aı1.mlş mevcut her nevi tankları, har tebliği: örfi divamharbi gayri milli te- Dilıı ~ıiaa orta okulların ~esi mAfeptım çakarlark.eııa 
. ller milletin hükfımet ~kllni tır. Sovyetlerin elinde bulunan fif o<Mr ve nihayet 52 tonluk .en Kiyefin §&rlıında hala çeın • _,...._,._! taı al hind f 1 
-.... ~ ""' (N} · tik etind K · ....,. be · ind bulunan dlişm!lll kuv """"· .,,. er ve va ı ey . e a- Orta mektep ve liselerde dün ögre-tınenler talebeye Maarif 
lt:ı_,'""" iği '"°'i tesiade serbest ol- ıs am e ersoo cı- o<nr •--•·\arı da dalgalar halin- r ıç e '-ul il 6'~ d .,;ddetli h ebe! ....,. .....,.... ti · bakiyelennın" · yap"'" ii aliyette"' unmak suçu .e.mMr sabahtan itibaren derslere baş- Vekilinin bir hitabesini okuva-

~aııı, Bo\-nklerin de .Aıtlantik vann a ,,.. mu ar er de ı·ıen· sürdükleri anl~yor · ve en ....,.. • cıi "---"- k """«---• ~-•- cereyan etmektedir. Düşman 'bu midsiz huruç teşebbüsleri mu- nun an Fransız ~"""1 uv ]anılmıştır. rak, fazla ve sistemli b'r surette 
"~- asma ......... arını auı ...... - Bu""tun"" bu gayretlere ragm-en sa· ........ ,.,. - vetıen· kumandanı sa.'bık tug- al f dal ıa ...... a ,...., İlnkan dahil" km cepheye yeniden takviye ·kıta - vaffakıyc~;......,;e ugra.mı9 ve . . • Maıa:ıi.f VeT..·ifüıin ta"lebeye ç ışmanın ay annı aı:ı ~.....,.. 
~ 11 llıntle 80 hiirriıış · ve !arı göndermiş ise de Sovyetler 18.hiyetli Alınan kayn.aklanna bu esnada dilşmaıı kanlı zayiat general le. ~tilhoınme ile. er- hitabe.si !ardır. 
" uretle mi e enn ye- go""re önümüzdeki haftalarda ce lı:inı ha.rt11yesıne memur yüz " Prens· · hi b" takyid tabi bu !ataları kanlı bir muharebe- Rus vermiştir. - Dün okull&rda ilk derse giren 
tııı..,_ -~Pi ç ır e d4n sonra geri püskürtm;;a•--. reyan edecek muharebeler (Sonu .. yf. 3 oGtun 4 de) (8enu aayfo 3 ıütun 4 de) 

."""'1JIQJğı fi'len tahakkuk et- ·~ ..,,..,, j ___ _:_ __ :...... ___ __..;.......:.. ____________ -------------------mı--
(Son• aayta 3 sütun 6 da) 

'lt:ıi§tir. Avrupa devletlerinin bu dir. Tanlr tuzaklarının içinde ha,;binin kat'i neticesi üzerinde 
~!~ dahilinde birleşmelerine düşman 1500 ölü bırakmıştır. müessir olaca.k ve netice kl§ \ 
/i.:~ resmen iştirak etti- ____ ıs_._•_• _•_•Y_,_• _a_._uı_._._s_d_•_> _ _:ge1m:.__ed_en __ aJın __ acaJrtır ___ · ---- ı 
~llle dair bir haber yoksa da 

flıeıısipler bizzat Roosevelt ile I d Ya b a n c ı I a r 
HARP VAZiYETi 

Moskova meydan muharebesine doğru 
1 

Urebil] arasında kararlaştı- r a n a t%ğına göre Birleşik Ameri-

~~~8erinin de Atlantik -----·-------------------

~~:~:::~:;~ Enver (Paşanın) ölümü YAZAN: "' 
[Emekli General Kemal Koçer 1 

~\lyetlerin iştirii.k etmeleri do
~l'.IsiylP, A vnıpa içindeki ko
ı.~ mücadelesine ve tehli
~ nihayet vermek de ıcap 
-""'-'el< tir. 
~asen bu harpten pek yor
t•~ çıkacak olan Rusyanın bü
ta"" diiııy:ı.da. sosyal bir inkı
,Y. Yaısnak gayesini düşünmeğe 

Enver paşanın . kardeşi Nuri Paşa 
Tebrizde- yeni Turan fikri ve yeni 
Turan ordusu - Enver paşa nasıl 
öldürüldü ? - Enverin ölümünde ya
nında bulunan Mehmet Gül bir şey ç:ı<. imkan bulamıya.cağı, 1.8r 

ı.lfdir. Buna bir de milletlerin 
~edikleri hükiimet şeklini in-
1.Uıapta hür olmaları preruıi- v C S k h,~, 

1 

""efn"ka No 27 •azan: • g es 
~-.u kabul keyfiyeti inzimam e- ' · · 

söylemek istemiyor 

~ kominternin dünya inkı- Fakat bu ilerleyiş de İranlı - Türkler de !randa Ruslara kar-
h· gayesi umumi ve müşterek !arı derin reh:ı.vetlerinden kur- şı mevcut cereyandan istifadeyi 
~1:.- mukavemete çarpacaktır. tara.ına.dı. İranlılar artık Rus' ihmal etmediler. 

Alman ordusunun asıl hedefi, 
şüphe yoktur ki, Rus ordusudur. 
Alınan ordusu, bu maksada eriş
mek için karşılaştığı giiçlükleri 
zayiattan da korunarak, gider-

"İslam" ın ilk 
Büyük Zaferi 

Bedr 
llt llıaena.ıeyh Atlantik anlaşma- tazyikinden kurtulmuş olmaları- Hazer denizinin cenubundaki 
ııı·~arı dairesinde kıuıılacak v'niyorlardı. Türk ilerle- dağlık lr-.ı.n halkı arasında Rus- -o---
lı"llııtakbel Avrupanın daha. sa.- yişinin Rus mui<avcmeti kalına- !ara karşı ciddi bir kıyam var- ls!Amın ille zaferi olan Bedr 

muharebesi 

tıı, sulhperver ve müstakar e- masından dolayı kolay\a4tığını dı. Bunlar mükemmel nişancı muharebesinin 1360 mcı yıldö-

meyi düşünm~. O sebeple, 
hasım cephesinin kolaylıkla. ~ 
sıln!ası mümkün yerlerini seçe
rek, ihata ve imha teşebbüsleri
ne giriı;miş ve her defasında. 
kazanmayı bilmiştir. Alman or
dusunun muvaffakiyetinde en 
mühim ii.mil, sevk ve idare kud
reti ve kıt'anın her çetin du
ruma hô.kim olacak bir kabili
yeti, uzun mücadeleler sayesin
de de iktisab etmiş olmasıdır. 
Rus ordusu, Alınan ordusu gibi 
mücehhez, umumi surette ve bir 
çok vaziyetlerde, hatta kenııni
yet itibarile üstündü. 

Sonu ıayfa 2 ılitun 3 de J 

Günlük· Mah}1amız 

Köleliği havsa
lamız ~ımaz 

~~~inde, yıışa.ması ümit e- da ıbilmiyor değillerdı. Bununla adamlardı. Diğer taraftan Al- nümüdür. Bu münasebette tUlu-

