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l~~~! .. )i~C~!bL~lN ita 1 ya Bu 1 g a r is ta n 1 25 Yıl Evvel Bugü~ 
ııı.ır·:.~u::t~:.:~;:ca.ld::~~=Nasıl Kı- şk·ırtıyor? Almanya ile Rusya 
~ türlü harpler ~ıkarıldı: Beyaz A d B I d 
"" • Sinir harbi ilh .• gibi. Alman- rasın a Harp aş a 1 "'-et bulamadıkları yiyeceklerin, ham • 

, cıeıerin .'·e mamulatın yerine ita/yanlar Şimdi de Bulgarların Alrallivet Davaları 
~ tı,. lar ıkame etmek hususun- ::!...----------
~ P;k nıalıirdirler. İşte bu sinir l Q/ l 
ll b, de asıı harbin bir nevi ersat- Ve Akdenize Malırec Me.,elesile Meşgu uyor ar 
~~~ ' 

) Sinir harbinde takip edilen ga- B ı • ş • d • ı • k H G •• •• 
r:titıedi~? Bundn ~angi si~a.h~ar za- u garıstan ım 1 l esap oru-
.ie tayın edccektır? Tabırı ıcat e-
t ıı~erin zihninde sinir harbinin ga-

..':' ~~\~~;:~1:iı~!· ~~~=; lecek Zamana Zemin Hazırlıyormuş 
~eden, kar~ı tarafın _mukaverı:e: 
tuır' cesaretim, manevı kuvvetını 
ltıı eterek, hatta canını sıkarak, il
~h dedirterek temin etmekten i-

t gibi görünüyor. 
lab Gaye bu olunca kullanılacak si-) 
~r kendiliğinden anlaşılır. Bun-, 
~ en başında propaganda mev
h...atır. Daimi, mahirane, müteyak
~e, kesif ve şedit bir propagan-1 
~ Sonra blöf, tehdit, ağız kalaba
ıar: gösteriş, nefse itimat şata(at-

Vesaire. 
'i }.{ihver devletlerile sulh cephe
tiı~~letıeri arasında işte bu türlü 
~ıa'1a, cereyan eden sinir har-
~ d bakışta, üstünlüğün mih-

t rinde olduğu zannedile-

da 
llltt 
!arın bu 
~\'ki' 

.İd taraf gazetelerini gö· 
iki tarafın propagan
kında biraz malü

anlarla İtalyan
·erçekten üstad 
ı teslim eder-1• ıne 

~· lliıim t 
~ .gazeteleri ki cayırtının, tıf-

~· göste~iş onda birine bile 

a Popolo d'lf:alia gazetesinin başlığı 

29 Temmuz 1939 tarihli ve 210 sayılı Musolininin 
naşiri efkarı olan tı Popolo d'İtalia gazetesi, Bulgaris
tana sureti mahsusada göndermiş olduğu muhabiri 
Carlo Fettarappa Sandri'nin "Bulgaristanın ahları,. 

başlıklı ikinci bir mektubunu da neşretmektedir. 
İtalyanların Bulgarları nasıl tahrik ettiklerini çok 

açık bir şekilde gösteren bu ibret verici makaleyi bugün 
okuyucularımıza sunuyoruz. Yarın da bu makaleye ce
vap teşkil edecek olan bizim noktai nazarımızı neşrede-
ceğiz: 

Ekalliyetler Meselesi 
"Bugünkü Bulgaristanın en fazla ehemmiyet ver

diği iki dava vardır. Bunlardan biri ekalliyetler mesele
si diğeri de Egede bir mahreçtir. 

1924 senesinde Cenevrcde Yunanlılarla Bulgarlar 
•'Kalfov-Politis,, ismi verilen muahede ile Balkanlarda 
ekalliyetler meselesini bir düzene koymak üzere idiler. 

Lakin Vcnizelos Yunan kabinesini 1925 te tekrar 
eline alınca, Yunan meclisinde bu muahedeyi doğrudan 
doğruya takbih etti. Ve bu suretle b<tşlanıak üzere olan 
ekalliyet görüşmeleri akamete uğnyarak bu dava da 

g . Uf olurum1e. Alınan ve İtalyan 
\'~leleri hergün sütun sütun mu
tiaffakiyet, zafer, şenlik, ziyaret, 
g ~afet havadislerile doludur. Bu 
~ ~teleri bir taraf tan kendi mem
~ ke~lerinin ve muvaffakiyetlerinin 
di lcıanıne kafaları sersem ederken 
ı. ğer taraftan da ecnebı' memleket- Bulgar Başvekili Köseivanof (S 3 . .. f d ) 
·'"! onu uncu say amız a 
d tde kendilerine karşı beslenen x:xxxxx.vvvvvvvvvv·vv"VV"VV"VVvvvvvvvvvvvv-""""""""""""-'V'""""""""".AA~~,..,..,,,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..f"\A.f"\A.'V'.'V'.'V'.'V'."""'V 

geçip gitti. 

~Ost.luk ve bağlılık hislerini gökle- ş h • d s • • • k 
tn .. ~1karırlar. Ayni zamanda, Al- e 1 r e ı v r ı s ı n e 
~Ve İtalyan matbuatına naza-

~ ~Sülh cephesine mensup devlet- - ı M d 1 
bit .. ~iyane tabiri ile sıfırı tüket- 1 e u·· c a e e 
~~ır haldedirler. Bu memleketler 
~ llı nifak içindedirler; bütün si
l{~tleri akamete uğramakt~dır. 
llVvetıeri zayıftır, cesaretlerı kı-

~~§tır. Ayni zamanda, sulh cep
~ 1 8ahte bir gösteriştir. Hakikat
~ detnokrat devletleri harp iste
~ 'kte, Almanya ve İtalyayı çem
t., l' içine alarak boğmağa çalışmak
tıQ \te onları en tabii hayati hakla-

dan mahrum bırakmaktadırlar. 

Vali Hadise İle Bizzat Meşgul 
Oluyor. Sıhhat Madürünün Sözleri 

İstanbulda, bilhassa Şişli, Maç
ka ve Beşiktaş sahaları hudutları 
dahilinde fazla miktarda sivrisi
nek olduğu ve halkı taciz ettiği 

Vali ve Belediye reisi doktor Lutfi 
Kırdar bizzat alakadar olmağa 

başlamıştır. 

Hüseyin Cahid YALÇIN hakkında yapılan şikayetler ve 
Vali ve Belediye Reisi dün t~

tanbul Sıhhat Müdürü ile tenıas 

(Sonu S üncü sayfamızda) neşriyat' üzerine bu işle İstanbul (Sonu 7 inci sayfamızda) 

Rumen Macar 
Hududunda 
Çarpıf malar 

Her iki taraf tanda 
yaralılar var 

Bükreş, 1 (A.A.) - Bugün neş':.. 
redilen resmi bir tebliğ, Rumenya 
ile Macaristan arasında vahim bir 
hudut hadisesi vukua geldiğini bil
dirmektedir. 

Karpat!ar altı Rusyası ile hudu
du teşkil eden Tissa nehrinin Ru-

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

'tlgiliz Dritnotu Bu Sabah Limanımızda 

ti!~ ~abalı dost ve müttefik 1n
lt~ ll1n Akdeniz donanması baş 
ll, b danı Sir A.. B. Cumingham 
~luı bı tltn!uk Varspite zırhlısı ve 

~iL refakat eden iki torpito 

Bu sabah lzmire muvasalat edecek olan Malaya dritnotu 

muhribi ile limanımıza gelecektir. 