liarp henüz bütün şiddetiyle beraiber iki Rus generali Bara- manlar garp cephesinde mü- nay> ın yazdıil> enteresan bir Ben de bir çokları gibi sevgili r N dd - İşte, derler. Bu koca ı:-ı.kal· 
de tıov ve Bisarakof, İrandaki Rus him muvaffakıyetler kaz.anmış- yazıyı bugün üçüncü s:ılıi!emizde Na.sredclin hocamızı Aksehirli as re j Il Jı Hoe< •un sop , uıc..andır. 
~~~e ~::""~~:~ kuvvetlerini yeniden teşkili.tlan- !ardı ve bu muvaffakıyetler bulacaksıııız. sanırdım. Mesleğim bakım'ından Çağırırlar. Sakallı gelir Atın-
bır fikir ve tabmi:rı bile mev- ı "!!'!dırmı!!!!!~ya!!!!!!!!!!ç!!!•!!!h!!!ş•!!!yo!!!!!rl!!!ardı!!!!!!!!. !!!F!!!!!ak!!!a!!!t~!!!!!!!!!!!!!!!!!!<s!!!o!!!n!!!u!!! .. !!!y!!!f!!!a!!!4!!!ı!!!ü!!!tu!!!n!!!a!!"!!!!d•!!!)~~~~~~~~~~~~~~-!!!· .. ,!!!,,..!!! ... ;=!!! ... !!!,...,.!!!.!!!!!!!!!!!!! kd~nd~ _için ne ayıp kayıtsızlığa 1 Hocanın ko•• yu·· - dan iner. Etrafına b"tkmır. A-
cut obnııdığın.a göre bütün bu I' U.'Jliluşum. çıkta kazanla pilin• ı;ı i'liriliyor-
~etli. nizam ilıareketleri ameli birer yeni nizamları var. Bir ta- düızyaya herkesin anlayabilece- ınaaruştır. :Mihverin şimdi ya Mei{er cihan değer Hoca=z .. .. d •• muş. Atını piiav k:ı.za.nının kui-
~1~etten mahrum birer baya- ra.fta.n sili.h kuvveti ile müca- ği bir lisan ile bitap edeWnıek, cebir, ya rıza ve muvafa- Eskişehir Sivrihisarının Hortu IlU gor \im r·una o:ığlar. 
"'t addcdilmek mümkündür.Yal delede galip gelıneğe çalıştık1a.- açık ve kat'i bir yaşama ve an- katle yerleştiği memleketler- köyündenmiş. Bugün Hortuna - z..; '1en oraya ba.ğladn em· 
~bunların başka bir bakım- n mrada diğer taraftan bir ye- !aşma tarzı tekllf eylemek ça- de göze çarpan idare şeklini hısım akraba" varmış. Ne yazık Yazan. Ak G" d •• mi? · 
:1!:ıı <ı<>k eewılı bir rol oynadığını ni nizam v3di ve manzarası ile resi bulmuşlardır. kaıdilerinin yeni nizamının bir ki ben görüşüp konı·şamadım. 1 • a un UZ 1 DÜJ}üıııneden cevap ver'r: · 
"""ir etmek de kabil olamaz. de dünyayı manen fethetmek Mihverin, yeni Avrupa niza- nüm.unesi addetmek istemiyo- Bir çoğu saf, nekre adamlarmış. - Biz buğd y, hayvanlaı· ar-
ı Geçen 'l:ı.a.rbi Vilson prensip- için gayret sarfediyorlar. mı ise yüksek bir Se'\"K ve ıda- ruz. Objektif dı1;Unmek aıııni Hortu köyü Riçer dPmi yolu ~ısında.kinin atıp tutmasına in- pa yüzü görmez olduk. Barı 0 
ı~ kazanmıştı. Bu harbi de si- Bu bakımdaıı acaıba. hangi ta- reye tebaiyet mecburiyetini ilii.n lbw bundan menediyor. Harp durağı ile Sinihisar ılıcalarının zınca: bir övün pilav dJ.1J1:ı.nı ı·o .•• asın. 
""ltan başka bir kuvvetin ka.- rafın yeni niza.mı daha cazip ve edıyor ki istiklal ve hıırriyetle- va:ı:iyeti bertaraf o1urs:ı.; bugün- aras111da şirin, yeşil bir yer. - Hey oğul, derlermiş, biz Fakat şu son fıkrayı keııcli 
~Dınıısı pek kabildir. Muharip canlıdır? rine b:ığlı mille~erın bundan kii indi vaziyeti değiştirecekle- Sivrihisann Lemen her tarafı aksak Demirin filini beslemişle-ı payıma ço,k beğendim. Onl~rdan 

ratların ilcisi de bu hakikati Mesele bu şekilde muhakeme ürkmemelerine imkan yoktur. rini düşünebiliriz. Buna rağmeni böyle. Siftah gördü!\"üme hayıf- riz, sana metelik mi veririz? birine sormuşlar: 
!~~- güze\ idrak ellµi.ş gibi gö- edilince İngiltere ve mW:tefikle- Mihverin vadettiği adaletin bey- Mihverin yeni nizamında oka- ı landım. Ön U,... üzıleki n·cılar bay Rivayet bu fıkradan doğmuş _ Dayı ne d ,-gin şıı L~leı·e? 
~,:'.'.'ÜYor. Yalnız, dünya efkli.n rinin buldukları ve ll&n ettikl&- nelınilel ameli hayat sabasın- dar ürkütücü bir mahiyet var- ramına gl'nc gid~ceğim. bu <!"- olsa zerek. ı O da hemen c vap verr.: ·,: 
l'~Yesin.i kendi tarafına. top- ri şeklin devlet ve milletler için da ne mii.rrn. ifade edeceği ve ne dır ki şimdiye kadar müstakil ' fer her bucaı;ını iyice dolaşa• :ı.- Ge~en diiııya harbinde o civar- _ Ne di) eyiP oğul, şu mu-
l~ga hizmet edecek bir paro- çok daha elverişli ve cazHıeli ol- şekilde tecelli edeceği ııneçhul ve hür hiçbir millet onu isteye- ğım. da bir Eroba. ([!flMlizon) lmrı.ıl- hnrebe Avrupayı huy0 uz L~k-

• bır düatur bulmak liizumunu l duğunda bizim şahsan şlipbe- ve uüphemdir. Mihverin istila rek kabul etmem;ştir. Bundan Bu çevredeki rivayete göre muş. Komutan Ho=ı.ın süVi'~sin ten düş• 1 ka· rnza dönC:ün' ;i! 
~~}~ başka şcydır, bunu miz yoktur. İnglltre ile mlitte- ettl~i menıkketlerde miistakbel dolayıdır ki İngiltere ve müt- l:üyük Hakan Timurlt>.nk filı Ak. den birini görmek lııter. Tesadüf Tanrı ölme.::.J.rnte , ·a.,ıyan Ho-
-..orlınek, ba.;ıka geydir. filtleri dünya milletlerine bürri- ~ni nizamın n~den füa.ret oldu- tefiklcrinin yeni nizamını çok şehire değil, !Tortuya gönder- bu :·a., o sırada karşıdan bir atlı canuza bir defo daha ralırn•t 

gj~1ilwer Devletlerinin de :ın- 11 yet, istiklal ve iı>ı..ikrar vıldedı- nu fi len gösterecek hlç bir üstün buluyoruz. 1 miş. $ii!§.lcsinden bazıları k.,-- ihtiyv geliyormUf: etsin. 

Lll"1! nıiittcfiklerinin de J yorlar. İngiltere müttefi ·lerl te3ebbüs Lentiz meydana çılı:- Hiiseym Co.lıid YAJ .çIN =================:=:;::;:;;:============:;,;;=::;.,,.;;__ __ ..__~~~l.._--~~~-------~--------



OüşOnOş' ·: 

Her yıl bize d llm~ hatırlatan, T rk emlz üzerinde biz! dU§linmeyc 
•evkeden bir gfrn mOz olması gerçekten bir kazançtır. Milliyet duygusun· 

a dilin bll)'Ok payını herkesten iyi kav~mıı ol n Atatilrk, TUrk gençli· 
61ne, c z mirası ar ında, d 1 dava nr d bıraktı. 1 26 A uatoa, bu 
j.!avanın esaslı bir hamleyle baıladığı oDnUn yıldonUmüdilr. 

Dil davaaının m:ıkaadı nedir? Kıe:ı:a, TUrkçeyi, asırlar boyunca uğra· 
ını~ oldu{ju tahrlbJcrdcn elden geldfA1 d r tem zlcm !<, onu, ç c!119 mc· 
Cfenlyetlnln bUyOk dlllerlle omuz öpU~k bir zcng nl k ve mü~mmell Oe 
erlıt.ırmektlr. 

Yenı harflerlmlzln kabulıle brabcr, y zı d m zı halkın konuı· 

trıasından tamamlle ayırarak yabancı teılrle•ln boyunduruğu altına koy· 
u9 olan eski nn'anenln devamına aı-ttk ımktn kalrnadıÖfnı daha iyi aıt

)adık. Yenı girdiğimiz medeniyet dUrtyasında, ,her ıeylmlz gıl'>I, dillmlz de 
fnllli ve tek olmak zorundaydı. Halka ayd nların iki ayrı dll konu ası 

bir mlllet biri ı için ne derece yıkıcı bir ik t.k doğurdu unu bize k ndf 
rthlm izi gısstcl"lyor. 

Tarlh1 hatların neticesi ol n §ark tesirlerinin yanında, dlllmlz. Tan· 
rlmattan beri, koyu bJ,. Q rp nllft1%U ııltına glrm k yolunu da tutmuştur, 
Tl rkçem zJ d n n m nı otan ya ncı Wc:-de.n tefl'l zlem e ç lar• 
ken bir yandan da k tu bir taklldci z tıniyetin onu yeniden hırpalamasına 

engel olml!ya çalı9mak da gerekti, 
Bu sahada muvaffak otmak, her t yden önce, bUtUn Tıırk aydınt rın 

dil milliyet; lifti t urunu a ılamaöa ba~lıdır. oırmız, beı k ş nln, Q!I k.i.ı 

nlıı de{jll, ancnk bUt n vatandatların emek ve d lek blrlı6 ledlr k öz'ed ı'jl· 
ınlz lrrtlklaline ve zengınll{j ne kavuıa ı r. Onun için, bu mevzu urndc ne 
kodar çok di.ll'Ak, temiz ve gUzel TU kçenin müd fantn'!I ne kadar k 

nman ayırsak yeridir. Zira, ltlyadların kuvveti öy ea ne buy ktUr ki on· 
larta mUcadele edeb imek lçtn yılmayan ve bıkmayan b r az!m ve gay· 
rot ister. 

===SPOR== 
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Saat 10 da Alemdar • Davut
p~cın. Hakem: Nihn.t, yan ıhake
mi Sabahaddin, Sadık. 

Saat 12 de Topl·ı:ı.pı • Unka -
p!l.llı. Hn.kem: Neod t, Mtieyyet, 
Selıimı. 

Saat 14 de Feneııbahçe - Bey
cğlu hakem: Esad, Müeyyet 
Sclruru. • 

Saat 16 da. Gnlr.ı.tnsaray - Ve
fa. Ha.kem: Şazi Tezcan. Nec
det, Nihat. 

Şeref St:ıdı: 
Saat 10 da A. hisar • Boğnz

içl Hakem: N jnt. Y n hakemi 
Halit, Z !ki. 

S t 12 de Taksim • Al tun 
t - . Hilko:n: E . Yan ha-
ken . Fıulend, Mu ..afa. 

S t 14 de B ikta.ş - Süley
m ru~ e. H em: Hal d. Yan ha-
kem I t. idun ha. 
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Fındıktıda oturan bir okuyucu
muzdan fU mektubu aldı.k: Bir 
hofbıdır çöp;linlln c~mtimlze uğra
dığı yok. Tenekelerlmlzdekt çöpler 
kokuyor. Belediyenin IOtfen dik· 
kat nazarını çekin, unututma~ın 

ki halkın ödcdığı belediye resmi· 
nln lamı ctanzlflye» dlr. Bu 
gld ile çBplCl"fmlzt kapılarımızın 

önllrte dökmek maeburyctlnde ka· 
İhtikfırla. yapmı.n mücadele

nin şimdiye kadar verdiği netice 
lcri tetkik etmek ve buna nnza-1' 
ran alınacak yeni tedbirler hak
kında. kararlnr vermek Ur.ere 
dün vilayer.tc bir toplantı yapıl
mıştır. 

Top1antıya Vali ve Belediye 
Reisi Dol o Uıtfi Kırdar riya
set etıni , ·c Umum MUdıirU 

B. Şevket, l~iyet Müduru B. 
füimra.n ı; e İsu:ı. bul Kaza Kay
maka.ın.aı ı iştimk Ptmişth. 

tiyacım teşkil eden i e Ve ~ lacağız. Zaten bazı kapıların 6· 
hin maddeleri üzerinde yapıla- nünde daha ıtmdldan ç6p birikin· 
cr.ı..k ihtikirla şiddetle mücadele tllerı haaıı oldu. Hele Motl11 bayı· 
edilmesi lüzumuna işaret eden n yokufunda oturanlar bu vaz.I· 
B. Lfıtfi Kırdar mücadele t.eşki- yetten daha çok mllştekJdlrler. 
IUbnın bu nokta üzer.inde ehem Kıymetli Belediye Re'ılmlzl me-
miyetle durmasını is .. emiştir. seleden IOtfen haberdar edin. 

Ögrendiğimzc göre bazı kn.- .._.._ __ ._ ___ """"":a::-.-....H 
zalarda ıhtilmr mu addcsınin · 
şidd tlcndirilmesi iı,;ın yeniden 
birer müralmbe bürosu ıhda., o
lwımuştur. 

Arkadaıımız Nureddin Artamın Ulus sütu larında yaptığı davete koş "V'vV 

t 16 dl. 13tanbuls or • 
oz. Hnkem: .Anm;}t. Yan 
'· .. ekip, l ahn. 

Toplantıda ilk sö .ü n.ıan Vali 
ve Beledıye Reisi Doktor Lut.fi i 
Kırdar; şimdıye kadar ıhtikur 

Diğer taraftan yakalannn 
~~tc~?rleıin sürntle tecziyesi, 
ıçın mürakabe te kilatının ha • j 
~rlanan evrakın siır.ıtle as ıye 
ıkncı ceza mahk mesine tc\: dıi mak, bCitUn TOrk yazıcıl&rı iç n bir bor1etı.ır. Gerçekten, ne kad.ır k ç k 

bir cUkkat v~ iyi nlytlle yazılarımızda ne k•dar bliyü.k Ö%1Uk ve temlzlll< 
&ide etmaye muvaffak oldul\umuzu d:J unllrsck boyle hayatı bir dav uö· 
runda bu darece kUçük bir fedakArl ğı da çok göremeyiz. 

Yasar Nabi Nayır 

1 ıınn '"'illi 

ith Gransaya 
- 24-

~asar p .... ynirine narhı 
ko :lu 

miıcndele i ının geç rdigi saflın.
lan vo arzettı ı nnisküla.tı, hal
kın ı tıkar mucadek.sıne iştiraki 

.. Fiyat Mürakabe Komisyonu, için alınan tedbırlerı izah etmış 
dün top1ruınuştır. Dünku komis- tir. Vali ve Belediye ı eisi bil
yonda p ynır, odun ve bazı ih- hassa bu hwıusda ga?.etclerde 
ti car vak'aları görüşillınüştUr. 
Odun işnde kat'i karar başka yapılan şikayetlerin enemmıyet-
bir "ye bırakılmış, bazı ınuh- le nazarı itibara alınması lü
tck rlerm adlivcye teslimine ka-I zumunu kayd"t!bniştir. 
rar verilmiştiı. Diğer taraftan Bunu mütcakıb Vali ve Beledi. 
komis)on dlinkil toplantısında ye Reisi Doktor Lutfi Kırdar ih 
kaşar peynirine narh koymuş- tikar mücadelesinin daha şid
tur. deUi ve daha pratik bir tarzda 

de kara.rlaştınlnıı. tır. 
Yeni bir ihtıkar nev'i 

Fiyat Mürakabe bürosu, garip 
bir ihtik:ir nev'i ile karşılnşnıış- ası 

el 

Yuan: A. Simone 

Zahiren m n'anf!Vi dı,, - j 
Ccvircu: H. Cnhid Yalç.n Bu narba naY.aran ka.'2ar pey- tatbiki iç"n alınacak bazı yeni 1 

den dolnyı namu na gel 1 eyi niri toı>tan 120, perakende 145 tedbirler üzerinde durmuştur. 
unutmamı tı. Hıtler pek s kı ık bır =kuruş==a==sa=t=ı::lac=ak=ctır::.::..:':.=======B=i=lh=assa==:::::..:=h:.::al=k=ı=n=cn==b=.;ü;::yük=··==ih=

tır:Bazı kimselerin koltuklnnnn. I 
sıkıştırdıkları paJ~etıcr ile çarşı 
içinde vesair alış vcrış } ~rlcrin
dc dolaştıkları görilln.iış, Fiyat 
Mürakabe memur'nrı tarafından 
bunlar takip cdilmiı]tir. Niha· 
yet İzak adında birisini, Kapalı 
çarşıda bu şekilde alış veriş cder 
ken suç üstünde yakalamışlar
dır. İzak koltuğundaki parçaln.- 1 

nn nümunelik oldu{;'llnu, asıl ku 
maşların başka bir y rde bulun
duğunu 8Qylemiş, fakat kumaş
ların yeti ile suç ortaklnnnı ele 
vermemiştir. Suçlu, adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Tramvay mnlzemC!linde görü
len eksiklik ve bo uk uk dolayı
silc trnrn .ı: idaresi şcl rin bazı 1 
mıntakuinrn1daki tramvay ser-ı 
viı:ılerin i t.ahdid etmek üzere tet· 
kiklcr yapmaktadır. Evvelce de 
yazdıihmız g'bi A\TUI?a ve A
M('rikanın muhtelif firmalarına 
sipnı:i olunan tramvav maJ..ze. 
m('si g'l'1mcdifü takdırde idare 
biitiin tram • srft>rl ri" ~l" tah
didat yapmaga mecbur kalacak 
tır. 

73Setinden keskin ve barız surette 
~lmadı. Hemen hemen hnnciyc 
nezarctind cflerlnin nyni kcli

vc hileleri kullandı. Fak t 

ar arknd larım tereddütlere dü ru
rQyor. uanunnlnr kamsın bıro.la

)'Ot'du. tngillz hıırlc yeı;Uıe karşı C1 

ayni sur.ette davrandı. Orta sınıf 
l'ransu halkının iptidai hislerine, 
mflhim \"e ifnd edilememiş fikirl rı
ae izhar olunm &izli emellerine 
blum ediyordu. cSokak d:ımı> ooun 
bu z.Ierlnc kul k verdı. Lnval harp 
lıiteı:n yordu, Lııval ..Size sulh temin 
ed e!fm. yab ıı, bı kır ız ~ d~ 

lkt büyük komşumutla ıt.nlya ve 
Almanyn ile anlaşalım. O uman u
mın v devamlı b sulh3 ka\"Uµ 
1mıv diyordu. 0rt.ı nıf halk bu 
95zl pe • kcyınI dınlıyoı-du.l Bu 

Unn Milletler Cen !yetine yahut 
Pransanın, Avrupnmn ı;arkındnld, ce 
nubu ~arkısındeki ıt kl n a o trn
d cbcmmly t v.erdı.: yoktu. Bu 
lm ller gayet uuıkiı , kendılarinın 

flzcrinde- derhal bir tesir yapamaz
lardı tnı:ııtercden d memnun de _ I 
lUdılcr. cUıUn hen1 re> ttaly ya 
karşı muhnbbctlcn onun büyük harp 
te Coporettoda v rur taraflarda uğ-
radı ı m ğlubıyetlerden d layı duy
duğu f tıhfafa galebe çalı,.ordu. ~
ferd fe k n HlU korkusu 
~pmoğa muv J<ık oldueu ı.şle..ı-e 

b~ı b lcnen takdir ve h nnet ıle 
blrlcşınc Frnnsl.4 orta sınıt hıılkı 

nauınnda onunla bır U7JnşrnP.ya v. r
rnak ve nazı hut.-uınunu b rtar f et
mek yahut ba:kn bir tcırafn çcvır -
mek gayet nrzu cdıl r bır bede! ha
~ geldi. 

Lnval h:ınctye ncv. retıne gd r 
gelmez blr uz]aşn :ı ın !arını an
lamak için dcrh:ıl Bcrlın ile Roın ya 
hu I adamlar onderdı. Mussolıni 
o zamanlar Habeşıstan fethi ıçin ha
zırı dığı plfuililrda son t..ı h.ihlcrl y p 
nıakla meşgul id • .Frnnsmun mO
zaherctini temine p k ısı..kl bulu
nuyordu. Almany d llıllc 1934 e 
gl hazıranının 30 unda y pmış oldu u 
o ckanlı tasfiye> muameı nln do
lu u m mnunıyetsizlı 1 h nuz 
hal etmls dci'iJdi. Nazı partisin-le 
ve h cum taburlo.n nrn ında hl'ıUl 

muh m Pk/ıyctrer "' rdı Alman or
dusu g ncnıl Von Schlclch rin kaUın 
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vıı.· ycttc b r muvaffaki:r t 
du. Bundan dolayıdır ki La-. n mu
r hhaslôln açık b r kul:Jkb k:ı.rşı

lc:rtıl r. h m u_~ J n Goy 
Pı.ı:rUı be dtr mecilsi aznsı ouruer 
ılc bırlikte Bcdını 7Jyart"t ct\ı !eri 
zam n. Fiihrt'r ile bir mul knt yap
tı. O tarıhd Hitlerın eyyat mur.ah
hası e luıkik4ıttc n zı p rti ının hu
sus! haric1y nczur U d rn k ol n 
cR bbentrop bilros nun şcll bulı.t
nım Yoacheım Von Rippe trop ile bol 
bol konuştu. Goy'nun Berlinde bu
Jundutu ~ da Von Rlbbentropun 
Par z..yüre ü.krı filizlt:ndt. Ribb n 
trop bır Fransız - Alınnn ln;,m ını 

pe : canlı r kl rlc t.ısv etü "c 
bUi u Fili dar 

b kı lda Ul t " er-
lçn 1 34 n teşnni -

und:r. l:I€?'1" Von Rlbbcnt 
rop, yanında Hıtı rin Fransız - Al-ı 
mnn yak.mlnşması ın c](' md(' ınil
tch ıs bul n n Otto Abctz ulun-1 
duğu halde mebus J ean. Goy'nln 
mis<ı! ı ı sılaWc !?ar gcldJ. Von 
Rıbl nlrop Kont Femnnd de Brinon 
tar fınd n Porls oı;y tcsinın lilk "'e 
kib r alonlar rıa takdim edildi. Kont 
da Von R bbcntrop ıle Snğ c ıınha 

me up polıt koc.ıl r ara ında mUte
od:i d m ılAk tler temini husu unda 
gayret östcrdı. 

Paı'i&de kaldı ı 

b trop, 2 klnunu v ı ı 3 de, Qual 
d Ors:ıy'dc har cıyc na:z.m Lnval ta
rafın~ kabul ~idi. uh v releri 
d n bır esrar perdesi altında gizli 
k lmı.ştı.. 1'' ket Lııvııı mi ntinni 
te Yı cttığı v ıkıt, bir anlnşmayn va
rıl bul m!.lyordu. Bu ıınlaşm:ı 

mu c St:nrd ynpıl:ıcak plcbi tte 
mu\:a!fakiyetı garanti cdıyordu. 1 

Sd r heV7.a ı 1910 da Versay mwı
hed n ın lo Almonyad n ayrılıırak 

Mill Urr Cemiyetinin kontrolü altına 
konulmu tu. Bu havnlinin zen in 
dam rlarından çıkarılacak m:ıd n 
ko urlerfnı on beş sene Frl'lnsa nla
~ktı. ı1 müddet gc.'Çtiktcn sonra, 

eb ıt. yapılncak.tı. Saar halla 
yaya mı donmek ist yorlar 

llcU ccmıyctlnln ncza -
kalmak fstıyorlar 

Frruısaya mı Utilı:ık taraftan 
bulunuyorlar, buna kendileri karar 
verce lcrdf. 

Bu ruk eksenyct.in Alıruınynya nv
detı istod klcrind luç phe edile -
mezdi. Fakat nıızi bir Almanynyn 
mı" Bu bıışko bir mesele idi. Bita
raf! nn yaptık! n açık ve ltnt'I tet
kikler büyült bir ekserıyeUc kalolik 
bulunan bu h valide halkın kut
lcslnln naz.i Almnny<ıyı:ı ıllihnkı arzu 
etmediğini me~dana çıkarını ı. Bun
lar nazİc rejlmi dilştükten onr tek
rar k('~dllerlnın rcylerınc müracaat 
ed'lmesini lsUyorlardJ. S ar hm;ali
slni idare ed MUI Uer Ccınlyeti 
ko yonu ile Frtın::ı ve ingllterede 
ilerı gelen bazı uıtlıır böyle blr 
hal çnres:lni Fransız ve İngiliz hül:O
metleı;i.nc kabul ettirmek lcf.n çok 
uğraştılar. Smırbrückcnde Millet! r 
cemlyeU komisyonunun azasından 

blıi bana 1934 :nesı tc.ı'"?'inisanlstnın 
sonunda, prensip itibarile blr anln5111n 
ya vanldıibnı söylemisil. 1935 senesi 
ktınunusanistnin bid y tinde bir be
yanat 7 pılncak ve Sa:ır pl bfstlnin 
daha on sene nrn tatbik edileceği 
blldlrileccktl. 

Bu beyanat hiç bir zaman yapıl -
mndı. Von IUbbentro_pun 
ruısındn. Lıı l 1. 
ratından bö 1 b r n vu ua 

luıkkın.d kat l b.ir de 
bulunmustu. Bunn muk bil HH!cr 

• 
1 

oskova m ydan muit reb sine doğru Bir muhtekır } akalandı 
G~latada Haraççı sakağında 

daktılo makineleri üzedmlc 
iş yapan Prinsilaki yazı mnki -
n~eri ~orinde ihtikar yapmış, 
dun Aslıye İkinci Ceza mahk&
mesince tevkif olunmuştur. 

(Ba tarafı 1 inci sayfada) 

Kiye!i etrafında cereyan eden 
kanlı çarpışmnlnrda., harp mey· 
danlarında gosterdıklcıi fevkala 
de yaraT'lıitlarla t;eımı.yüz e te
rakkı ederek yukseit maıt-.unlar 
ve vazifeler dcruhde eden, bir 
çok namlı kom ıtanların adlan 
geçmektedir. Rus cephesinde 
hemen bütün Alınan llUlrt..-Ş ileri 1 
rol almış gıbıdirl I'. Bu, bir ka
nı uflaj degilse, u ş hsıyctler ya 
ordularilc bu cepheye memur
dur ax. Yahut bu d<ırulharekiit
taki orduların bıı.şıodadırlar. 
Timoçeııko dıı., ordular grup ko
mutanları ıçınde mümtaz bir 
recül olarak tanındı, Alınan ar· 
dufarının Kiyef istikametindeki 
savletrcrıni durdurmaya çalış
tı. Onun Smolensk'e doğru yap
tı.ğı tanıTUzlar, bir cephe teşeb
büsü mahiyetinde, nisbetle uztın 
zamandır, devam etmektedir. Gö 
rünüşe göre, merkez cephesinde 
muharebeler v rcrck adım adım 
geri çekil Alman ordusu, 
Rusların büyük b;r sıklet mer
kezile tevcih ettikleri darbeleri 
karşılamak, Timoçenko ordula
rını bu mıntakaya bağlnma.k. 
gayesini güdmektedir.. 

Almanlar, şimdiye kadar Rus 

Saar meselesi hııll ·d !diklen sonra, 
Almnnyanın Fnın dan hiç bir: top
rak talebi kalmayaca~ı hııkkındakl 
beyanı:ıtını tekrar etti. Lava! tnki;> 
ettiğı Suur polilikrı ında mares 1 
~t.aınln muvafuknt.lni istihsal ct
miştı. Mareşal Saar pleblst nin teker 
rürune kuvvetle muh Uf olduğunu 

söyledi. Petaln 5a:ır hn\ zasırun ıkinci 
bır Alsace - Lorrainc vucude getir
mesine hiç bir zaman r.a:z.ı olmaya -
cağını lemin cl·ledi. Lmral kabineyi 
V.on Rıubcntrop ile bu görü§medcn 
haberdar ettıııi zamnn, yalnız ıki na
zır, Gcorces Mende! ile Eduard Hcr
riot ona muhalefet C?bnişlcrdi. 

Bu kabine içtimnında, Lnvnl haricl 
işler hakkında tam ve şıımullU bir 
tahhle girınlşU. Du, nrkadllilarına 

hltab eden nikbin bir Lavnı idi. On
lnra Romadakl Frnnsız sefirinin bir 
raporunu gö terdi. Sefir, Mussollni 
nlu k('lldisilc bir. mulılkat arzu et
mekte oldugunu haber v lyordu. 
Duçc bUWn mOh.lm aynlıkları cyüz 
?(ize milznkcrc etme.ti pek lBU
yor ve bir tesviye tar.zı bulunacağı
nı pek ümld ediyordu. Rupordn Mus 
solinlnin Hitlcr hakk.ıncln dermeyan 
cttiğı tarh:ktır mOtalcalnra dair 
bir çok tnr i!Dt veriliyordu. Berlindcn 
Fransız se.ürt Françoı.s Poncctnln yol 
ladığı rapora göre Hitlerle son mnm
kntuıda Filhrtt Fransa ile bir nn -
laşmıı.ya vnsıı olmak yolundaki ar
zusunu tekrar otml.şt.i. Mösyö P<ıncet 
şµ sözleri ilave ediyordu: cTabü fiQp
hesizd r ltf Hitlenn snmimtyeti hak
kında lıl.c şüphe etmiyor deıtUlm. Mn
ronafih, tekrnn illıhlnnmn te:icbbU
sUnun çok afır yilkleri nltınd bu
lunan Fillırt'rin birnz nef alnbilc -
cck bir saha anıdt!t da muhakknk
tır. Almanyanın slllıhlanma tcşebbn

sünün tevlid cttll!ı şlmd.Jki iktısadl 
zorluklar inde bir e daha bu işe 
dm am cd y e,finl zannctın 

makul runuyor>. 

ordularını yeryer ve parça p8.f's"a 
çevirerek parçalamak mchareti 
göstermişlerdi. Kiyef'i şarnn ve 
sarsan yarma hareketleri de bun 
ların beşincisi ve en parla.gı ol
muştur. Harckatuı seyir ve ınki
şafından, şu haftalarda tarıhin 
kaydctrm.-dığı, strateJık bır 
ihatanın hazırlandığına hükme
dilebilir. 

Cenupta. Odesa, şimalde Le
ningra.d muhasarası, ku.vvetleri 
yıprata.cağı gıbi, bu şehirlerin 
düşürülmesi, denemelere de ba
kılırsa, çok zaman yıy bilir. Her 

~--

iki şehrin asri manzumcleri ıl~ Ş Jf- l • 
risinde ve içinde verilen zayiat, oı-or. ere verden 
dikkati çok calıbdir. Bir A:lman ceza ar ar. rı yor 
subayının, dunku &Jaııslaron. bil . A 

dınlen yazısı, Leningrad tahki· Bcledıye ~~ yuayc~ tarafın -
ma.tırun asriliği hakkındaki ka- dan alına~ butun tedbırlcre rağ
naatleri teyıd etmektedir. Her men, taksılerden yapıl.an şilcl.
iki şehir de donanmaya istinad yetlezı de~ etmektedir. Beledi· j 
ediyor, ve Rus donanması. Af., ye .bu vazı~ct karşu;~nda tedbir-, 
man hava kuvvetlerinın tehdid- lerı ve şoforlere vcnlen ceza.lan 
lecine ve vcrdirdildcri za.yıata eid~:ndiı;meri kararlaştırmış 
rağmen, manzumeleri ateşlerile tı;. Müşterı~en ~dıı.n istc
d teklemekt:e varlık gösteriyor- nılen yere ptm~c:ı. t~it o· 
lr.ı.r. Alman donanması ise iki lunan tahı şoforlerınm ıdnre 
yıldanberi birçok işler başarmak ettikleri ta.ksi~erin plak~an alı
kaygusile, birlildcrini zara uğ- nacak ve bfr daha ıade o
rabıu ardır deniz harekatile bu lunnuyacaktır. , 
iş birliğine scd çekmek güçtilr. Uzak meaafclcre gidecek taksi-

Kiyefi çenberliycn ihatanın Zere 1JCT'ilecek benzin 
son semerelerini verdiğı Alman Ticaret Vckfileti, uzak yerlere 
tebliğlerinden a.nlnşılmaktadır. gidecek taksilere bir haftalık 
Kiyefin 200 kilometre genlerin- benzin verilmesini karar altına 
de irtibat tesisine muvaffiı.k olan almıştır. Şimdiye kadar bu gibi 
.A:.lmn.n orduları, artık Hrı.rkof, l otomobillere üçer günlük benzin 
''e l«>stov umumi istikametin.. verilmekte idi. 
de ifurilemeyi düşüneceklerdir. 
Leningmdın, neye mal olursa 

olsun ve büyük kuvvetler tahsisi 
ile ıskatı için zamnn ve çok kan 
sarfedileceğini tahmin etmedi
ğimizi bir kaç makalede söyle -
miştik. Bilakis, Almnn sağ ka
nadının büyük 'bir sıklet nıerk&
zile Moskova Rus grupunu is
tihdaf eden s vkulceyşi b:r ha-
rekete tevessül etmesi kuvvetle ci 
muhtemeldir. 

Budiycnni orduswıda. beliren e 
geniş boşluklar1n Kafkasya yo- Beyazıdda oturan ve ticarette 
lunu açtığına da:ir bir çok mü- uğrapn Reşid dında blrfal, evvel· 
talealar da ileri sürülmektedir. kı gün, Sultanahm d civarından 
Kafkasya; mühim, fa.l;:at bu an- geçerken, birdenbire fenalapnı9 ve 
daki Sovyet ordusu durumuna rahatlamak fçln bOf bir yer ar ma
nazaran, uzak bir hedeftir. Rus 6a baştamıftır. 
merkez grupu. mevcudiyetini, Re,ld böyle göz.feri kararomıt bir 
taarruzlarının inkişafile isb t e- vaziyette Sultanahmed, camllnln 
dip dururken, bu ana kuvv~ti ih• at"ka111ndakf viraneliğe koşmUi ve 
mal ederek, hinterlanda dalmak mldealnde bulunanları çıkarmaya 
mümkün olamıyacağı meydan - bqlamıjlır. Re§ld bundan sonra 
dadır. baıından geçen enteresan hAdlse· 

Diğer tara.ftnn, Alman sol ve yl dün blrlncı sulh ceza mahkeme· 
sağ kanadının muvnffakıycil alnde töyle anlattı: 
ortada iken, Timoçcnkoya dll- c- işte bu sırada iri yarı, baı 
şen vazife, iki yanındaki tchU- iirtllUl bir kadın yanıma yaklaitf: 
keyi gözde bulundurmak, ordu - Valalhl evlAdım, ne oldu 1111· 

saflarında. açılan rahncleri ta- na? gibi aözlerıe beni teselliye b • 
mir etmek olacaktır. ladı. Ben: , 

Gelecek gUnicrde, Moskova et.. - Hiç, §(iyle mld'm bulandı, 
rafında:, milyonların iştirakile I dedim, Bunun Uz.erine blrdenf11re 
çok kanlı musaraalara. şahid ola.. tel andı. 

Orada. Rus ordu.cnt drı varon fllyln kalmaz. Diyerek bir ıeyler 
talihini yenmeye ça.lıs::ı.caktır. O. okumafi• baıladı. 
nun için, son kuvv tini cepheye Ben gittikçe fenal şıyor, uncıla· 

Manifattıracılardan b"r 
hey'et Ankardya gitti 
Mensucat ve manifaturacılar· 

dan mürekkep hır heyet, Anl a
raya gitmi~tir. II"yet, ikısi men 
sucatı;ı, üçü manifaturacı olmak 
ü1.ere b~ kisiliktiı:. yrıcn, ma
nifaturacılar birlCindcn de bir 
heyet Ankaraya gitmiştir. 

M ot tevz &tt 

Mazot tevz"atım Mıntnka I.J
mnn Reisliğiinin Üzt rine aldığı 
maliimdur. Liman Reisli~· yal
nız takacılara ve maıot ile işli
yen deniz nakıl vasıtalarına ma
zot m kte, di~er cins motör
lere tevziat Petrol OfaSJ tarafın
dan yapılmaktadır. 

Cezalandırılan ka~aplar. 
İstanbul B-"lediycsi mi'fettiş

lcri kasablnnn tcftisine ehPmmi. 
yetle devam etmektedirler. Dün 
yapılan tcftifi}cr esnasında Kii
çü kp:u:a.rda 2 ve B yoğhuıda 2 
knsab fazla. fiyatla et satnrken 
yakalanmışlar ve cezalandırıl-! 
mışlardir. 

----'lHl«t----

Sarıyer Halkevı relallOlnden: 

20/9/941 cumıı günCl snnt 17 de 
EV:mlz salonunda dıl bayramı mün:ı

scbctile bir tören ynpılacak ve bu- ı 
nu muteakip temsil kolumuz UırnfJn

dnn (Andnvaı Pal.:ıs) adlı bir piyes 

temsil edilecektir. Herkes gclebilır. 

nıyordum. 

Adının Elif olduğunu a6yleyen 
kadın okumasını bitirdikten ııonra 
benf bir ta oturttu. 

- şayfe göğlıünu, b9orını biraz 
açayım da ferahla dedi vo bir maı· 
rabıı su getirerek yUzüme rptl. 

Bu aırcıda cllcrlle goğı;ümll uau
yor, kollarımı hareket ettiriyordu. 

Ben sancıdan gözler.imi kapa
mı m. Açtı~ım zaman Elif k•r· 
ıımda yoktu. Aldırmadım. Ceketi• 
mi giyip, dOğmclerlml ilikledim. 
eu·aırada cüzdanımın cebimde ol· 
madıjiını farketUm. TelAfla bakın· 
oa gördilm ki O.itik.aten yerinde 
yeller esiyordu. 

Bunu Elifin beni tedavi ııranın
da çaldığını a"ladım, içinde tam 
78 llrıı vardı.» 

Zabıta, Rctldln flkiyetı Uzerlne, 
tarif ettiği klldckt iri yarı, Ellf 
adlı kadını aramı§. fakat bulam • 
mıftır. 

Mahkeme. zabıtanın Elifi tekrar 
rırma11 için müzekkere y:ızılmuı· 

na karar verdf ve muhakemeyi 
bafka bir gUno bJraktı. 

' 

( Arkaat oor) 

cağımızı sanıyorum. Bu mUca • - Hayır, it yır, nı cinler, pe
delclerln iUdbeti, 6ark seferinin rller çarpmıt. dur töyle bakayım. 
Qansını da tayin edebilcc Hr, l &an• hl• iki okuyup, Oflly ylm. eı, 

tevc.lh ediyor. , ____________________ J 

sır mı? 
Yazan : ULU y 

Geçen giin Cümhuriyette ôY 
lfHeddin EZincnin edebi~~ 
kısırlığına. ait bir ın.akıdeSifl'11• okurl.ıım. Kendisiyle henilZ Jll 
şerref olmadım. Fakat ~ 
ginzgfilundan anlıyorunı tr 
meslektaşımız bir hastalık g 
~jrmiş, clycvm nekahet ıuıJiP' 
dcdır. 
Geçmiş o ! İnşallah b;f 

görmemişe dönerler. Her ıı 
rrıhatsızlzklar insana. zaruri bit 
bedbinlik verir. Bu bedbinliğ! 
te§ekkür etmek lfı.zım. Çün~ 
makale sahibi haklı ola.rnk t' 
de yatımızın ı;ariı izi .-indetı 
şil.uyet edıyor. Bu lnsul.ığı e
biyat.ılllza isnat etmek dof''fll 
d .Tıld . Mt!bıya.t kısır oıauıa'
Oı.;;a. olsa edıpier Jnınr olur. 

Ahmet Şuayyib in "Haynt ,e 
Kitap.ur,. ı y -=ı dcvirdB 
ın.cm e.Kette kuvvetli tıir edt-bl' 
ynt h.ar1,;ketı v rdı. Hattiı dalı3 
il ıye gıderek diyeceğim ki bU' 
gu;n bi:ze bıraz f.tkı'l gı<la vetC11 

·ler o devrm kınnWa.rınds.tl 
ılıarettir. 

Celaleddin Ezine, büyük ~ 
te bıle bızde edi1 ler yetiş 
lra.ydooı)lor. Onlar büyük ııatP" 
tc y ışn iler. Zıya Guk Alp'JJJ 
bayragı altına toplanan ve '</tt 
nı ecmuada. yazan Refik }ia • 
lıd, lf"a.lih Rıfkı, Yakup }{ıı.dt11 

Halid i'ıılıri, Serveti Fi •• 1un ede
b.y tının mirasıdır. Onlar bli • 
yuk harpten evvel de "EdiP .. 
idiler; bugun de öyledirler. Ne
dense yerlerine de konrunıyor flf 
konamıyacnk... , 

Böyle olmakla beraber buır' 
dan o kadnr şı1ü1yete hakkJI1lıj 
yok. Çünku maraz bıze h s c!e
ğildir. Butun Avrupa 1914 h<lf" 
b.J.ıden sonra - tabır mazur gO" 
ruınun - bır edeoiyat in.kma.zUl' 
ugradı. Fransada harpte y~· 
cd pıer olarak gcisteı ılen pıı· 
ha:md, Proll!J, Radiguet; CV"-cl' 
kıkre n · tle pek zayıf it 
lıam tledir. Onlardan evvel lbU' 
tün san'at şubclerini oolJursJ' 
şaırler, romancılar, hıkay1..>cilef'• 
munekkidler, tiyatro ınut!ılıü rtı 
ırmzahçılar nerede? 

Mı:ı.lcale sahıbi bu kısırlığıtl 
yalnız lıizde oldugunu zanııccıı • 
yor ve: 

•· Bu çoraklığın clıebi nedit 
lstidu.t mı yetişnııyo ? :&ıgmı • 
lıl.. mı bir: sis gıhi kafu tasmıll> 
kaplamıştır? 'renbcllik. mı d: • 
ma.dunmızı uyuştwı.lu? ı 01' 
sn hnlkımız okunıadıgı içın 
cic nu nıulıtacız ?., dıyor. 

Bu suallerin hep~ı ayn ayıi 
CC\ a Cli:t; ı:. İs t.J.<lat } e tiı)nll' 
yor; çunkü yemler kulı:.Ut 
ehemmiyet veı:miyor:lax. lsu~ 
ilınısU inkışa.L edemez. Bu 
barla bılgısizlik bizim ı 
scrvctimızı gıttikçe zfi.fa. uuı • 
tan bir a:m..Jdır. Bunda.: oııla.r~ 
uluortn. ıtham etmek do·rnı dC:
gıldir. Çünkü 1914. cıcıı 
dun) anın katı ıuc.ddiya.ta i.l 
!,'lden şeklinden pek az mancl/•' 
y,at kurtulabilını§tır. 

Halkımızın okumasın ge-
lin e, o.ılara ne uıy L ..:.z ,. 
oımm..una.larınd.:uı şı.ı...ıyc 
hm •• 

Hal· dünyanın en b"tarJ, 
en uogru goren nıimck .ıc11 il' • 
Elı.nUe "ra~, g ı 1 uvv tJı 
blı• silahı vardır-. Bu ız 5,L• 

da.elz nuiıı - dın vcrdıgı ' ni.l' 
kum deıhal tesu:ıni ir. İ" 
ser eri okunnuya ınulı ı J.11-
edeoiyat ÇU'Çevesinde ycrı c.. ' 
nu.ı.z. 

İşte bunun i~ı.ür ki tm 
m ler ~azla rat:>oet buluyo, 
ra il tsizlikten şikayet 
n:.ucll.ıfler o bomboş e leri 1l rı 
surerek ecnebi edipleı le bo <..l' 
ç C!IllI}'Ol'lar. Ve bu itibar C' 

deoıyatwuz kısır kalmağa nı 
kum ouıycı-. 

Genç ediplerimiz bu "alca.· 
met., kıwtulm::ık için yazı -
dan evvel okum:asıw oğremn 
dır. C.l' !. 

* Feci bir kan - tl'sküdardn tn
kıllib m hnll mde Çav:u,.aere so :ı"' 

ı da oturan S deddın ndında bırisI 
dün, evuun merdivenlcruıde.n incrh.-etl 
diişnuş, elindeki ekmek bıçnfı g ' 

sunc saplım:nıştır. Yaralı baygın bit' 
hıı de Numune ha.stuhanesiııc kaldı"' 
nlmırtır. 

* lr:z dUtmanı çoban - B:ıkır"' 
köyde çob~nlık ~pan Recep nd1JdlJ 
birisi., bir muddct evvel kırd:ı oyurı 
oynnyan 2 Y.1:ilnda bir: erkek ocU"' 
ğuna zorla tccavuzdc bulunm~ r. 
Suçlu dun ikinci n.cır c m 
s1 ıarafındruı: l sene mudd l h 
mahkiım edilmiştir. * Dır bhslld11r mııhküm old ı -
Stıbn Uysal adında bır b ıyc 

tahsild m kbuzl:ı...'"dn t 
mak ııuret:lc il lı ı ıht 

Suçlu dun ı 1 aı:nr c :ı 

nıcsincc 2 sene 11 ay hap:;e m .. h 
edilmiştir 



? 
1 

• 'tarihler, Bcdr muh )e-

dı: otıngününü Rrunaznmn iı tin-
~~ llibak üzere tayin ederıer. 1 ~ .arla bugün tslılmm lk 
~ın \'e zaferinin bin ç yüz 1 }) ~ ıncı yıl <lonümüdur. 
teı,~~b r, Medineye h~ • 
~ ı.ı...ı~ten onra nsk • t -

1t?ıUJnkUn oldu - 1 kad:u- ta
~ara.k bekliyordu. Ayni 

~ Mckkcde y ptığı gizli 
atıcı. da düşmanlnnnın bü
hareketlerinden vaktisl 
alıyordu. "Kıazüs belli -

\ı.:.~ '\'CSilesi,, Şamdan gelen 
~~ müslfunanlar tarafın-

"O.ruknnsı suretiyle mtts.
~ tarn.fından ıhdn.s cdil
~r. Rervanın Şamdan ..-:k-
"' R.~ yola çıktıguu Tnlha 
~~~ ~"rrendiler ve hahcri 
~ 8i~eye yetiştirdiler. Kafıle 
~ ~ kuvvetlere Ebu Süf-
~ anda ediyor 'e eınni-1 
~ olınadığıw lıissroiyordu . 
' r,, e geldikleri zaman ora
~tıJ~ Talha ve Saıdin de-
'~ gübresine '00.ktı, mai-