İngiliz filosu ve Akdeniz kuv

vetleri başkumandanı için zengin 
bir merasim programı hazırlan

IBl§tır. Misafirimiz Amirale Deniz 

Harp akademisi kumandanı kur
may albay Necati Özdeniz ve de
niz önyüzb~ısı Rahmi mihman
dar olarak tayin olunmuştur. 

Misafir donanma sabah saat 

8,30 dan sonra limanımıza gire
cektir ve Selimiyeye bir mil mesa
fe kalınca 21 pare topla şehri se
lamlıyacak ve Selinıiye yine 21 

,. (Sonu 7 inci sayfamızda) .. . . . 

1914 Cihan Harbi Nasıl Patlamıştı? 

1914 Almanya - Rusya harbinin Uk kurbanı: Baltıkta batırılmış 

bir Rus gemisi 

B undan tamam 25 sene evvel, 
1914 yılı ağustosunun ikinci 

pazar gUnU Almanya ile Rusya a-

rasında harp başladıydı. O gün A
vusturyanın Berlin sefiri Kont "Ma-

riç,. Avusturya Hariciye Nazırı 

Kont "Berhtold., a şu şifreyi sek
mişti: 

"Almanya Başvekili bana Ru~· 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Ortaköy Sineması 
Yangını Tahkikatı 

Panik Esnasında Müdhiş 
/ananlardan 

Yara-
15 inin Yarası 

Hafif, 1 inin Ağırdır 

MUddelumumillk O Ün lf adeterl Aldı 
~ 

.· 

J 
I 

Panikt:en sonra. sinemanın vaziyeti ve ağır yarala hya 

Ortaköyde yazlık "Emek,. si
nemasında vukua geldiğini ·dün 
haber verdiğimiz yangın faciası 

tahkikabna müddeiumumilik ve 

HER S.All.AH 

zabıta tarafından devam edilmek 
tedir. 

Yapılan tahkikata göre yangın 
(Sonu 8 üncü sayfamızda) 

100.000 İtalyanın Sesi 

B ir ajans telgrafı Fransada. ya
şıyan 100.000 İtalyan muha

cirinin, Fransa ile İtalya arasında 

bir harp ~ıktığı takdirde, demokra
si uğuruna Fransız safl:ınnda 1t.al
yaya karı;ı harbcdcccklerini zira 
bunu yapmakla hakik} İtalyan da

\'asını da müdafaa etm~ olacakla
rını haber \'f'nncktedir. 

Fransa gibi hür \'e serbest bir 
memlekete iltica etmis olan bu 100 

bin İtalyanın herhangi bir tazyik 
altında vatanlarına karşı silah çek
meğe mecbur edildikleri iddia olu
namaz. 

Bu takdirde hür bir ülkede ya,. 
jıyan bu 100.000 İtalyan gönül hoş

luğile "hakiki İtalyan davas1D1 mü-

dafaaya,, azmebniş huluım)'OrJar 
\'e icabında ana.Yatana kar!)ı lmrbe
deceklcrdir. 

Fransa.dan yükselen bu 100.000 
ses karı;ısmda acaba İtalyan gaze
teleri biraz olsun sıkılnuyacakl:u 

mı? Vakıa her memlekette üç be.~ 
hain ~ıkabilir. Lakin 100.000 İtal
yanın toıJyekun hain oJabilecckle- . 
rini aklıselim kabul edemez. 

Hele hu \"Uiyet kar~ısrnda Al
man matbuatının ne düşündüğünü 
öğrenmek cidden merak edilecek 
bir meseledir. 

100.000 e~lii.dım kendine kar. 
silah çektirecek kadar bezdirmiş 

bir rejim nesile Ö\'ÜDebillr bileme
yiz. 

A. CEMALEDDlN SARAÇOGLU 
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VAHIDETTİN 
' 

"~$ E H İ R ._ .H A B E R L E R İ · -
-2- v' AZAN: M. SIFIR 

Vahidettinin Doğuşunda Bile 
Hissedilmişti 

Deniz Hamalları
nın 37 Bin Lirası 
Ne Olmuş? 

Okuyuculanmız 
mıor ki ı Bir Şaamet 

DtlNHt)' HISML.~ 
UÜLASASI 

Beı:;inci Sultan Mehmed Re53t 
baleti nezide iken, Vahicletünin 
has bendeleri, Çeııgclköyü kas
rından yıldızı ve <leruzi gözlü~·or, 
patlİ.5nhıD Ölüm haberini bekli
yorJardJ. O Slrada, Harbiye Na
zın .Enver Pa§a beJdcnilen habe
ri telefonla veriyor, o akşam d.'t 
Sadrn7.alll Talat Paşa., yanında 
Şeyhisliim Mustafa Kazım E
rendi \'C Em·cr Pa~ olduğu lıal
ılc, Çengelköyü kasrına ~eliyor, 
,\

7ahidct:tine sabık Hakanın vefa
tı haberini veriyorlar. 

Vahidcddin, iltifatlı bir tavır, yarı 
güler bir yüzle geri geri çekiliyor 
ve misafirlerine yer gösteriyorken, 
şeyhislfım Mustafa Kazım efendi, 
dua edecekmiş gibi kollarını kaldır
dı. Silkerek sıyırdığı cübbesinin ge
niş yenlerinden çıkan ellerini göğ
sü altında kavuşturdu. Elemli bir 
eda ve hüzünlü bir sada ile: 

- Başınız sağ ve ömrünüz daim 
olsun efendim, dedi. Cenabı hafız 

hakiki zatıalinizi ve hanedanı celi
lüşşanınızı her türlü mesaibi kün
yeden masun ve mahfuz buyursun. 
A.min bihürmeti seydilmürselin. 
5izler baki efcndimim. Biraderi 
mükriminiz, büyük hakanımız, sul
tan Mehmet Reşad Hanı hamis haz
retleri, bu aksam yediyi on geçe 
ccnnetmek~n oldular. Bu elim ha-

ver Paşaya hitap ile: 
- Paşa. Şu anda pek mahzun 

ve teselliye cidden muhtaç bir hal
de bulunduklarına şüphe etmediğim 
hanedanımız erkan ve azasına ayrı 
ayrı taziyetlerimin bildirilmesini ve 
cümlesinin benim tarafımdan tesel
li cdılmesini sizden rica edeceğim. 

Dedi, birkaç adım ilerledi ve 
muhataplarını dindarane dualarla 
selametledi. 