~ \~u d vclerin tezc..klcrinde 
~ne hur.masıııın çckir
~ görüyorum. Etrafı
"at Muhamıncdın casusları 

~~emir verdi, ke :-vanı 
~Urerek sahil Y-Olundan 'Mek 
"' ~~ğruldular, ayni zaman
"~ --utZa.m bin Gaffari'yi de 
~ eye göndererek imdat is-
h~ 'l'ulhn. ve Snidin getirdiğı 
' Uzerine Peygaıı:n'ber he
J~llcık ordusunun b, ua 
~r~ Bedre doğru f'lir'atle 
~~ Ve Medinedc.n bir mil 
~~e Ehi An be kuyusunun 
~ Çl!.~ !bekledi. Kureyşc karşı 
tn\l>~ islfun ordusu ufak bir 
~ , teclıiza.tı gny t nok
~ftiş 1ıatiA RC!::Ulfill ı askeri 
~1.. ettiği za.rna.ı , yerl ı ini, 
~~ &_lelerini, r h ~ı 
~ n ve ıma.ndan ka 61-
~ 1 olnuyan bu bir a\?UÇ, aç, 

....... adamlara. baktı: 
~ Y' a.ra.bbi ! dedi. Bunlar v.a.
~Y~r; bunları d velere, -at
Cı~~~~ir. Bunl:ıt açtır; doyur, 
~; giydir. Fakirdir; on-
~ et. .. 

lıQ.~Ufyaı! Mekkeye koş. 
....... t\.. adam: 
~ ~.r Kureyş knvmi!..Koşun, 
bi antnızı kurtarın. 
~o ıbağırarak şehri altüst 
~Si~;- Kureyş bütün kuvve
~1<UUWldırdı. Mekkede Ebu 
~ ı.~,'.Qen · · yarar kim-
t,~adı. 

~~\Jl'eyş ordusuna Pe:rgnm -
~ en büyük dlişınaru olan E-
ııı~hl kumanda ediyordu . 
~ ~r, MekkcClen i'bu kuv 
~~ Çıktığını haber alınca en 
~le aahabesıni topladı, nske-
'~ına çıktı: 1 

~ i(uı-cyş Mekkeden çıkmış-
~ &~l!Yorlar.. dedi. Belki on
~ !Şiıniz kitale müncer oln-

l( · Ne dersinb:? 1 
......_ U:hactrıer: 
~ Sen Allahın Rooulüsün. 
~~adderatımız.ı sana bağS eı;er lbizi dünynnın ohür 
~ a götürürsen senden ay-
,,~Yız ... 
~ .. denilen Medin iler: 
~eden bizim fikrimizi soru 
~ . ? Biz enin peygamberli
~~ lnaıınuşız. Bizi n reye is-

Ch.-.; oraya götür. 
~ ~ sonra R ulCıll&h biz
~~ d6'Yesine 'binerek araziyi ted-
~ ::ıek üzere etrafı uzun 1>
l'i, ~ , laşt.ı ve gece Aliyi Zübey
dııa <ı.ü bin Vnkkası düşman or
Q~ lliıun bulunduğu yere gön
~ıı ~'Bu üç milcahit K;tıreyşin 
~ ilti yan tlevclerine nı.stgE>ldi
teu. köle tutarak karargiUıa 
'ııı~· esirleri bizzat .Re
~ll I{ sorguya çekti. Diişma
ı tJ ... ~VVctini, mnandanını, zaı-

,.tiııi .. - endi 
\r.~ S~a.n. ••• kervanı, tehli
~y kurtardıktan sonra Ku

haıı.-- ··nd~~=· ......... M'V\!l" go W"Ul. 

~ . . aksat kervanın kurtul
tı.~ • ~· Siz de Mekkeden bu
~a.all ır;ı.n çı.ktmız. Şimdi matlup 
dö~~uşttır. .Arbk Mekkeye 
~~ , boşuna mukatele etani-
~ · 

~ay~ lllaJ;ul bir sözdü. Fnkat %J. ınUteltebbir olan Ebu 

<: ......_ :b.iulıammed bizimle harbe 
Uç :ı~ez, dedi; !Jiz bura

lt 1 b~u knlacağız.. Develer 
~. zıyaretter vereceğiz. Be-

l'llnızdo getirdiğimiz caıi-

-,eı r t•· r soyleyec kler, şi-
irler akuyaccltl . B retle 

1 
az.-ım t \e vketimizi diğer A
rap kabileleri if;it1X!el ler .. 

Islıl.nı kuvveti, mulıarcoe için 
musaıd goı dil" iı mevzie yalclaş
b; ayni z~mn.nda n:un:yş ordu
su d g ki emıre must !'!rs.k 
bir l .ı.kk d er c-alarak zafer 
nesidclcri okuyarcl. mevzı al
dılar. Bu müdhiş kUV\ et" kar
şısında gfü Lince Peygamber 
yüksek sesle bağırdı: 

- YB.Jııbbi! 1şte Kureyş 
kavmi kıo.ir vı azameti geldi
ler, senini ccnkedccekler. ll8hi! 
Bana ,.· ettin nusrati bekli-

ah 
ol) 

lran ··ı~ i. e n i 
y rdı d ulun u 

(Baı; tarafı 1 inci aaytadıı) 
k mücadele edilecek, ilii.ç-

lar dağıtılacak ve doktorlara, 
Alimlere rnük8.fatlar verile
cektir. 

Eski ~hua harc7ooti tehir 
e<!ildi 

Tnhra.n 2.5 (a..n.) -Ameri
kan knynaklarmdan gelen ha
berlere göre, sa.bık 1nw Şahı 
hane&.ııa ait mücevherat me
selesi hallcdil'nceye kadar 
!randa kalacaktır. 

Bir 1ngıliz vapuru, sabık 
çahı almak lizere Bendernb
bas'a ~imiştir. 1 n hükn
meti sabık şnhın har ketini 
kolayla tıımalt üzere Vnşiııg
tondaki 1ran e c:ısindcn şahın 
Birleş k Amerika veya. Cenu
bi Amerikaya girebilmesi için 
ınusaade alınmasını talep ey
lemiştir. 

Sa.bık şah, tasarrufunda 
bulunan araziyi millete hibe 
etmiştir. Sabık fJa'hın yabancı 
memleketler b:ı.nkalan.ndaki 
mevduatına ait vesaik gayri 
mevcud addedilmektedir. }onun ... 

Ond sonra saflarını ter- 1ta1ya sefiri memleketine döndü 
tip etti. Saflarda ileri gc- Roma 25 (n.a.) - Popolo Di 

:CENI SABAH 

ngil ere 
r lı el"ika 

Cumh1 rre·si ile 
görü tü 

Vaşington, 25 (a.a..) - Dilk 
de Windsor, bugün Birleşik A
merika. Hariciye Nazın .M. Co~ 
del Hull ile ~ynebnilcl var.iye -
ün tedkikine inhisar eden on 
OJeş dakikalık ibir millD.kat yap
mıştır. 

Mülakatı müt't!akip mat.buat 
erkarunı kabu leden dük, Bü
yıik Britanya.ya olan itimadını 
aomıı bir gazeteciye "mutlak 
surette,, cevabım verntlştir. 

Beyaz Saraya. giderken hn.kl 
tarıı.fından alkışlanan dük ve 
düşes d~ Windsor, 27 dakika. 
Reis Rooseveltin yarundn kal
mışlar ve muhaverelerine ait 
lıiQbir ma.llımnt vermeden Be
yaz Saraydan aynlmışlardır. 

Dük de Windsor, bir saat 
müddetle cihan deniz vaziyeti
ni ve bilhassa Bahama adnla
rmı alakadar eden meseleler 
hakkında bahriye encümeni 
reisi M. Laut ile de görilşmüş
tilr. 

---·it«•----çenlere elındeki ufak bir değ- Roma'nın <>oörendiğine göre Tnh' 
nekle dokuuarak sıraya getiri - rnn'daki İtalyan elçill,nınin 20 
yordu. m ınuru ile lranda bulunan '300 AJ h 

Dü;Jman mevzi aldıktnn son- İtalyan teba 1ran - Türk hu- ffiall arp 
raM.ı•I arnmooilerin ad~ini an- duduna gelmiştir. 
lanıak için Amir bin Veheb'i Basra körfezinde bulunan f- tebJigv İ 
g<~derd· er. Amir abn 'bindi. tıı.lyan vapuruna ait 80 bJ.hriye1i 
.islin1 ordusunun ctrafuıı dolaş- de Qaşka bir kafile ile Türle hu- (Başı ı incide) 
tı. Kurevp"lere söylediği söz dudwıa gelecektir. 1 MUharebe meydanının temiz-
di.kka.ti cfiliptir: R •• h• lenmesi esnasında, çarpışmalar 

- Bunhr a.şağı yukarı ilç USiarın ffiU }fil da ö1en Sovyet cenubu garbi 
yUz emen ibarettiı". Etrafta ' cephesi başkumandanı general 

arkada.cıl r, ben mtislilmanlann tur. General Kirpoaosun kur -

' ->OC---" T 
lngi1iz1er Frans1z 

somalisine girdiler 
Londra, 25 (a.e..) - Dnily 

Mail'in öı!rendiğinc göre, Cı"buti 
radyosu E;gilz kıtalnrının Frnn
mz soma.lisi hududuna girmiş ol
duldarmı bildirmiştir. 

----::tıı•----

Sovyet harp 
tebliği 
(B•t tarafı 1 inci sayfada) 

Lenıngradda ./Umanlar 
ilerleyemiyor 

Londra, 25 ( a.a.) - Lcnin
grad mütecavize karşı knhra
manca mukavemete ve şehir hal
kı da elektrik ve sudan malınım 
kalmış olmakla. beraber farı.li -
yete devn.m etmektedir . .Alman
lar bu mmtakada ancak pek a/;11r 
içlerliyebildiklerini itiraf ediyor 
iar. 

Alman askeri mütehassısları 
Leningrad muharebesinin bir fuı 
evvel bitirilmesi lüzumunu ka -
bul cd.iyorJnr. Bunun sebebi yal
nız kışın yaklaşnıakta olması 
değil ayni zamanda fazlasilc 
yıpranmış olan merkez ve cenup 
ordulannı takviyo etmek zaru -
retidir. 

Filhakika, Sovyetlerin l10ndra 
büyük elcisi M. Maiskinin de 
diln Amerika ticaret odasında 
söylediği gibi, Almanlar şark 
cephesinde şimdiye kadar ölü, 
yaralı ve esir olarak hiç değil
se 3 milyon kişi kaybetmişlerdir. 

Zağrebde karna allk {;-;zll kuvvetleri yo!rt~r. Fa.kat hı• r harp takt• gı\J • Kirponosun ccsech bulunmuş • 

develerini ôlüm yükii y~·ırıcn- --o- m:ı.yı ile t;>eşhıci ve 21 inci 8ov- UstaşHerin koyduğu bir 
miş gördüm; o develere öyle biri R d tı•k yet ordularının kurmayları da ·saatlı" bomba bulundu 
kavim binmiş ki onlann kılıç- a yo many imha edilmiştir. "" 
tan başka pooahlan yoktur. ----<>- Budapeut:e, 25 (a.a.) - Ma - Budapeşte, 25 (a.a.) - Zağ-
Sizde~ _bi!'İ .?üşm~~çe. _onlar - 8 sayede gizli silah ve car ajansııbildiriyor: rebden bildiriliyor: 
dan bınnın olıncsıne imkan yok- U Ukrayna.da. çevrilmiş olan Usta.şi umumi knrargfıhının 
tur!.. cephane depolarım Sovyet kıtaıann.uı im!hası so- haber verdiğine göre asi çete-

o .zamanki krı.Jde mucibince uçuruyorJar nuna yaklaşmaktadır. }erile yapılan çarpışma1arda, 
muharebe evvela mUnforid <}ar- Roma, 25 (a.a.) _ ttalyıan Müttefik kuvvetler, çember Ustaşi :reislerinden biri ve mua-
pışmalarla lb:ı~lıyordu. İki as- ma.tt>un.b, Ruslnrın, infilak mad- dışında. kalan ve ricat etnıekte vinl, keza üç Hırvat askeri öl 
ker karsıla tıklan zaman Ku- delerini uzak mesafeden patlat- olan düşman birliklerini ta.kip mUştUr. 
reyşten ev,eıa ortaya çıkan Rü- ma:k içi~ hakikaten rndyP man ederek yeniden arazi kazanmış- Diğer taraftan Oscik zabıtası, 
bey:ın~n _oğull~rı A~. Ş~yb_e ve yetik dJgatar kullamp kullan- lar ve Denetz havzasının en meydana çıkanlnn bir snatli 
Velıd idi. Bunlar mubanz ıate- ms.dıklan sualini sormaktadır.! mühim endlistri şehirlerinden bombadan dolayı, ilri ziraat mü
dil r. 'Karşıl rına Medineliler - Bunun, düşman propaganda- birine yaklaşmağa muvaffak ol bendisi, bir kız talebe ve bir isçi 
den Hiiris ogullan Aw, Mauz sının i:ıir blofü o1duğu iddia edi- mu.~lımiır. kıs aleyhinde te,·kif müzekke
ve A~ullah çıktılar. l~un:yş liyorou. Lakin "Popolo d'ltalia,, Londra, 25 (a..a.) - Reuter: resi kesmiştir. Ziraat mühen -
gençlen bunları kendıl r.!le nın muha!biri Rusların filhakika Londranm salibiyetli mahfil- dislerinden biri ve kız quebe Q. 
küfiiv görmediler : ı . .. büyük miktarda infilii.k madde- lerinde haber verildiğine göre, seik'de tevkif edilmislerdir. 

- !a .. fu~ammed .. Bı7..e ~u- leıini, uzak mesafeden, n.dyo takriben 70.0000 mevctulu dört Diğer mühendis, iknçma<ra t&o 
füvlerımızı gonder! dıye bağır- elektrik dnlgn.lariy~ oomava fırka kadar tahmin edilctı Al- şebbüs ettiği mrada vuru.lmu§· 
dılar. edebileceklerini bugUn haber mnn kuvetleri tarafından, Kırı- tur. 

Peygamber: . , vermektedir. mki~nf~uali·~nvdecedir~h. bir hareket in- K d 1 
-H~~· Ü~yde, Alı. Mey- Gazetecilere bu mtüıim. 4:>eya.- ~ :.u ana aya Ua • 

<lana gınn ... dedı. natı veren bir Alınan suıbayı - Fransız somoıı·sı' lem hava kıtaları Mübareze b l.Şladı. Hamza ile dır ' 

~; 'tt~;1eh~ıı;::ıttı!:~~: A.merı·kada mu··ıh·ş kumandanı gönderiıd· 
ni ya1ıtladılar. Hamza ile Ali Sidney, 25 (a.a.) - Resmen 

ra sa ın rika 
müstemleke r i 

-0--

lng· tere ve 
rikanın müşt r 

hücum namı 
uğrayaca 

e 

Balığa, Bahkçıitğa dair 
M uharib ülkeler a~. isti~ 

lfı.ya. uğramış diyarlarj 
açtır. Pek uzn:itlara gümeı;-e JU.-1 
zum ~ok, komşu Yunanistan aç, 
Yugo.Javya da açtır. Snkinlcrl
nin gUnlilk gıdasını teminden< 
aciz d r A'\ITUpa kıt'ası, dört 
kardeşi.le muvasalası kesildiği 
andan itibaren zora.ki oruca 
mahkiım oldu. Gün geçtikçe do 
bu yiyecek yoksulluğu eksilmi .. 
yecek, bilakis artacaktır. 

--~»o«- _ Balık mevsimi geldi ça.th~ 
Bu plan Okyanus mu· ' Boğaz Tanrının en Iezretıi balık 

lakatmda kararı ştınlmış lan biriktirdiği kocaman bir 
- A k livnrn bcn7.er. Zaman ve mevsi-Roma, 25 Ca..a.) - Uas o - . .. -... ......: 1diği-· kad 

daki Fransız müstemle- mme gore ı..,=ın ar ~ 
f.an1 ~un .:ı_,. lnııı.k b" lesik A- kumru, lüfer, palamut, torik, 
J•C e:ıne. U<ı.lr ~ aırar ;ıındnki sivı i, sardela, hamsi av1ıı.nır. 
me~ıka ıle İngıltcre . Geçen yıllar .ttaly::ıya, ~ u :ınis-
proJelcrden b~h~dc~ Popolo Dı tana ve BulgnrisLana ku liyetli 
Roma ga?.etcsın n Lız.bon muha- 'kta d b 1 k 1 ~..ı· 
b · B' ı ik Am "k Lib mı r a :ı ı ı ıraç t:U • ,. c 
ın, ır eş _ ~ ac.an .. · .er- il'a nnen fazla mahsul, fivu ann 

yaya yapılan sılah ve mulıım- d"' · · · d d~ k ·ı 
t k . til s· d Frec usmemesı ıçın, enızc o u ı.r-ma s ıv ·ıya e - ıerra- c a· 

town'a tngilt.eıe tarafından gön- u. 
derilen harp malzem sine ısaret Avrup daki umumi aç1ık lli'zn-
cttii"ten sonrn. şunl rı vazıyor: n dikkate alınacak bu yıl balık 

İngiliz _ Birle ik Amerika avı ve dış memleketlere ihracat 
matbuallnın neşriyab Fransız iş" tanzim edilse hem mc.nkkete 
mlistcmlekclerinin ve bılhassa bir çok döviz girer, hem de ln:n
Deka.r'ın Mnrtinique'in \•e A d- di ı :ırasile de olsa. açı dcyur
jan deniz üssunün zar.U"'lna ola- mu oluruz. Demek hl heL rınd
rak gcnis mikyasda bir tı gilız dl, hem manc\•İ muzaa.f bır isti
Ameriknn müşterek t:ıatTUzuna fade temini mümkün. 
mulıaddime teşkil etmclrt dır. Bunun için ne l&zım? Evvel!'.. 

Bu plan, söylendiğine güre R - balık avlı) acak vesaite elden 
is Roosevclt ile Mister Chuı clıill gelen kolaylı<hn temini, ıra 
arasında nktedilen Atlas Okva - da d iz mahsulleri.miri ihraç ve 
nus konferansında derpıh edil - ~..dC'llerini sigorta •n. almak yol
miş ve pek yakındrı f!:cııcral De larmın bulunması, bunl r ua 
Gaullc'Un muavenetilc tatbik başar.ılması imkansız m leler 
sahasına konulmuş bulunmakta- olmasalar gerektir. 
dır. Açlıktan kırıl:ın Avnıpa nefis 

• • • • --• • • • • Tiirk deniz ilahsulkri:ıi in 

n·ı bay 1 
<BaŞı 1 inci<fo) 

radyosunda Da Kurumu adına 
bir söylev verileccktır. 

Yurdumuzdaki bütı.in Hnlk
evleri, bölgelerindeki dl.."TIJIJla 
göre söylev saatinden once ve 
yahut sonra kenrli yapa.cnküı.rı 
bir programla Dil llayr:ımııu 
kut'lnyacaklardır. 

Şehrimizde yapılacak m~rn • ı 
Dil Bayramı mwıasebc yle 

şehrimizde bulunan büt.ün Halk 
evleri tir merasim programı Jla
zırla:mışbı". Bu programa gore, 
Halkevlerinde Dil Baymmı.::ıın 
ehemmiyetini tebaruz Gttiren 
nutuklar söylenecek, şıırler oku
nacak ve piyesler oyruuıac:ık
tır. 

1Jslı:üdar llalke\inu : 
26. 9. 941 cuma. günü saat 

21.30 da Dil Bayranu munase
betiyle evimiz salonundn yapı
lacak tören pro~amı: 

1 - Adnan Öğüt tarafında:n 
dil hakkında bir k<m!erans, 2-
Şürlcr, 3 - Temsil kolu ta.ra
fından İsmail Baldo Baltacıoğ
luııun (Andaval Palas) pıycsi 
oynanacaktır . 

para ile tedarik ean tar. Elve
rir ki mfü:;teri bulamadı!; i"m 
biz denize dökülen p nmutıan
mır.ı dö ir.e tahvil ic-in • nı en 
tedbirleri bir an evvel ab.lun. 

A. C. SARAÇ0:'6L'J 

· mar f aaı· ye i 

Bny Prost'un imar ~lfrnı nmclbln
c hrimizdclr.i imar fa~füyctlne }'Cr 
y~ ve semt semt pro73m:ı uyı.ıl:: r 1t 
devam edllmektcd r. Tt:pebaşm'.ia 

Şehir Tıyatrosu binasmcbn or-a 
eel n Belediye malı sinem:ı binn nın 

eüzcllı-stirllmesine de t anmıştır. 

Bu b nanın yanınd:ıki dtıkk nlnr yı
kılmakta, slncmn binası tamir edUıp 
boynnrru' ktndır. 

Hnbcr nldı.tımıza göre bu b nada 
pc1;: yakında ycrJ bir sinem nın nçı
lış t.örcni y:ıpıwcıık, şehriın.ı: ;) enı bir 
sinema daha kauınm.ış ol4lC<lktır. 

Belediyece yıkılan dlıkl llnlıırın ye
ri tam.im edilecek, kuşcdeki ~rt
mnnın altındnk,i kııhvc yola k l dı

.Up s nema binası bütün J:UZC!llıııl ı1~ 
rneyti.a:ıa çıkacaktır. 