• • • 

__ . .,__ 

MUddelumumlllk eakl ha
mallar kAhyası ve mua
vininin lfadelerlnl aldı 
Eski gümrük hamalları tarafın

dan biriktirilen 37 bin lira para
nın ziyaa uğratıldığı şeklinde 

müddeiumumiliğe yapılan ihbar hak 
kında ehemmiyetle tahkikata devam 
olunmaktadır. Müddeiumumilik eski 
hamallar kahyası Bilal ile hamallar 
kahyası muavini Saidi celbederek 

Abdülmecidin altıncı oğlu, altı bu mesele hakkında malCımatlanna 
asırlık Osmanlı imparatorluğu tari- müracaat etmiştir. 
hinin altıncı Mehmcdi Vahidettin, Hamallar kahyası ve muavini bi-
1276 yılı birincikanununun on se - riken paranın Denizbanka teslim 
kizinci günü, tesadüfün çok garip edilmiş olduğunu, fakat miktarının 
bir tecellisi· olarak, saat altıda dün- 37 bin lira olmayıp 16 bin liradan 
yaya gelmiştir. Sarayın eski men- ibaret bulunduğunu söylemişlerdir. 
supları arasında deveran eden bir Bu cihet müddeiumumilik tarafın 
şayiaya göre, Abdii.lmecide, oğlunun dan alakadarlardan sual olunmuş-
dünynya geldiği, saray hamamının tur. 
halvet dairesinde yeni bir gözdesi- ----------
nin kolları ve şehvet yorgunlukları Sa ti e işi 
arasında dinlendiği bir sırada müj
delenmişti. Hünkar, aldığı bu ha -

Işık istiyen bir semt 
Geçenlerde Erenköy - Bostan

cı Orta sokağın yeniden yapılma
sını muhterem gazetenizle yazmış
bnız. 

Bu senenin yol programına da
hil olmamış olacak ki bir hareket 
görülmeyor. Bu glinlerde Suadiye 
istasyonu arkasında karanlıkta 
oturanlar elektriğe kavuşuyorlar. 

Bu sene yoldan mahrum kaldık, 
hiç olmazsa elektriğe kavuşmak ta 
postahanece mühürlenen radyo
muzu ve ay ışığı olmadığı zaman
lar fenerle evlerimize gidip gel- ı 
meklen kurtulsak. 

Dileğimin neşrini rica eder, de-
rin saygılarımı sunarım. . 

Ercnköy Bostancı Orta so
kakta 50 No. da emekli Vete-

riner Y arba~· 
Mustafa İhsan Tokrnnn 

Çek Hırsızı 
herden dolayı sevineceğine bilakis 80 :iayfa tut n lddlana-

h 
Bir tlcaırethan• memuru 

acı duymuş ve kıvranmış, karşısın- me bugUn azır 

d la ·1tif tı ro·w· be<>a bankadan 4200 llra a, as nının ı a nı ve ıgı ~ - Satie binasının satış işi hakkın· 
ret haberinin ihsanını bckliyen hal- da müddeiumumilik tarafından ha- alarak ortadan kayboldu 
vet başkalfasına gazaplı bir nazar zırlanan iddianame dün de bitirile- Sultanhamamında Topalyan hanı 
fırlatarak: memi§lir. 80 sayfayı bulan iddiana- altında maruf bir ticarethane sahi-

- A kalfa, ne olurdu, acele et- menin bugün ikmal edileceiYi anla- bi bir memuruna Selanik bankası· 
meyip de bu haberi hamamdan t~- şılmaktadır. 

0 

na yatırılmak üzere 1000 liralık bir 
mizlcnip çıktıktan sonra verseydi- vvvv çek vermiştir. Memur bu parayı 
niz bana. Korkarım ki, bu çocuk BELEDİYEDE: tahsil ederek bankaya yatıracağına 
saltanat ve hancdanım için şaamet- zimmetine geçirmiş ve banka me-

Bir Polis Memuru 
Rüşvet Suçile 
DünTevkif Edildi 
Maznun, vazifede uyur
ken yakaladığı mahalle 
bekçisinden s llra hak· 

kı aUkOt mu almıt? 
Dün asliye üçüncü ceza mah

kemesi rüşvet almak suçile bir 
polis memurunu tevkif etmiştir. 

Langa. polis merkezi mliretteba
tmdan olan Şaltir ismindeki bu 
memur, mıntakası bekçilerinden 
Ömerden 3 lira rUşvet almakla maz
nundur. 

İddiaya göre Şakir; bir gece vakti 
Ömeri vazife esnasında uyurken 
görmüş ve sükut vadile kendisin
den 3 lira almıştır. Ömer ise ka
rakola keyfiyeti ihbar etmiş ve 
Şakiri yakalatarak parayı cebin
den çıkartmıştır. 

Dördüncü sorgu ha.kimliği; bu
nun Uzerine Şakir hakkında tevkif 
kararı vermişse de mumaileyh an
cak dün yakalanabilmiştir. 

Maznun polis memuru mahke
mede: 

"- Ben hep Ömeri vazifede u
yurken yakaladığım için kendisi 
bana düşman olarak bu oyunu yap
tı ve cebime gizlice koyduğu para
yı çıkarttı! .. ,, demiştir. 

Mahkeme "bu iddiayı kabul et
memi§ ve Şakiri tevkif etmiştir. 

Bayrağa hakaret 

Devletlerin iktısadi 
çahşmaları ve sulh cer 

• 
hesindeki akiılerı ııVi 
Devletlerin, kendi araların ıJat' 

dostane veya hasmane ~alı!JI!l esasi' 
sırasında iktısacli faaliyetler talite1 
bir mevki almaktadır. To bC' 
devletler blokunda ve sulh .ce~. 
sinde bu iktısacli faktörler ÖJl 

hada yer tutmaktadır. 
Totaliter devletlerle diğe~ ~~ 

si manzumede bulunan dev~ 
bu bakımdan aralannda oJ<l1P, 
bliyük farklar vardır. • ._. ... dl 

Almanya ile 1talyada ı.111.J""'" ~ 
sahada, derin akisler uyand~~ ~ 
günü gününe yaşa)'ış telô.JdrisiJll J'' 
safhada tutan ve aynı zaman~• et· 
palı bir iktısat rejimini ta.tb!lt dit· 
mek isteyen bir zihniyete h8Jriıll .,e 
Milletin normal yaşayış tarzı~ · 
içtimai sınıflann faaliyet \1' ~ 
§aflanna zıt görUnen ve hele ~ ıı· 
devletlerle karşılıklı ve açık bit IJll 
tısadi siyaset takibine muhalif 

0 ııO· 
bu rejimden totaliter dcvıetıcr ~ 
yük zararlar görmektedirler .. ıt' 
umumi bir kaide olarak tabı~ 
hüküm süren bir esas, yani ye ild 
ğerine yardım etmek ve tesııP _.. 
prensibi burada ortadan kal~. 
ta, hodbin ve dar görilşlil bir 
kiye yerini bırakmaktadır. t· 

ıııiJle 
Bu ;ktisad.i hataya bir de, b'' 

beri zatı esref ..... . 
Şevhislam efendi, daha fazla söy

liyemedi. Hıckırarak yumduğu göz
lerinin birden nemlettirivcren kir
piklerinden süzülen yaşlar, katre 
katre yan ğma damlıyor, gür saka
lının arasına yavılıvor ve kaybolu
yordu. Düscr ~ibi öne dot!nı sarkı· 
veren bası hı<'kır<lıkca göi?sii üzerin
de sarsılıvordu. Taltıt ve Enver pa· 
şalann da J?Özleri yaşarmış, baslan 
<'ğilmis. P'Ö!fü!;leri kalkıp iniyordu. 
V.ahideddin de. bastan ayağı titri
yordu. Diişünmek için önündeki ma
saya dayanıyor, ba§ını iki yana sal
lıyor ve ağlıyordu. Salonu hakika
ten baygın ve melii!li bir hava .sar

li bir şahsiyet olacak. bu···"'k ı~ tan bul belediyesi murunun imzasını da taklit ederek 
Demiş ve bu kanaatini ,... deftere bankaya 1000 lira yatırıldı- DUn bir ermeni genci 

bir itikat ve ısrarla vefatına kadar ..nuhasebe kursu ğını yazmıştır. tevkil olundu 

lerin tabii ihtiyaç ve refııblatl 11• 
kımından elzem tedbirleri için 1Jlllgs1 
mi gelirlerini harccdccek yerde f)'JP. 
ıimeşru maksatların istiJısall ._,1• 
nında, tarihin şimdiye kadar ti' 
detmediği muazzam teslihat ~ ,;,· 
keri hazırlık masrafları taJıliS, 
meleri inzimam edince, to -fJ 
devletlerin bu cepheden nıUşkUl 
zıyette bulunduklarını gös~ril'~. 

Buna karşı sulh cephcsı sJt> 
tarları, mütea.rrıza karşı ınUd ~ 
etmeyi deruhte ettikleri yi1 all
prcnsiplerin Jıftkimiyeti için fil lif" 
yetlerinde, mühim miktarda ~ 
lcrin sarf ve istihlaki me"zuu j)• 
olmasına rağmen, giriştikleri ~~ iıt' 
tısadi savaşta, milletlerin tııb~ 
kişaf ve refahlarını da gözötl. ,,.ı 
bulundurmalctadırlar. HalbUlO gar6 
cephede de herkes vaziyetine bet" 
fedakarlıkta bulunabilir, ha~..ııııd' 
kes milli istiklal vaziyeti uı;ıµ-

muhafaza etmiş .. Vahidettini diğer İstanbul belediyesi muhasebe Evvelki gün ayni ticarethane- Müddeiumumilik dün Sempat 
evlatlan derecesinde bir türlü seve- mü<lürlügwünün, muhasebe memur- den kendisine 3000 liralık ve bir 

d b
. Karabet isminde bir Ermeni genci-

memiş. Hatta, bu oğlunun a ır larının mesleki bilgilerini artırmak de 200 liralık iki çek verilmiş, bun-
. d"şa.h 1 b"lm · "htimalini ni tevkif etmiştir. Bu genç: Lüle-

gi.ın pa ı o a ı esı ı maksadile açmağa karar verdiği ları Ziraat bankasına yatırması ' 
düşünmemiş. Bu şerefi ona layık kurs dün sabah saat 9 da belediye söylenmiştir. burgazda Türk bayrağına hakaret 
bile görmediği için tahsil ve terbi- reis muavini Rıfat Yenal tarafın- Niko ismindeki bu memur her vvctm"V'Vevlvtlvevsvuvçvluvdvu...,,.r...,,.. V'V"V'V"V'V"......,.,~~-
yesinde büyük bir kayıtsızlık gös - dan açılmıştır. iki çeki de tahsil etmiş lakin ban-

mışb. 

Biraz sonra, azala azala kesilen 
hıçkırıkların salonu büründürdüğü 
manalı sessizliği, Vahidettin yırttı. 
Nemli gözlerinin hüzünlü bakışları
nı muhataplarının yüzlerinde gez • 
dirdiktcn sonra, kederli bir tavırla: 

- Mukadderat, dedi. lhtilfiller, 
muharebeler ve bilhassa memleke
tin ziyaından mütevellid azim ke
derler masum ve bahtsız kardeşi· 
mi pek çok üzdü. Zavallıya debde
beli bir saltanat değil, bilakis azap 
.ve ıztırnplı bir hayat sürdürdü. tş. 
;e. yine o mukadderat bu defa dn 
kara elini bana uzattJ. Cenabı Hak, 
cennetmekan kardeşime mağfiret-i 
ni, bana da müzaheretini ihsan bu
)'Ursun. Gösterdiginiz samimi tees -
sürlerinizle, payansız keder ve e
lemlerime istirakiniz beni çok mü
tehassis etti. Müte ekkirim sizlere .. 
Bu vesile ile, ynlmz tesellilerinize, 
değil, bilhassa §U andan itibaren te
varüs ettiğim makamın bana. tah
mil edeceği büyük ve kudsi vujfe
nin ifası hususunda da kıymetli yar 
dımlarınıza muhtaç olduğumu be
yan etmek isterim. Hak, hepimize 
muin ve zahir olsun, milletime de 
refah ve saadet ihsan buyursun. 

termiş. tık kursa 48 memur iştirak et- kaya yntırmıyarak cebine atmış ve 
Ne derecelere kadar doğru oldu· mCktedir. Kurslar 8 ay devam ede- ortadan kaybolmuştur. 

ğu pek iyi anlaşılamıyan bu şayia, cek v~ bu müddet zarfında bütün 
bd

··1 ·d· tah Ak«>am olduğu halde Niko tica-
eğer hakikat ise, A u mecı ın • memurlar kurstan geçirilecektir. ~ 

d ki 
· b t h t rethaneye dönmeyince; ticarethane 

min ve tefaülün e ısa e e ayre Kurslara ders verecek olan kim 
etmemek mümkün değildir. Çünkü, seler şunlardır: sahibi bankaya telefon ederek pn-

bı·1a· hare vukubulan hdiseler, Hün- d raların tahsil edildiğini öı:rrenrniş Belediye Muhasebe Mü ürü Müm- 1 
karın dindarane bir itikat ve hüküm taz Acar, Encümen muamelat mü- bunun üzerine de Nikonun bu un-
ile söylediği o günkü sözlerini ta- dürü ZühtU ve Tahakkuk müdürü rnası için polise müracaat etmiştir. 
mamı·ıc gerçekle<>tirmiştir. Vahidet- Polis Nikoyu her tarafta nramak-

~ Zeynelabidin. 
tinin bir baykuş uğursuzıuğile haki- Ta"'. sim kış'asının devri tadır. . 
katen ecdadının altı yüz senelik taç :\ 
ve tahtının yıkılmasına ve haneda- Taksim kışlası için toplanan tak ı·mza Taklit 
nının dağılmasına sebep olduğu gö· diri kıymet komisyonu bina için 
rülmüştür. 30700 lira kıymet takdir etmiştir. E J LJ J 

Baba muhabbet ve şefkatinden Vaziyet bugnlerde Maliyeye bildi- ae n CI a ae me 
mnhrum kalan Vahidettin, bu suret rilecektir. Maliye muvafakat ettiği 
le haremde oynak, iki yüzlü kalfala- takdirde tapuda kışlanın belediye· 
rın ve selamlıkta. cahil, menfaat ye dem yapılacak Ye derhal yıkıl
düşkUnU ağaların ellerinde ve ta- masına başlanacaktır. 