Übeydenin imdnd a k ra.k b• k (Baı tar•f• 1 inci sayfada) bildirildiğine göre, muharebe-
Atebeyi d öldürdül r.. 1 r ası roa başı Ajopert ve yüzbaşı Des Es- nin bida.yetindenberi .Avustral- rosunun genis tutulduğunu nn=.'l 

Ondan sonra muharebe şid - sarb gıyaben ölüm cez:ısına ya hava kuvvetlerinde talim gör (Eq tarafı 1 ıncı ayf.au) n itibara alan Maarif \'e1·8leti 

Mekt pler acıldı 
detle.ndi. Büyük mücalıidlerden Houston, 25 (a.a.) -Teksas mahk6:m etmiştir. Bunla.nn em mUş olanlardan mürekkep bü- Geçen. sene eksik kulan ders'!.er okullarda hiç bir dersin hocasız 
olan Abdurrahman in Avf, mıntakasında büyük tahribat, 19.kleıi de müsadere edilecek - yük bir kafile Kanada.ya vasıl Geçen sene ctlrulların erken ve kitapsız kalmamal n ı '1 

Ensardan iki gencin ortasında yapmış olan knsırgada 38 kişi 1 tir. olmuştur. tatil yapılmış olması yüz.ünden ş"mdiden icabcden billün tedb.r-
bulunuyor ve ooyle mühim bir ölmüş ve bir çok kişi de yaralan- örfi Divanıharp bundan baş Bu kafile içinde pilotlar. ru- geri kalan ve okutulamayan leri a.IınıştJr. 
nıa'reked cenk görmüş tecrü- mış_tır. ka Rabat'dn bir otomobil şirlto- ındlar, topçular., teknisyenler ve deroler bu yıl ?.8 B rincite.,,rine Üni'IJCT: ite ve ilk oku'' •rın 
beli ndanılarla bera1ber buluna~ Zararlar bir kaç milyon da - ti müdürü olan Belçikalı Bruy- hnva meydanlannda çalışan ta- kadar Webeyo öğrf;til ve açı!ma tariki 
cağına böyle daha harbe gir- lan bulmaktadır. Şiddeti azalt- nincki dokuz ay hapis cezasına mamcn muallem müstahdemin knnaat notln.rında bu d rsl r na llk okullarda 20 EyJiil pu.ar-
nı.emiş iki delikanlının arasında makta olan kMırga Louisia.nede çarptırmıştır. vardır. Kafileyi teşkil edenler- zarı itibara alınacaktır. tesi ve Üniversitede 31 B,rircı-
bulunmnJ..-trın mUteessir oluyor- Shreveport'a doğru ilerlemek- Paol Antonacci isminde diğer den bir kısmı Kanadada talim Kitapsız ta1.c'be 1calmıy~ ~rin cuma günü derslere b !'ı -

du. 13u sırada de1ıkanlılar so- tedir. bir mamun beraet etmiştir. göreceklerdir. Bundan başka bu yıl okul kad- !anacaktır. 
ruy-0rlar: !!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!l!!!!!!:::!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:"!:!iı!!!!!!!!!:!!~;;;~;;;!~~~~!!!~~!E~~~~ 

- Amca! Sen Ebu Cehli ta-
nır mısın? 
AbduıTahman: 
- Tnnırnn, ne yn.pacalamuz? 
Bu adam Peygamberimize 

Mekkede çok eza etmiş. Onu öl
dürmeğe ahdettik. 

Abdurrahman o sırada deve
sine binerek maiyetine kuman
da eden Ebu Cehli delikanlıla.ra 
gösteriyor: 

- İşte sizin aradıb•unz adam 
budur! 

lkisi birden şahin gibi atılı
yorlar. Biri Ebu Cehle bir kılıç 
vuruyor, bacağını d[işürUyor, 
Ebu Cehlin oğlu Akremc de 
mukabele ederek gençlerden bi
rinin kolwıu uçuruyor fakat E
bu Cehl devesnidcn yıkılıyor, 
hemen b:ışmı .kesiyorlar. 

Bu iki genç Afran oğullan 
:Muaz ve Ma.uz ismindeki iki 
kahramandır. Mnuz Bedr gilnU 
şehit olmuş Mua.z da tek kollu 
oldu.:,öu halde Osmanın hil8.fcti
n kadar hayatta kalmıştır. 

Muharebe lslfı.m lehine büyük 
bir zaferle neticelendi. Kuroy -
şiler, en nüfuzlu ndamlarmı kay 
bettiler, onlardan yetmiş kişi 
telef ve yetmi!'l kişi esir edildi. 
Kalanlar karnuıka.nŞlk bir su
rette Mekkeye kaçblur. Esir edi
lenler meyanında Peygamberin 
amcası Abbas dahi bulwıuyor
du. 

Harpten sonra düşrnanlıı.rın 
cesedlerini çukurlara gömdüler. 
Atebe bin Rebianın cesedini de 1 
kuyuya atarlarkQD Pcygnmber 
ordusunda bulunan oğlu Ebu 

(Sonu •yfa 4 ıDtun S de) 

GÜZELLİK KRALİÇESİ 
ı-IAKi~i BiR HADiSENiN 

MA t 

1 
- Düşman çatlatauısını iyi \ 

biliyorsunuz .. 
- Herş yde cahiliz.. Hunu 

olsun bilmeyelim mi ? 
- Dadıcığım! Sevgilim bu 

akşam içecek! Haberin olsun. 
Çabuk! (Baruı. dönerek) Dadı
cık sofrayı 'hazırlaya dursun, 
sana bir şeyler çalayım sevgi-
lim ... 

- Aklımı çalma da, ne ça
larsan çal Fericik ! 

Günler var ki Feri ile ıbera
berlm. Bu ne acayip kadın! Ken
disine karşı aşktan, !bayağılık
tan çok üstün bir duygum var. 
Arnavut Jcöyünde kiraladığım 
yalı bozması katında duramıyo
rum. Bulgar çarşısının miskin 
ıhavası içinde Feriyi arıyorum . 

Ne paradoksal tip! Zeki gö
rünürken safdilliğini seziyo -
rum. Saf ta.raflarına bakarken 
şeytanlığı gözilmdcn k~ı -
yor. Bu beni yn burnumdan 
zapt edecek, ya azat. .. 
Yüreğimde hiçbir şey yok. .. 
Yalnız zihnim onunla. meşgul. 

daima ve daima ... 
Evlat, hemşire, ann , Sf'vgi

li.. Her his iÇimde kaynıyor •. 
Erkek sıfatımı kaybettim. Ne 
dersem onu yapıyor. Bir günde 
- keyfime göre - iiQ saç tuvaleti 

değiştiriyor. Çok sevdiğim nla
cokunda baş.. Bwıu bildiği içbı 
beni hep o kuva.förle karşılıyor. 

Birgün ondüle y,aptır.mış. Ç.Ok 
klZdım: 

- Kız! dedim. A'ban-Oz saçlı, 
fildişi tenli, tnhrirli yeşil göze 
ondiıle saç çirkin gidiyor. Beni 
yanından ve yakınından kov
mak mı istiyorsun? 

Bir kahkaha attl: 
- Hayır! Asla! Seni lozdır

mak için yaptırdım. Nasıl isti
yorsun. Alacukonda ! Biliyorum. 
Al tarağı, fırçalan! :istediğin 
gibi sen çöz, sen tara ... 

- Bu lbir şiirdir. 
- Gnliba filozof Rıza Tovfi· 

ğin ... 
- Kimin olursa olsun. Sen 

osun işte! 
,_ Sana bir şey söyleyeyim 

mi tek sevgilim? 
- Sövle Tekbaşım. 
- Ben sJ.na dargınım! .. 
- Sövlenıe, ölürüm .. 
- Dıı.rgnıını işte!. 
- Sebebini öğrenebilir mi-j 

yim? 
- Sen beni ıbugüne kadar bir 

defa olsun öpmedin! 
- Ruhum ,senin ruhunu öpü· 

yor. 
- Bu yetnlP.z. Ben Telcbaşmı. 

D:ı.dıımn dudaklarına, Avukat 
Selimin tokatlarına kanıksadım. 
Alrumdan öpülmeğc ihtiyacım 
var. Alından öpüş hayatın en 
temiz ôpüşüdür. Bunları söyler
ken yabancı şantoz dedıklcri 
öz 'l"ürk annemi hatırlıyorum, 
beni lıep alrumdan öperdi. Ne 
olur sevg;üm, sen de alnımdan 

1 
öpüver .. Op~c:;e susnmışlann ih
tiyacıyle yanıyorum. 

- Acaba Lfı.martinin Raf ae- 1 
line mi bt>...nziyoruz? 

- Sus! Bfa ekzotik ve ro
mantik tiplerden değiliz, Haya
tın özünü ya.5ıyoruz. Realistiz. 
Beni kucakla demiyorum. Beni 
alrunl!lan öp diyorum. Kucakla 
dersem benden nefret et. Çün
kü seni ya aldabyorum de
mektir, ya aldatacağım .. 

- Ya bir gün kucaklamak is
tersem? 

- Onu hiçbir zaman ben tek
lif etmiycceğim.. O, senin ktis
tahbğın derecesine bat hdır. 

- Ben hırçınım.. Fakat dıiç 
bir vakit küstah olınıyncağun. 

- Mersi sevgilim .. 
- Af erin da.dıcığım ! Gecilt-

medin .. 
- Seni bin ç it delilikten a

lıkoyan bir arkadaşının yeri 
başımın Ustiidür. 

- Beni bu kadar mı sevivor-
sun bayan d!ldı? -

- Sm'gilimin sevgilisi benim 
d s !Vgilimdir. 

- Bu rakıyı nered buldun? 
F.ski bir marka. .. 

- RnhmeUi paşa.fcndimiz de 
bunu içen'U. Bu e\"i aldığı za
man bakkal tenhlh etmisti 

- Dadı gene zırlamağa ~ -,Danlma kadınım! 
ladı .. Sana bir şey daha çalayım. - H şöyle.. 
Karlı dağlar aştım gcldım, yar Damdan dlişe:rce6İTı~ snr . 
)'oluna düştüm geldim, ben ya- dum: 
re ka\'uştum geldim , rkı:mu - Avukat Selim ne olrıu? 
ç5.layım mı? Babamın geneli - - Ya canı, ya ndı cehennem~ 
ğiııd "le eski bir cynuş.. gitti .. 

Ben de bir bira içccc "w da- - Seni dinliyorum sevgilım. 
dı._ - D nle beni canımın ıç· 1 

- Olmaz .Biraz nczl var gi- - B.~'Ull yeni ölmuş. l\'1ir 
bi .. Sana mya:h şıı.nı.p ver yiın . verg·.31 kanunu henüz çıh'ln ı:ı _ 

- ~lığına lbayan dadı! Babamın hesabını kitabını bil-
- Gidoa yer dert görmesin miY<>rum ki mirasını rCd ııti e-

evlH.dıın .. Dinle bak! Dinle, din- deyim, kııı'Jul mu? 
le! Ben Ferid en iyi alaturlro pi- Bır kn.c y epeyce zor v unr 
yuno çalanı görmedim.. 'Belki bir vaziyete diliftük.. ~yl dcğ1l 
bana öyle geliyor. Rahmetli an- mi dadı? 
nesi de güzel piyano çalardı. - Sözilnli kesmiY-Onım ka-
A.mma. hep yabancı havalar ... -dınun .. 
Türkçesi kıttı rahmetliniıı. Pa- ~ B r gün akşn.m gazetelenn
§a.fenclimiz Girid komısyonuna den bııisinde kü ük bir ilıi.n gö
rcis olup gıttiği zanuuı bcgeııip, züme ii" ti. Diyordu ki hem C'S· 

almL" Hey gidi günler hey! ].., harflen bilen, hem İn:"il cc 
- Dadı! Ge\ezelige bnşlama! den Türkç<!yc ve ondan 'Otekıno 
- Kız! Senin yarundn seksen tereuın edebılf"ll bır baya.na. 

yıllık dilsiz olsa dile gelir. ihtiyaç var. 1steyenler yedin-
- Y~ bayan dil.dı!. ci Vakıf hnnd:ı falan numarada 
- Bana ibir yudum şarap d •- Avukat Selime baş vurs nln.r. 

ha vcrırscn sana avukat Selimi Gıtthn, imtihan oldum. l{n -
anlatırım.. ?.nndlDl. Bu vesile ile d ir:ıs 

- Bir flçı vereyim!. i 1 "mi7J sağlanın b...ğlamış o-
- CömcrWğln senin olıt n. lııyordum. 

Başkalarına sakla.. Ben hır yu. Sıımdilik 1nr;il.izce işimiz rok
dıun istiyorum .. Sahan külbastı- tu. Eski -harfli dosya.lan ni
siyle iyi oluyor . y <;c\ iriyoroum. Selim fenn. 

- Kırk yılda bir yem k öğ- bır a\rukat değildi. Çoğu a\ .at 
rendim .. Onu •da ildde bir tUÜ- · luı.Jtiki .h:ı) ntı kan n 
me mi vuruyorsun, kız! ? m clenndcn ibaret !lru r -

- 'Darılma dadıc.ıg . a.: n du. M:ı.ddcslııc uymıyan hidi
beniın yıllardanberi hı: ba - seyi haJ attan , ı 
bamsın hem annem.. ~en olm - du Ol ~. Bana ne? 'fl 
saydın ben ne olurdum. H<>m aklı okadnr }atıyor, ne 
ba.na kız, kız deyip durma. ( 1.· 



Sayfa: 1 LENi SABAB 

L HERGELECi İBRAHIM 
"ı (Başt 1 tncide) tu. Enver bu kuvvetin tsmlni 
·-· Yazan: M. Sami Karayel -----• 106 ~ ' .""' . ""'·-- d k Türklerin cesaretini arttırıyor - ıem ıı.uuu oOr usu,,,, oy-

Yancı, kendisini ~ı. dedim.. • du. muştu. Bir gece bulunduğu yer 
Dağılmamağa ça.lışzyordu ve ~ır - ....... . __ . Enver paşanın en yakın a- kızıl kuvvetler tarafından ba-
yandan da künt-.n sıyırtmağa - Ben, seni büyük orta.ya. çı- damlarından Nuri P' ... '"" Tebrize sıldı. Bütün yanındakiler hemen 

""J' ı--~- --~~-~.....:......, -a.-yet'.. _,... tamamiyle öldürüldüler. Enve-çabalıyordu. ~ ~~ LlJlldo gönderildi. Enver, vakınların -
Fakat Hergeleci, bu scler Q&- dan diğer birini de lran Güre.is- rin cesedi tabakasının üstündeki 

tindi. Çelik kolları işliyordu. Kı> .___ Yarwya meydaıı <>kuyun- tanına. gönderdi. Malısad ci- harflerden tanınmıştı. 
ca Ya.ncıyı bir hamlede dağıta- ea, delirdi dedim. hanı mukaddes uğruna son. bir Onun bu son muharebede ya-
rak askıya. aldı: - ..... teşebbüste bulunma.kıtı. nında bulunan zabitlerden 'biri 

Koca Yancının a.ıyaklan, kıçı - Fakat Cugır, kUan di • Bu gayretlerin ha.kiki hedefi Mehmed Gül han idi ki beş altı 
havalanmıtı. Kurnaz ve mahir binde ismini söyleyince herkes müstakil bir Aserbayean tesis :=el ~~;e Eft8:z.r~ 
Hergeleci, basınını astıktan son gibi hayıeOO döştü:m. etmeki!. Fa.kat Nuri paşa bu etmiştir. 
ra biraz bekletti. = :;..;·~~ .... ~dadın -=-:-ı ben sırnn İranlılar tarafından se- (Enver "MADm ölümüne eit 

Eh!. Ne olur ne olmazdı?. ..ı.~ "'-·-- mmım zilmesi üzerine lcendisin.i ora- r--
Belki hasmı pes ederdi! Sonra den? la.rda hükümdarın mümessili =.:.a.z..~~~eZ:!ı!i 