rnamile başıboş bir halde kaldı. Ta· ~ 
biidir ki esassız ve bozuk bir saray UV'l'EFERR1K : 
terbiyesi gördü. Genç ve güzel cari
yelerin kucaklarında, hırslı puscler- Hamly t YUceaea ve H -
le büyüyen ve kıvırcık saç ve kaş- zımın litlraklle Saraybur-
ları, hele şehvet kıvılcımlan saçan nund m hte om 
çapkın bakışlan ile, o yaşta gtizel mUG mere 
denilecek kadar alımlı ve yakışıklı Kızılay Alemdar nahiyesi 5 ağus
olan bu genç şehzade, henüz tatma.- tos 939 cumartesi akşamı snat 20,30 
ğa başladığı gizli ve şehvetli zevk- da Sarayburnu Gazinosunda Hami
lerin tesirine kapıldı. Sarayın harem yetin güzel bir konseri, Şehir tiyat
dairesinden ayrılmadı. Edalı dilber- rosunun kıymetli sanatkarı Hazım 
terin sıcacık koyun ve kucaklarına ve arkadaşlarının "Madam Hayga
ve hele kıvracık yosmalann yanak nuşun misafir odası,, isimli fevka
ve dudaklarına bir türlü doyamadı. iade bir komedisi, Kavuklu Ali ve 
Bunun içindir ki, tahsile, tenevvü- lrfan trupunun kankadim büyük 
re de meydan bulamadı. Gençliğini orta oyunları, karagöz, kukla ve 
kadına, musikiye, zevk ve içkiye milli Karadeniz oyunlarını ihtiva 
hasretti. Bu hal nihayet iptila şek- eden ve sabaha kadar devam ede
lini aldı ve ..artık tam manasile ho· cek olan gayet parlak ve eğlenceli 

Mahkemede bunu ,aka 
niyetin• yapteğını söyledl 

İstanbul Hıfzıssıhha L'-boratu
arı müdii.rü ile katibi B. Bürhanın 
imzalarını taklit ederek resmi baş
lıklı laboratuar kfı.ğıdına arkadaşı 
Abdullnh için bir badeınelik tavsi
yesi ya.zan mezk\ır laboratuar ha
demelerinden Nacinin muhakemesi
ne dün Ağır Ceza davalarına bakan 
asliye ikinci cezada bakılmıştır. 

DünkU celsede dinlenen şahit
lerden 1566 numnralı polis memuru 
l<"'azıl demiştir ki: 

- "Laboratuar müdürlUğilnden 
resmen bize müracaat ederek sah· 
tekarlık bildirilince Nnciyi tut.tuk 
ve karakolda ifadesini aldık. Ken-
disi: 

Ayakta dinledikleri, kısa ve 
fakat çok mana ifade ve vadeden 
bu hitabeden Talat ve Enver Paşa- vardnlık alemine daldı. 
larla Şeyhülislfun Efendi, gerçekten (Devamı var) 

muazzam bir müsamere ve sünnet 
düğünü tertip etmiştir. 

- "Müdürün masasının üzerin
de damgalı kağıtlar duruyordu. On 
lardan birini aldım ve şakn niyeti
ne Abdullaha bir tavsiye mektubu 
yazarak müdürün ve katibin imza
larını attım. Maksadım şaka yap
makb. Uı.kin ertesi gün ansızın has 
talanarak hastahaneye yattım. Bu 

pek memnun ve mütehassis olmuş- ~--•••••••••lllİI._ 
lardı. Hürmet ve tazimlerini, min - T A K V { M 

DE1'1ZLERDE : 

Trabzon limattındaki 
tahmil ve tahliye 

güçlükleri 
Trabzon tüccarlarından bir grup 

Limanlar Umum Müdürlüğüne tel
grafla müracaat ederek Trabzon li
manındaki tahmil tahliye işlerinin 
son zamanlarda aldığı şekillerden 

§iki>.yet etmişler ve mevcut müşkü-
18.tın artmakta olduğunu ilave et
mişlerdir. Trabzonda liman meselesi 
halledilmemiş olduğundan vapur 
250 metre açıkta durmakta ve 
Trabzona gelen mallar kayıklarla 

sahile taşınmaktadır. Tüccarların 

şikayet ettikleri noktalar bundan 
sonra nakliye ve ardiye ücretleri 
ve inl.kansızlıklandır. Limanlar U-

mum Müdürlüğü yeni bir tarife 
yapılıncaya kada:r eski Denizbankm 
yapmış olduğu tnrife ''e prensip
lerle uygun düşebilecek tarzda 
yeni bir formül bulmak için tetkik

lerde bulunacağını Trabzonlu tüc
carlara bildirmiştir. 

Llman!ar m murln ko
op r tlfl toplan ısı 

Lim nlar Umum Müdürlüğü me
murin kooperatifi önümüzdeki haf-
ta içersinde toplnnacaktJr. Koope
ratif memurlara yeni bazı kolay
lıklar temin etmek üzere bu defa 
mühim b:ı.zı kararlar ittihaz edece-

ğinden bu toplantının sonunu ala
kadarlar büyük bir sabırsızlıkla 

beklemektedirler. 
Geçen ay bazı memurlardan aidat 

taksitleri alınmamış oldtlhiundan bu 
ay iki taksit birden alınacaktır. 

kanmı bile akıtır. ~· 
Bu sebepten sulh cephesi t ııı•· 

tarı devletlerde millet ile idare }(tJI" 
kanizması arasında mutlak ,.e "tiill 
§ılıklı bir. itimat mevcuttur. 1?'1 td • 
fertler kendilerinin refah ve !11 at' 
şaf için çalişan bir hükfınıetiD e<)il• 
kasında yürümekte ve ittihtıZ g6' 
mek istenen tedbirlere can ve~ 
nülden iştirak etmektedir. 1ki ftd• 
evvel Fransız Maliye Nazıruıınyniıte' 
yodaki beyanatı ve Fransız fe' 
tinin, milli müdafaa için istc~e~ 
dnkarlıkları ve istikraz tekbfl lJe" 
derhal benimsemesi bu husustS bit 
liğ bir misaldir. Yalnız bu misal~eSi 
tane olmayıp, bütün sulh ce~ tıtJ• 
devletlerinde yüzlerce nUmunCSl 
lunmaktadır. besi, 

Bunun içindir ki sulh ccP d' 
iktısad.i ve dolayısile siyasi ::od 
da yekdiğerleri arasında t ııS'. 
prensibinin ilk safhada. bu1~111 cJO" 
na dikkat etmekte ve bunu zıy& e)' 
sile temin için faaliyet sarf etııl 
~ili~ ' , 

Bugtin siyasette, umumt ~r bit 
vaşın muzafferiyetini muttebıt "' 
kitle ve ayni zamanda para.Y3tJil6" 
dövize malik bir kitle elde edC#' 
ceğinden garp demokrasileri eU tıe' 
den geleni yapmakta ve ~cnfa:Od• 
ri ile birlikte bu sahada ön pl ,;t.• 
mevki alacak bir vaziyete geJııl 
tedirler. 

Dr. R$ıd S~ 

net ve şükranlannı hemen yeni ha
kanın önilnde iğilmek, eteklemek 
ile arz ve eda ettikten sonra, birer 
kanapeye iliştiler. Vahidettin, erte
m gtin yapılacak cenaze ve biat me
rasimlerine ait arzularını bildirdi ve 
bilhassa, Şeyhülislam Efendiye, bu 

"UUUh HU 4 hh UiU U UUO f Uu./JıılııııN 
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Çok büyük fedakarlıklarla ter· 
tip edilen ve emsali nadir olan bu 
muhteşem ve eğlenceli mUsamereyi 
her okuyucumuza tavsiye ederiz. esnada da Abdullah katibe müra- ~~~!!!!!'!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

bir şaka olduğunu mahkemede tek

Memnu 
Mıntakada 

f§lere dair bazı emirler verdi. 
ŞeyhUlislam ile paşalar, hep bir 

den ayağa kalkınıelar ve bu mrad:ı, 

Ml•rl ı 1.6 Cema:zlyllihir ıssa 
k••l J 20 TEMMUZ lSU 

R.uı hıur: 89 

TalU Paşa da, avdet için müsa.a-
~e buyrulması rle& ve niyazında bu- • ıaatf ı 4,58 
lunmuştu. Vahidettin, gUlilmsiye - Ôfh ı 12,20 - hılaıdl ı 16,15 
rek knlktı, muhntaplanna ayrı ay- Akp11ı 1',25 - Yaba ı 11,14 
rı iltifatlar saçtı. Ellerini yine sa • l.u.k c 7,57 

mbniyetle EUtı, aaretı. Nihayet En- .._~-----------#-

-·-Carlh genç henUz 
tutulamadı 

Evvelki gece aşk yüzUnden genç 
kansı Hikmet ile kaynanası Meleği 
tabanca ile yaralıyarak firar ettiği
ni dün haber verdiğimiz İsmail he
nüz yakalanmamıştır. 

Emniyet müdürlüğü ikinci §U

be memurları kendisinin izini bul
muşlardır. Bugün veya bu gece tu
tulacağı kuvvetle ümit edilmekte
dir. Diğer taraftan yaralıların sıh
hatleri iyileamekteclir. 

caat edince iş anlaşılmış! .. ,, dedi. 
İkinci şahit katip Bürhan da de 

miştir ki: 
- "Naci hastahaneye yatmıştı. 

Bir gün Abdullah gelip Naciyi ara
dı. Elinde mektubu görünce alıp o
lmdum. Kendi imzamın ve müdü
rün imzalarının taklit edilmiş oldu
ğunu görerek kendisini sorguya 
c;:ektim: 

- "Naciye 15 lira verdim. Be· 
ni bur:ı.ya hademe yazdırmak iç'in 
bu mektubu verdi.,, dedi. 

Bunu takiben suçlu Naci; i&in 

rar söylemiş ve kendisinin 1928 se- fi 
nesinde asabi bir buhran neticesin· Glzll realm çeken .Al ..... dl 
de 4 katlı bir otelden atlamış oldu- mualllm muhakeme edll 
ğu için sinirlerinin o vakittenberi w ~· • Sanyer ile Rumelikavagı <P' 
çok bozuk olduğunu iddia ederek: da memnu mıntakada foto~.11 

- "Tevkifhanede asabi buhran 'f?'cı.-~-kerken yakalanan Vilhelm .ı':_ c1fl 
lar geçiriyorum. Beni ya tahliye e- isminde bir Almanın dün ngırc b~· 
diniz, yahut tıbbı adliye gönderi- namına asliye ikinci cezada JJl1l 
niz! .. ., diye yalvarmıştır. k · b 1 ..+n· emcsıne aş nnm.ılil-.u. • • ı:ııtJ• 

Mahkeme; neticede tahliye tn- Ankara in~ant usta nıektebıbıill}' 
lebini reddetmi!;i ve kendisinin ta- allimlcrind€ll olw ve ıne~lt~!u oJI 
bibi adli tarafından muayenesini nan suçlunun muhak0mesı gı 
kararlaştı:rm.ı.şbr. · ra1t görülmüştür. • 



e 
Rumen - Macar 

ududunda Hidiseler 

!I!.~~) 1t~lyan.lar 12 Adayı1~:'°%a!'e:":; 
a;::ı:r-=:-: Nasll Gasbettiler? &yanah :. 
pitalist devJetlerdir. Beride zavalh 88tlln w•.._.a ... l'ln • 

::.:.:..~ 1ı1r - •- Bil Haziı Hldiaanin Tarihini Yazıyoruz --· içi• a.ı11ı11r1er 
itte Alman. ve İtalyan matbua· •h111.or 

olup olmadığını tasrih etmemek- tınm hergiıı 11U1btelif velilelerle - ta - 1 hetinden ve (Plagyo) koyunun had Maarif Jltldilril Tevfik Kut An-
tedir. Bu hadise üzerine Tiasa U· muhtelif eettDerde plfirfp w liliriP dinde .. f si TU k bul, karada.,Kaarif nfırasındaki vazife. 

• d . f . ... __ -ı-.. ı..a- Ada parl&k ve kilst bir toprak- az nu u u os ua sı· dolavısı"le olan zı"yaretinden 
Rl'lll e seyn ae ena ......_, ~ ortaya attıktan bG fl'Oll9P'"'- ' k · ı · d Livad ) li '.# -

l akta ol R )[ la mesturdur; .fakat meyva, ot ve eşış emesın e ( ya marn ve i-i.r-..ae .-..il-.~ ......... -:. '"-Llleti 
yapım an umen - acar Defriyatında kendileriııiıı üstünlük· lod d bü -k lim vardı d D'- ur.u ~·~ -~L .. -. 
g&iişmeleri tatil edibaiştir. Jerini. t.niD edm ellet propagaa- mıhSLll yeti§tirmeje sa-lih değildir; osun a yu an r; a a ile de lstan"'1ı maarif ltleti halt· 

B danoa+.. 1 (AA) u... hattl --an- ı......+Jeri .. , .... bile nın etnfı kayalık ise de tehlikes kında .. ___ _._.r yapm....,•. 
u :.t"'";i'-• • . - -car - lanllln alal ft _ .. MJnmmdan Z5AW ~ - - L&..- :ı..: b L n La.ıal • ~ ~.,. .... 

"di .... --.. ..ı .......... doldurd .. a.. sar- yoıuur; 11\.İ UÇU"- mı •"'Y-rewnestn ._~1lri .m1;.. -ı..-=-i- _._ Rumen hududunda yeni bir ha se la;JmetJeri değıılclr. Zata bu bllil ..., , ......... u.u&m• ..... ' ll:IVYa f>"'&& r~n--- 6~ 
çıktığı ve bir Macar hudut mu- Dıelli,.ı:ta alnldan ziyade hime lıi- nıçlardan ft aenhili mütecavirede de (Anti Tilos) adacığı mevcuddur Maarif Müdftrü bu abütan. itıı.