• 
'randa· ya hancılar 

. :~. :f~:~ .. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizl11 fıi 
Nevraljl, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal kese~ İt 

icabında gOnde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı warla isteyioit' 

bir topuk. ellemcsiııe gebnemeğe - E:Zerçeli 1bram \mtam ~ gibi göstermekten de çekin-

di~ke~:c:U:aTiorou. Ve\ m~?hele!.. Ben, senin E- d:~. . Bu lranwan oinlrlen- ~~~1:..~:=E Kati} Koç Terzi Sacit Özbey 1 RADYO PROGRA-~ 
nitekim gitti. Hergeleci, kUnte- zerli oldu~unu bilmiş olsa idim İranlılar büyük bir islfı.m it- . da izahat istediğim zaman o ba- -<>-- Terzihanesini tstiltlAl c:ıd. A~tullah "" .,,~tıe 
yi a§ır~tı. hiç de üzülmezdim. tihadı tc.~ekkülii içinde mahsur na hiçbir şey söylemedi. Halta Cesedi bulunan Et. lokantası kar~ısında 1stikl:.ıı :ıpt. - 26 E lı'ıl 1941 ~akı 
Yancı, sırt üstü gelerek tam kalacaklarını anladılar. tekrar tekrar ziyaretine gitti- No. ı e naklettigini sayın müşteri- Y .... ı~,,_,7 

çhin~~~ao7du~ni~~~1!~ topJ~... - Likin Yarıcıya güreş çıka- 0 sırada Ti.irk ordusu gene ğim halde bu talebim üzerine 'be- çocuğu kim lerine bildirir. 7.30 Program 19.00 ~o it b;ıc 
dı. Ellerini yüzüne götilrerek bır ra.bileceğinc gene hükmetmemiş l ilerliyordu .. 1918 eylülünde Ba- ni bir defa bile kabul etmedi. öldürmüş? 7.33 Mtizlk 19.15 c;; ~ ~. to11 

c:ocuk gibi ağlamağa başladı. tim. Aferin sana!. Sen, Ama- kuyü işgal ettiler. Ancak Al- Uykuda olduğunu bildirtti ' İzm'rd bildi il' ru USTABAŞI ARANIYOR 7.45 Hoberkr 19.30 ıııı l ~ d 
h k ·ı du vutoğluna, Yörük Aliye, Kara- manyaııın nihai mag-lfrbiyeti ve O kadar ki 'bir gün onun 24 saat Öd ı . e!l •d r .. ıyor:k .... de Jakarlı ha\•lu makinelerinde Us- ı 8.00 Müzik 19.45 r.~u,..., ' 

Hıçkıra ıç ıra ag ıyor .: göz Aliye benziyorsun? Sc.n de ·· k tl uyuduğun:ı. hükmettim. Bu za- emı§.lll .n,, agume oyun . . _ . nııor 
Hergeleci, hasmını oldugu yer mutarc ·e şar an Türkleri bu mezarlık a.ltında t<><>larla örtülü tabaşılık yapabılecek bır ustabaşı 8.4:> Evin santı 20.15 

den kaldırdı. Ell·nı· alarak öptü. ekmek va{'.. ileri hareketten ve bütün o te- tın Enver ölürken yanında bu- ....,., * gıtı'' 
lunduğunu tcsbit etmekten baş.- bir çocuk cesedi bulunmuştur. aranıyor. t.~iiıl~ 

Yarıcı da küçük hasmının alnın- _Bak ben sana söyleyeyim! şcbbüsten alıkoydu . .AL.erbay - ka bir şey yapamadım.) Zabıta tarafından yapılan talıki- ı Beyoğ!u Parma.kkapı Telgraf So- 1 12.30 Progrnm 20.45 Zic$ 1 
dan öperek ayrıldı. . Bunlar seni yenemezler .. Hiç candan, Gürcistanda.n geri çe- Bu bir avuç Türkten intikam kata göre: Ali Şahin sokakta kak No. 9 - 13'1 112;33 Şıırkıt~ır 21.oo Tııl:' 

Yarıcının güreşi mubıtte k km N Adal H .1 kileliler. Bununla beraber Türk ahnd klan k R oynarken azgın bir koçun hü- 1.!.45 ı.T:ıbcı lrr ı 
-1.ı:..:ı 'h ndırmı!': or a .. • e ı alı • ne ler tahliye ettikleri bu memle- 1 pe az sonra usya.- ı3 ocı T 1 k 1 Müıl 

fevk~c eyecan uya ,.- koca Murad, ne büyük Yaşar ve da yeni bir ihtilal koptu. Ancak curnuna uğramış, a.zgı nhayvan ! · · 1 r ·ı~ er 2ı.ıo ,.
0
9 ı.., 

tı.. Hergelecinin muvaffakıycti ketlerin müstakil birer cümhu- - bo 1 rak · ı DOKTOR 13 30 Muz k 21 45 P' '"'( ne Koca Yusuflar seni meydan- · ld kl <l o zaman İran geniş bir nefes çocugu ynuz ayn öldür -
1 

· · · Jlııı:ıt •ı.t.,~. 
mühimdi. Onu yalnız gıyaben rıyet o u arını ve ken i kuv- alıyordu. Cermen ve Tur" k teh- miiatür. * 22.30 .,J ~-'llu 
tanıyanlar değil, şahsan bilen- dan çıkarm:azlcr .. Fakat, ken- vetlerinin oraların milli kuvveti ....., b b' M HAFIZ CEMAL s c > P ı2 4- .Mil.. ''ı~ 
lor üzerinde bile tesirler vücu- dine iyi bak.. olduğunu iddia ediyorlardı. didi t.<unamiyle zail olmuştu. Koçun sa i ı elnnet bu ha- ı . ıı re· • -.ım .. :> ıcıı?' . 
de getirmişti. .. _Gövdene, adaleleri.ne göre İslam ittihadı hülyası artık tu. sed.ini taşla örtmüştür. ~.;-~· 

Ağam, başka bir işimiz yok ... , • İsf-; han Pugin'den kurtulmuş- diseden korkmuş ve çocuğun ce- ı· Lokman He k ,· m 18.03 Mu.dk 2
2.55 

Hergeleci, ilk olarak baş gu- okkan iyidir. Balona 0 kadar tamamiyle silindi, gitti. Türki- Balıtiyariler Ruslarla lngi- ı 1 ~~ 
reşedahilolnyordu. Ve,ıbuilk büyük okkaya .. İşte Yarıcı, uy-ı yenin geçen Cihan Harbinde llizler' ·er. in muhafaza..&ı al. tında idi-I Askerlik jti:/eri DahilJye MUt.eha.. .. 1rsı ~I 
denEllJ}eSinde Yarıcı gibi mU1ıim duramadı güreşi.. ihtirası, Almanyanın ihtirası Y ~ 
'bir ......ı..n."' .. ' ortadan çıkarması k <l b"' ··kt"' hül" Dh:nnyo1n ~·-.... - ..... a ar uyu u ve yanın ve. ~Sır .Sykes Pe:sy Sıra.zda sü- BeyoOlu yerli Aakerlik ıubeeın. 1 ~ 
akıllara bayretd ve~~· •1 .. ., - Bende bir iki gün misafir ihtirasın yıkılışı da onunki künu iade e~. Iranın şark den: ~ ~~·c 

ıcı, mey an yerını a.g.....,a- kal, rahat et' ... Yol ve o-li~ yor- kadar acı olmuştur. Bu ytk'ı."', h d dundaki ak k ~ kordon S~ 
t k 4-_;,,t Lat d ğil d" b-....,. .1..1.J.9 u U s en . 337 dogumlu tslam ve gayri is- .1/ 

rak er e..........j 1
• e • un- gunluğunu al ... Seni çok sev - arkasında tarihin kaydettiği sıkı bir surette muhafaza olun- A k .A l ı. b • h / ••d •• ı •• vÜ ı: t.., 

idi çocuğa yenilivermişti. Son- dim sefaletlerin en büyüğünü bırak- m~tu. Efgan emiri Nider Ma- ıamlar Eyli.ıl ayının 24 çarşamba, 25 S erl lv iye 0 U U mu Ur Ug n . ~ 
ra da bir türlü güreş uydura- A . kk" . mıc:t perşembe, 26 cuma, 27 cumartesi ve . . . • . . 1 • ııJO ~ 

- gam, teşe ur edenm.... "' ır. yer ile onun cehennemi hayalle- 28 pazar günleri askere sevkedile -1 F.cuı(.') mt>ktebının ycnı ta!.ma. ı1rnesı mul'ıb.nce eczncı t:ıJebC! .1 { 
m~' şahsan müteeesirdi... Fakat köyde :Uslerim var .. • Mü- lslamiyet uğruna ve Mon - rinden kurtulmuııtu. N~klcrdir. Pazar gi.ınH şube açıktır. tahanelcrde ~t.1j görmeıerıne ıuzunı gi5rulduğliııd~·n mezun ~ulunan bl, 

saade cdenıeniz gideyim.. 1 gol hükUınetinin ihyası için Va~mus da bütiln iddiaları- . . ı askeri eczacı okurl:uının arele ml•kteıw iltihak etmeleri ılfin oıurıtı1 
Gece uykusu kaçmıştı. Nasıl o- - İki üç gün kalımrltla. işler yapılan ,harp, Halifeyi Osmanlı nı terketmiş olduğu için Bu~ir- 2 - Eylulun 28 ınden sonra, gelen- (8507) 
lup da. bu küçük E:r.e~eliye geri kalacak değil ya!. padişahlarının fütuhatına ait deki İngili7 kuvvetleri bir ta- ler cezalı olarak haklarında kanunf ! ======================:;::================::::::::::;;..-" 
güreş uyduramadığını düşüniı - • "1 muamele yapılacaktır. 
yor ve '.kendini yiyordu. - Müsaade et, agam, gide - 1 semerlerden mahrum etmiştir. : bura indirilmiı:ti. 3 _ Yukarıda y;ızılı günlerde sev-1 

Dimetoka eştı!f ve ayanı E- yirn .. İnşaallah başka zaman Fakat yeni Turan fikri, geçeD Rns fırtınru.ı kedilmek trzcre şubeye miıracaatıarı 1 
-çelinin muvaffakıyetini o gelirim .. dedi. . 1 harbin neticesi ile sona ermiş Fakat fırtınadan evvel oldu- ilfın olunur. 
..,. lb İsmail ag· a, He""eleciyi "Ok degı-'ldir derece hnıa go"nnemişlerdi. · • ,, " 1 · gu· gibi bulutlar hareketsiz, rüz- • • • 

~~ sevmişti. Bazı <:<Talar, güreşten Ce · H · ali d · ranu takdir etmekle beraber ~ ngız anın mıs r. en ıs- gar sessizdi. Bir yaprak kımıl- Befıktaf Askerlik fUbeeinden: 

1'iihsek n;ü/,endis mektebi 
ncüdürliiğü11deiı: .~ 

194ı - 1942 ders senesi talebe kayıt muamele.si lEylt.llden iti 
sonra Hergelcciye sahip çıkıp tifad ~"1 E b" 

"Yancı gıibi bir pchlivarun hi- e cuen nver paşa son ır damıyor, arzda ve semada her Askerliğine karnr verilenlerden 
çiftliklerine götürmek iste<liler 1 h l t B" r~;J ·1·k h , '"" verici bir su ~ le ortadan 1 am e yap ı. ır t."Uaı 1 are- şey öliim sükıinuna garkolmuş- 337 doğumlu ve bunlıırla muamele 

.. ıkmasma. üziilm»<>ıerdi. se de sınai! ağa hıra.kınamıştı. keti gösterdi. tu. Birdenbire bir şimşek ~aktı görenler, Tc-bdilı h<wası bitmiş Mu-

Eyliıle kadar sahahları yapılac:ıktır. r}I, 
Jo'aıla tafsilat i;:in ınektep id:ırcsine müracaat edilmesi. <1 ~ 

Jll ~ ve pat ~ 
... ~ Hergeleci de ilk olarak l.sniail ı 

Çünkü Yancı pehlivan oğlu ağaya misafir olduğundan oou Enver paşa harp bıttikten ve kasırga orta.lığı kavumııya vazı.af erlt:r sevkcdilN'ekleı-indenı Könrii lıetonarme döşenıe 
pehliva.ndı. Bir avuç F..zerçeli o- bırakmamıştı. Sôura Türkiyeden kaçmıştı. Eer- başladı. Rus akını yeniden or- 3G Eylill Hı41 salı günii sab:ıh saat Y 
cu mağlUp edeınezdi. Her hal- lin civarından Grunev.ald'da ta.lığı kapladı. Bir anda İran bu g dn nufus rü.zdanlnrile sevke hav.;: kaldırım İllŞBBll 
de bunclı>. bir iş vardı. * kansiyle birlikte ikamet ediyor- uğursuz kMırgaya tutuldu. bir §ekılde ı;ıubeınlzde toplanmMan 

Belki Yancı bozuktu. Her du. Fakat böyle bir kenara çe- Asayiş ve inzibatın teessüs ehc•mıniyetle ilfın olunur. Nafıa Vekaletinden 1# 

. halde güreş keyfi yerinden de- Yarıcının bulunduğu çiftlik kilerek hareketsiz, faaliyet.siz ettiği Isfahanda herşeyin anar- • • • " 
i. Yoksa Yarıcı ıböyie mi ağası, kahya.siyle haber yolla - kalmak onun sabırsız ruhuna şiye çevrilmesi için bir gece ka- ŞUBEYE DAVET ı - Seyh~·n villiyctinde Ceyhan köprüsünün betonarme ct.')~e;Jle 

mıat" Kalıya, Hergelecinin, ls- f' ld" ş k 4 rn· · l _ .. u güreşirdi? ':1'-' kasvet veriyordu. Orta Asya.- l ge J. ar ı ve ga ı şıma e- Fatih Askerlik ıubeainden: ve parke kaldmın inşa:ılı 26800 lira keşif bedeli üzerinden kay 
Yancı, Dimetokalı bir eşrar mail ağarun çiftliğinden oldu - da cereyan eden kanlı ha<li8eleri yalctlerinde serseri çeteler türe- s. 2 Mu. Me. Garip oglu Emrullah usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. ı 

fuı çiftliğinde misafırdi. Ağa, =·haber alarak oraya git- dikkatle takip etti. Bu vaziyet- di. (302 - 313). ı,ıubeye müracaati. 2 - Ek~iltme 1/10/191,1 tarihine müs:ıdif çarıµunba günü sııııt 
Yancıyı severdi. Onun mütecs - ten istifade etmek istedi. Merkezi devletlerle Rusya a- ı • • • Nafia Vekaleti ~ose ve köprüler reislii;• ckı:lltme ve arttırma koo11

• 

sir olduğunu bildiği için güreş şu~~~~:· kahyasına. Bir gün Moskovaya gidiverdi ' rasında bir mütareke imzala- Bakırkoy As. ş. den: da yapılacaktır. 
üzerinde bir W olsun konuşma- _ Yancı ile bir hafta sonra ve Rus ihtilal hükümetiyle an- nıncaya kadar Ruslar !randa. Yedinci sııur hesap memuru Hasan 3 - Eksiltme şartnamP.si ve buna müteferri diğer evrak Nafia 'I/ ıil' 
ml{?t.ı. . b' . la.ştıkta.n sonra hemen orta As- asayişi iyi kötü muhafa.7.a ede-~ oğlu Baruıılı Mehmet Cemalin (324- Şose ve Köprulcr Reısliğinden 134 kuruş mukabilinde alınabıleCcl' 

Zaten Yarıcı, o gece ne ye- ıddialı ır güreş yapmak istiyo- bilmişlerdi. Fakat 1917 sonla- 22) şubeye muracaati evrak Scyh:ın Nafia MUdürliığündc de görıilebilir. 
mek yemişti ve ne de kom.ışmuş ruz. Ve bu güreşe de ~ beşi 1 yaya hareket etti ve derhal mü- rında. İngilizler yakın bir teh- • • • 4 - Eksiltmeye girebilmek için tsıeklileriıı tutil günleri hariç ı 
ve uyumuştu. Bütün gece saba- bir yerde altın koyuyoruz. E-ı Anhim ?!rbkukvvelin. badalışına ~cadçti. tikenin işaretlerini sezer gibi Sarıyer Asker ilk ıubealnden: üzere eksiltme tarihinden en az 3 gün evvel bir islllia ile Nafia Vtı~ 
ha kadar ağlamıştı. Bu mağHi- zerçeli kabul cdeı'Se yarıcı ha- cal\ u uvvetın a zıy e oldular Sarıyer As. şubesinde yokl:ımaları miiracaat ederek bu gibi işleri yapabilecekleriııe dair ehliyet 
biyeti bir türlü hazmedemiyor - :zırdır. Ve, güreş istiyor.. yerleşip genişlemesine vakit bı- Rus Asyasında yüz bin ka- yapılmış olan yerli ve yabancı bilü- almaları lizınıdır. 
du. KW'ası almıyordu. Kahya, İsmail ağanın yanına rakınad.an Sovyotlerle yaptığı dar Alınan ve Avu.st':1.ryalı esi1,' 'ı mum 337 dotumlu ve bu doğumlu- ! 5 - 1stckliledn Tic·aret Odası vesikası ile 20111 liralık ınuva1<t<11\. 
Güreş sabahısı ağa, Yancı gelmişti. Hergeleci, uyuyordu. anlaşmayı bozdu. Sovyetler he- vardı. Bunlardan UÇ ta.nesı larla muayenesi yapılan dlier do- natl:ırını havı olarak 2400 sayılı arttırma ve elt11iltme kanıınunuıl 

ile kahvalb ederken şunlar ko- Sabah kahvaltl$ını yapt:Jkt... men Enverin aleyhine şiddetli s:ı-h.rayı g~erek V~~ mü- gumlu erler sevkedileceklerdir. 1 dairesinde hnzırlıy:ıcnklnrı k:ıpalı wrnarı ikiııci maddede yazılı sııııt 
nuşuldu: sonra şöyle uzanmıştı. 1 bir hareket yaptılar ve Enver lakı olmuşlardı. Bu bır mısal o- ,. Toplanma günu 30 Eylul 1941 salı saat evveline kadar komisyon reisliğine aıakuuz muknbilincıe ,.c 

_ Pehlivan müteessir olma:! Kii.hya, İsmml ağaya vaziyeti etrafındaki kuvvetlerin bir an- Ia4bil~. Demek ki şimali şar- günii saat 9 dadır. muktezidir. (6612 _ 8175) 
Bel.ki bozuktun? anlattı. İsmail ağa, hayret et- da dağıldığını gördü; taraftar- kid~kı k?rdon ~yıflamıştı. . Toplama yeri Yeniköyde As. şube ~ 

- Yok ağam, doğrusu Ulmar medi.. Fa.kat, Hergelecıyi de, tarı kaçmışlardı. ~lhakı~3: o tarihte !ram~ Şl- binasıdır. Bu erleı· 29 Eylül 1941 pa- j d JI 
nım da, keyfim de yerinde idi. yalmz bırakmak :istmnedi. Kah Yanında bir avuç Türk kal - malı_ şnr~ıs.~nde .~e .. ta.m bır a-ı z:ırtesi gıınündcn şubeye gelerek elbi stanbul Deniz Komulanlığ111 a 

- Sen öyle za.nncdersin de ya.ya • u yolda mukabelede bu- mıştı. Öksüz ovalarında serse-- narşı hükum suruyordu. ı selcrini alabilirler. Deniz Gedikli orta okulu için her iki milsab:.ıka ımtihanına gireı1 
böyle değildir. lundu: riyııne dolaşmıya mecbur olmuş- (Arkası uar) =----=·-- -· - farın kabul listeleri gelmi~tir. Alakadar okurhmn acele İstanbul 

B·ım ldu? Bu .:ı- - Pehilô.! Ben de koyarım 1 ı 
- >1 em ne O • • uc- Z ay İ Komut:ınlığına müracaatları. c8468~ 

likanlırun güreşi hep ters geldi beş beşibir yerde .. Hem de E-
ban::ı. ! . zerçeli tarafınfdanikri .. Uyuyor şiın Ta r·ı h en bı· r yaprak 1 Silrd nüfus memurluğundan almış 1 
-=-~~ T$!U~~. ne ka- ~~~1!'.r J::ek is~~o~~11;a;~~ ~j1!~ğ~:i~~~i~:.:c:~!~~~mı :s~i::: Devlet Demiryolları 

dar ters güre§Çi olursa olsun sabah yola çıkacaktı .. Bakalım (Baı tarafı 3 üncü sayfada) idam edilmelerini istiyorlardı; hükmü yoktur. 1 .. _____________ .... _________ _ 
cüı1mü nedir ki? güreşi kabul edİJ> bir hafta bu- 1 Hnzifenin müteessir olduğunu Öıner, Peygambere: Unkapanında Leblebici sokağındn ı 

rada. beklemeyi kabul edecek 1 Resulüllah görünce: - Hükmet. Hepsinin boyun- 2 No. ıu Osmanefendl hanında Muhammen bedeli (14619) lira olnn muhtelif eb
0

nddo 2500 ıJ 
- Hiç bu gece gözüme uy

ku girmedi. Dalıp, dalıp uyan -
dım .. Asabım tamamiyle bozul
muş ... 

- Bwıa lüzum yok.. Pehli
vnnlıktır bu.. İnsanın bir gü-. 
nü ıbir gününe uymaz .. 

- Yancı, istersen Ezcrçeli 
Uc biı güre.Q daha yap!. 

- Nerede ve ne vakit? 
- Ben, orta.ya para koyarım. 

Kendine güveniyorsan, beş on 
gün sonra bura.da yapınız. 

- Hay, hay! Ben, !hammı..,_ 
Ha.mdolsun kendime de güve -
ııiyorum .. 

- İstersen Ezerçeliye ba.ber 
yollayayım .. Kabul ederse bura
da bir güreş daha yapl.Ill7. •. 

- Teşekkür ederim ağam. .. 
- Bakalım, ~ kabul 

edecek mi? 
-Bir kere h.a.bfr yullA.ymız. 

- Bir hafta sonra da olahi-
\ir! . 

- Hay, hay ağ:ı.m~. 
- Öyle iae F..zerçeli gitmOC:en 

haber yolıayıı:yım, dedi. 
Herge!ecı kahveci İsmail a

j"e .. ,1 c:. .ıı.h;afirdi. İsmail ai_;'U, Her
ge! ıciyi ı~ :m.isafir etmişti. 
~~ ~I~rgeleclnin _ payesi bil· 
yurrı:ı.'}tü .. Isroell agı!, ba§ın<la 
taşıyordu. 

Hattf, Yancı...'lln güreşten 
soıın. 1sma.il ağa He Hergeleci 
a.r.a:ıında. §Öyle bir ıwn~ma ol
muştu: 

, - 1bram? Doğrusu SCJ>J deli 
~~t.\m .. 

- Ndiır~ ağam? 
be~ 

mi? _ Ebu Hazife ! Babanı böyle lannı vursunlar. Bunlar senin 326 dogumlu l''ikri oğlu bal3j s;ciıni, 500 kilo bilet sicimi, 3000 kilo muhtelif eb'atta tngiliz ı:: 
Dedi. • görmek seni müteessir etti değıl ve d i n i m i z in düş ; Reşid ilkbahar 90 kilo bayrak ipi (13/10/1941) Pazartesi gı.inü saat (15.30) on 1.ıc: 
İsmail -ağa, Hergeleciyi kal - mi? diye sordu. Ebu Hazife: rnanlandır. Bunl:ann malla- r 'S'IZZ ....... '"' .. "\ H<iydnrpnfadn Gar binası dahilindeki komisyon tarafından k.ıp:ıll 

dırdı' Hergeleci, zaten çarda - - Ya Resu!fı.llah ! İslamda ~ı.nın fidyelerinin Müslifman.lara 1 "YA n ı" Sabah r 111 usulile satın alın:ıcaktır. ı 
ğın altında. hasıra uzanmış . ya- hiç bir mınan şek ve şüphe et- Iuzumu yoktur. Mesela esırler u fiiiJ" Bu işe girmek istiyenlerin (1096) (43) kuruşluk muekknt 
tıyordu.. mek hatırıma gelmedi. Fakat içinde olan kardeşim Darrarı . /

1
" f. 

1 
nat, k:ınunun tayin ettij1i vesik:ılarla tekfülerini muhtevi znrf1·1r

1 

İsmail ağa, vaziyeti Hergele- benim babam kavmi içi~1de akil, bana ~er eliml.e ba~ını keseyim. 1 an ıyat arı gün s:ıat (14.30) da on dört otuza k:ıdar komısyon reisli.tine ver 
ciye anlattı. Hergeleci, durala- ı terbiyeli, iyi ahlfı.klı bir ?dam- Ükeylı k~rde3ı Alıye, Abbası Hizıındır. ıt'' 
dı. Halnkaten köyde işleri var- dı. Bu meziyetleri delfüet eder kardeşi Hamzaya ver. Boyun _ Kr. Bu işe ait şartnameler komisyondan p:ırasız olarak dnğıtılnıl\ 
dı. Eoyunlan kırpacaktı. Sı - ·de bir gün hak dinini kabul eder lannı vursunlar. Böylelikle on- Ba-,hk maktu olarak 750 (8590) 
caklar gelip dayannuştı .. Fakat diye çok ümit ettim. Fakat gör- lara karşı kalbimizde merhamet Iliriııci sayfada santimi 500 fi'••••E!!ll!!l•nn~m•ıa•••maruiımmı;ıi!llP""' 
Yarıcı meydan okuyordu. Bıra- düm ki bu devletten mahrum ve muhabbet olmadığını dünya TU"'RK'Yr. \ "'nMHURIV~TI 
kıp gitnıek de ka~.mak olurdu.. oldu: teessür ve hüznümün scbe- öğrensin! füinci " ,, 350 1 u ._ 
Yarıcıyı yenmişti .. Lli..kin el-' bi budur!. Ömerin reyine Sa'd bin Muaz- Vçüncü " " 800 1 z ı• R A A ,..,.' B A. N K A S J oğlu bu, tekrar ımeydan okuyor-

1 
Ne M e d i n e d e kalan- dan. başka kimse iştirak etmedi. Dôrdiincü ,, ,, 100 l .. ~ 

du... tar, ne de Mekkeliler, Kureyşin Hepsinden fidye clınmasına ka- Be;;inci ,, ,, 75 
İsmail -ağa, Hergcleeinin gü- inhizamına ve Peygamber ordu- rar verildi. Altıncı ,, ,, 50 KunıJuş taribl: 1888. - Sermaye;i. ıoo.000.000 Türk ııruı. 

rcşi rededeccğinden korkmuş - sunun zaferine evvela inanama- Abbas Peygamberin amcası - "" • =r::ao AJaruı aded1: 265 

tu.. H~-rgeleci, millfilıazaya dıln.r. Kaçaklardan biri Mekke- olması dolayısile fidyPden kur
dalar d':l.l.rrıaz cevap bekleme - ye vardığı zaman halk başına tulacağını zannediyoı-du. Ona 
den sözlerine şunla~ı ıhwe etti: toplanarak harbin neticesini da fidye kararı tebliğ cdıldiği 

1 
- İl:>rJ.m, Beş, Deşi biryerde sordular: zaman Resfılüllaha; 

tle ben koyuyorum.. _ Ebu Cehl Atebe, Şibe, E- - Ben Müslümanım, dedi. Be 
Hergeleci, cevabını verdi: bülhakem, Umeyye bin Halef, ni M·ekkeden zorla. <;ıkardıla.r. 

.:ı •• -. •• ~~yd·: gi?eceğimi biliyor- filan... filan... öldiirU idil... yet- Peyyıımbf'r: 
~. • 0 c L5lerım vardı ···· miş kişi de esir edildi dedi. - Qlr bilir. dedi. Senin islR-
Mademki Yancı güreş istiyor. Umcyyenin oğlu Safevan bu-ı mını ilah bilir. Fakat zahirde 
Bırakıp gitıne:.ı:ı olmaz .. Pekılla na karşı: bi7Jmle harbettin. Sen biri 1tm-
güreşelim.. - - Bu adam çı1dırmıs! dedi. din, ikisi kardeı:ıinin o<{tılları 

Dcdı. Ron.ın bakalım Safevan bin U- ' Ukevl. Nfcl ve Hulifin A 1ebf>.. 
1 

Bunun üzerine İsmail ağa, ı mcvye ne olmuş? nin olmak U:ı:ere dört fiJve vc-
kalıyaya dönerek: Haberci: rC<'cksin. : • 

- Kahya knlaklarmla işıttin _ Safcvan karşımda dunı- - Ya Muhammed! Amcanın 
ya? Beş, beşi biryerde de hen vor. Faltat biraderini babasını elalemdon dinledigı··ni mi ietiyor
koyuyoruru.. Bir hafta sonra · h gfü~ümtin önünde öldiir<lüler. sun. Benim on param yok. 
~~i. azınz. • 1 Ebu Leheb iı hizam haberini - Mekkeden çıktığın zannan 

1 alınca kederinden hastalandı ve karın "Ümmiil Fadl,, a bıraktı-
Bu, cevıı.ptan sonra r•ehlivan- edi .. "ld" Ooın altınlar ne oldu? "S.a,.-..:ı b"-lar mızu·l.anmağa başladılar. Di- y gun sonra o u. 0 • J t.."'U ..,. 

roetoka iltl ta.raf olmuştu. Bir 1;\irler zincire vuruldular. na bir hal olursa bu paranın şu 
Bunlar hakkında yapılacak mu- kadarını sen al, üst tarafını da 

taraıf Hcı~ eciyi, diğer mraf amele tnkarrUr etmemişti. Esha çocuklara sarfet!., demedin mi? 
Yancıyı tutuyorou. 'tın bir kısım fidye alarak ser- - Sen bunları nereden bili -

(Arkası V&r) best bını.kı~nı bh· kısm da yorsun. Bu sözil söylediğimi 

Allahdan başka kimRe bilme1 .... 
- Ben bilirim. Çünkü o Allah 

bana haber verir. 
Abbasın yanında ayrıca Ku

reyş orduswıun levazımına. sar
fcdilmek üzere mühim bir meb
lağ vardı. Fidyeyi bu paradan 
tesviye etmek istedi. 

ResfılUlln.h buna k:ırsı da: 
- . Ren o altınları bi1.imle har

bedPn düsır.rma Sc:'lrfetmck için 
1 r,t•clir-, dedi. Bu paıa Müslil· ı 

ma•ıla.m ganimet oldu; fidyene 1 

mahsup edilemez. Onu ayrı ödi-
ycceksin ! 1 

Bedr muharebesinde Müslü- 1 
manlardan altısı muhacir, ve l 
sckızi Ensard::ın olmak Uzcro 
on dört kişi şehirl olmuştur. 
Fakat şehadet mertebesine var
mayan ga.zileriıı faziletleri İslam 
nazannda şüheda kadar büyük
tilr. Allah cümlesinden razı ol-

Zlrat vı Tlcart ;ıer nevı baQka MUaıt'let.S.ıCı 

Para blrlktlrenl ro 28800 lira ll-:ra•ıtlır• vn.:WO... 
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