hafıanın yaralandığı bildirilmek- tap ._.. arurictir. Onlara llliı' mevcud kuyulardan tedarik eder- ki bir' buçuk mil uzunluğunda olan ren vaziferifte bqhyacaldır. Din 
tedir. devletleft niBbetle iJi llir ftlliJet Jer· ticaretleri yoktur; gerçi Yunan bu adacık sarp ve büyük bir kaya lrmdiaini gören bir •abarrirlmmn 

Macar ajansına göre, Romen as- tıımia eclm nalda ..._. .... --~ enet Hidra_ ve Speç· dan ibarettir. Piri Bey hge adasın sualine eenp wna Maarif Mlidi-
1 .... ..:ıı-- .... __ .. _lan ile --L _,..._ ..... bır· -- şöyle tasvir ediyor. ... zı .a-ı .. ır iri·. terleri sabah saat 7 ye ---.a· .uıı.a- Jeketlerde ..... dl9 ıılni)et- ,- - ™ uu..,__ e- tı n.ı ~u""'"' 

car köprü muhafaza karakolunwı tir. KemleMtleaiaıle ...._•ipti- mi breltesi ticareti ediyor~ cMezkılr cezireye gi derler. Ve .. _ Batiia vatanda,.anm • 
bulunduğu Pecso mevkii istik.ama. dal llllrri,etlstni bDe bağu ft Al- ise de blllbare bu ela Türk hükUme- illi Rum dilince Tilo n eh'enc di- kuma ih~ tanini içia 
tine ailih ve makineli tüfek ateli _,.ile ltalJa1a ..,.._. llir laa- ti tarafından meneclilm.iftir... Ya- lince Peskopye derler. iki büyük tedbir al••..,..... Hiçbir talebe a
&Çmlflardır. ..,.,ne haline lralbeclm 118 tota1i- rm zlnellnde ve clentz sathından yüksek dağdır (her biri sarp kaya- çatta kalmıyacaktır. Kitap ihtiJ'&

Macar ajansı diğer taraftan Re>- ta' rejimler ..a. eeplleli dıftletleri- yüzleree kadem irtifada vaktile Ce- lı dağlardır) ol dağlann orta yeri cı nuan dikkate alınm .... Her 
menlerin bu mevlde doğru bir ba· -. ...O. eepheP memhhtlerindıe 11 neviz1iler tarafından bina edilmiş ifratla alçak yerdir. Öyle olsa, de- halde tedriatta bir miaatıya ...,._ 
tarya. da yerlettirrniş olduldannı hBcum lciD ondaki ldhri)et ft bir ble harabesi vardır; eski malze. nizden mezbur yerin aliıneti iki ça- dan ftl'ilmi.yecektir. Her mmtab-

kted. n- •'-- 1-- bu L-1 • 6-- tal göründüğüdür. Lakin gün batı- .a... :-1...-+H_;ı '-..a...- --!a..el- ..... ~ ilive eyleme ır. ~ imt:ifade ederter. me uıı: J8Pllo&&&Uo9 o...... _,enm ~- w. ~ ...... ---..-~- ___ .. 

lya Bulgaristanı 
asd Kışkırtıyor? 

Kendi lllMtJelwtleriae lııillMln mat· biz ve tahkimi pyri kabildir. Ap- sı tarafında olan dağdan gün doğti- mn!tile mektepler talebe mti.raca-

la d L- L t afı d ._... su tarafında olan dağ yüksektir atlerini ..__._~ ~..: 1..1- .. _ . buatımızın yazılarından dam sız. lı a ve uu .. unun 'li.Br,t ar n a -· -~· .....,. ıuu- _ 

k b. b Kas el b Dairesi otuz beş mi1diT. Dört yerde •- -....ı..ıa-ı..tir.. dırmazlar. Fakat onlar clemokratik in küçü ır ta ya t orizo a· - .,W&~ 
memlelretlerde bol bol propaganda taryuını ikmal eder; lakin 1770 se- kalesi vardır. Mezkur kalelerin iltis Bu ame btitiia mektepleli11 p-
yapmak, içimizde gizliden gizliye nesinde mevkii zapt ve istihkamatı evvelden haraptır ve iki kalesi Ro- çm eenelel'e nuaraa daha en. 
çalışmak imkanını bulurlar. Al- bu harabiye ilka eden Rusların her dos kafirlik jken mamur idi. Rodos .açılacağı Jııfaarif Vekileti tarafla. 
....,_ w 1t:alyada •lh cephesinin iki kale duvarlannda açmış olduk- fethi malum olıcak kimisi Rodosa dan gönderilen tp1jmlerclml ula
böylf9 lıir gizli~ imkin lan nhneler hali kapatılmanuştır.• kimisi islambula sürüldü. Şimdiki fl]ma.ld:adır. Kahteüf amallWJer 

ıa__ -1r+ıı- ....._ ... " da s· (rr •-n-) l838 d b ada halde bir kaç kifir varmıilar. Ol bu aene kldem amma alaa.k.ludar • '--t tarafı 1 lnci sayf...,....) faat IMtt--ı-den ziyade korku dl- ,.,___ ~u prop..-n nem- ır ~ ~ICUUY un e u 
UU66~ t1 · · köl 1 · b 1iDde ı....... ~..c... sahild ıt k ıA..:ı- h · · ehe adanın bağlarından sebeplenirler. Bua1ann miktan ü5 hıbmjn o-'""" ile R .. - .... ..,.ya g'"'- yan ohn ..... u. Bunu bizzat Veni- re ennın e en a P ~ ~· c e 1.ev a auc aızı m-

"J- ~J- ... - ~.. .....____ t._.___ tbuab bir ok .. - .... ~ d · ld w (Cezirei mczburenin poryaz tara- lUDID&ktadar. 
ı...._. __ : .1 ... ekallı"yet davalan- zelos dahi Yunan parlamentosun- .ıuuma ve -z- ma na san- illiyet n uuue> emış o ugunu 
uwuar WI> bir uıdırabilmek kabil (Ale1-- dı F dl ) ·· r· fında bir körfez vardır. Nihayeti ------

lllla -n•llft'tak istemediler. da: tlilrBib . pıy 1 gene &.Dan r in ey soyu- o k Si 
'.#---r-o A..t.ild" Yukanda J...-...: ... -...:ı,m,,,,. • h bağlardır ve arasmda bir akar su rtı öy nemısıaıa' edekı" ekallı"yetler de dı·n ...... "- Garbi Trakyayı muhafaza --.v ar. yor. n~n vıı:a~"6&& .. ıza a-

""" .... f'h b ·· tnnı·· ·e _;;. ı b ciiml" ı·t ı l denize kanşır) Yıldız tarafında biT 
a ~ haklara sahiptiler. etmektense, bu ağırlığı defetmek m.aama ı • u us ug ._,- tı tamam ıyan u e a yan a-

ı;v.... -•--...:ı- ok ....a-...:- esaah bir b be terk körfez var . .Mameti işbudur kim y T hklk t 
11'11-1.. d 9 3 . . daha kirh olur,, söderile t.eyid et- men~ ç -- ve nn Meisi ize ne se pten e ra- angın a a 1 ~ .a.w-xler e 1 1 t.e yanı ı- zif, bir apğılık n.niır ki. çareBini zı olmadı.klan hususunu tenvir ede· mezbur cezirenin ksrayel t;arafında 

Balkan muharebesini mütea- mişti. B bir adacık vardır. 01 adacığa doğru 
.. 

...__._._.ede yerı-....i. o'an Bul- Bulgarista.nın 1924 ve 1925 teki bulmağa imkin ,.oktur. iııaena- bilir. İki buçuk mil keşişlemesinde (Bq ıaıafl 1 bd •yh ••) • 
-1U"laY --r--Y '

1 ı.....a. b .. "- ___ ........... dahi- b 1 ak varırlar... Kenara yakın varırlar. tam t 23 n 15 ele --ı.:-- .1 ... :-
ekatıt tı · · b d d h ri · et E~e bir mah....,. isteklerine Yu- ...,,u., ...... c;ır~- -.1-· (Ladron) adacığı u unm tadır. su. u IUaAIUV .....-

.._- ye ennı u u a cı - &""" ·-10 .-a-m- _.._ sinir harbi Demir korlar. Karayeli karadan dü- -=-.a~ki ı:ı-._ · tu.._ ·1e ık 
~·Bu. suretle lstanbulda kendi· nanistan daima muhalefet etmiş ve n:ı:a=:7.a;,:w;= aeticelıemnek Karşı sahildeki (Tuğburnu), ada- şer. Karayel tarafına kenara pala- ~ ™nn "'P""• ç • 
~ olduk,... .. Hksek bir muhit Büyük Britanyanın sözlerinden ° ~- nın cenup ucuna nazaran üç mil mıp;ır. 

~ .,.. ----=.M.. nı. .. ı..n ---....1 .. blof mar bağlarlar, vaturlar. Büyük ge- Bu esnada ~1-ekte olan 
mu--ak o'-uf olan çıkmıyarak Bulgaristanın bu arzu- ~. yoau.ua, t-"'1""6--:-9 ' K. V 1/4 K. cihetinde kalır. Büyu-k &..__.._. 

vaı.ı.; un ·-1 .... gösteril ne kadar ışe yarar- miler girer çıkar; iyi va taktır. Ve "Kadınlar gölü., imnjndelrj filmi' 
~ hepsi hudud harici e. suna bir sed çekmiştir. ,_ .. L--1..inde "ha ,~... bir garp akıntısı Tuğbumunda ikiye rf 
~ a yaram, Blllll' ..,_.u nı y......,. içmeğe su murad olucak ol kö ezin seyreden 600 e yakın halttaa •-L.......,.. BUretile adedleri birkaç bine 'rurkiye de Lozanda bu Bulgar d edebilmek . . maddi aynlarak biri kanala doğru gider ve içeru nihayetinde bağlar önünde alan alevleri görüaoe :feeyada 
~ TUrkler ayni icraata taleplerinin yerinde olduğunu aöy· kadar evam . lı oJm~~ 1.. dijeri körfez sahillerini yalıyarak akar su vardır. Andan subnırlM". t.aııeı lardlr. Bu f,..--H.... _ 

leliten billhare Yunanhlarla sıkı balamdan teçhıaL - ga uzum ..a.a.ı y· :.f ... : • .J" • k a- ... ,,_ ....... 
L.:...- ve Edimede de cri,.;llft'tek- _ _.__ Bir k .a. ı-....... ve 1tal ~· ır. ıyece6a.aa.a. 1~9"ını ar B"dehu ='-=--ı· yatağı mezbur cezf- filmlerin bU..ın.. alev vannuam et 
~ "-·· L-1-adılar. 'l'e '"ek-alli--,.-yet- ı-.;.a ... r tesis etmi• ve mü.rt•rek hu. ~. ~!'::ı ~. ----"'A- :u.- dan tedarik ve ma: .. ..+inı.· ~rvetini • uuın.: ,,_ "~ • ~ 1UUU1 •' --&- "'T .,_. yUllD bu &-&.,......en _ ........ u.- "'I"".. renin gün d()jtusuna karşı bir körfez rafta ini bir panik yarabmf, si-

esi Balkanlarda banşı teh- dut mUdafaasa tedbirlerile Bulga- • d ed ı..:ı--1.-..: • ·n ki.· Şarki Akdeni7.de kılavuzluktan te- vardır. MezkuA r ko .. rfez hup demir •sta.n ka . 1 . . ~-- niha,e evam eUU111ıı:::ıııı::u lıÇl • ed M . h 1 .. y . nemanın bulunduğu yer bir bahçe 
801·acak bı"r dava olarak n a rşı prensıp ennı """f>r.r fi mem-•-- ~-•·- yoktur. Bu- mm en eıs a a ısı, unan ısyan- . . 1 ~ 

.. ._.... .. 1--a yeridir. Ve kenarlan . bağlardır ve ıçı omasına ragmen seyirciler bu-
~ Bulgar ekalllyetleri bulun- tirmiftird. B.ul · ~e adetibA 808 nnunlar- glll baldld bMp ••m·dlja ıa.ı- lanna karşı bitaraf bulunduklan indrlilderdir ve düz yufka sulu de.- nu ~yerek kendilerini aca 
·~ ve yaşadıklan memleket- a ganstana ir düşman vasi- de Almanya ve ltalya harp hayatı- için TOrk ht\kümetince her- gen. mir yerleridir.... Nlddar aramda •-·- ilEt 
~ her sahada mutazamr oldu- yetini takınmıt bulunmaktadır. ____ .. __ ._ı-ı .. e ---·~urlar. rüsum ve tekaliften affedilmiclerdi. +.._ k '-- ... - •• ı • ...a-
~ "h.... uua U&aUıuaua,.....,_..a.. 111&1UZA& 'i' .ıKincisi He~ke Piskooinin eşiş- .. pasına ~u.u. 
'-· .. ~~en, hukuken, müaavaten, Lozan ve Montrö anlqmalannda Buna njabetle sulh devletlerinde Mukadderatı daima (Rodos) un 1emesinde ve Piskofi ile Rodosun İ§te bu sırada ayaklar altında 
:.._ ~ ~y.asi işkencelel'e bile ma- sözde Trakyada tabşidat yapllmıya- bol. ~ rahat bir bayat vardır. mukadderatile tevem olan (İlge) ortasında vaki olup takriben diğeri kalan ve birbirine çarpan 20 ye 

-..allar eak, Ulrlard&nberi aef'beet bir geçit f'.tal -4'1.a. • _:11-u • (H k ) d 1 d bf • • • un1'ın mli ...... 00: - •• L .. -'1!'° u-..1....:-. ır..._ •. - olan Boğazlann eıaki serbestisini Alman 1'le .ı: yan ,_....n uuuc en- ve ere e a a arın an nncısı cesametinde: vani hizim eski ~emi- 3- ~a llUü.L~ Jça...:;111& 

-L.-.ün bunu bi7.e isbat eden hi- muhafaza edecekti. Fakat, lngiltere nin hlwDmliDıerine. fedakirhkları- kadim (Telos) olup bu isim (Tilos) 't'i mili ile virmi millik muhiti var- den yaralanmıf(:ır. 
~ biri de 1924 te Tarliste bütan bir taahbüdUnU unutarak a· na <;3k giftnseler de mahrumiyete şeklinde hala müstamel ise de g~rp- dır. Bir kale ile müdafaa edilen ka- Yaralılardan 13 ü bemıeıl Şiall 
~ dizilen yirmi bir Bulgar k ~ katlarımamn bir haddi vardır. Al- lılarca daha ziyade {Piskopi) ismi sabast yildı7. cihetindedir .. Rodos çocuk hastahanesine, 1 i Beyoğlu 
~ Be ını·ı l Udah l sırlı ser~" bir geçit olan &. t l anili tl · bu acıyı haatab&o-in• bazıları da doktor lia t.. __ • - · yne ı e m a e ğazlan Türkiye ile Ruayanın elleri- man ve ta yan e en . . kullanılır; Türk gMıicileri ise ada- fethinde Ş!erek Herekenin ve gerek -. 
liıı.;. ~eler neticede bu itin Yu- ne t.e..ı.ettı·. Ve .... ..a.-n. ı...: ..... ....ı... çckiymtır; gittİkoe yoksuzluk ıcın- ya eski umanlardanberi (İlge) adı- keşiş1emesindeki adacıklann - bahri B. Asım Onurwı Ortaköy Şifa yur 
~ 9 eeı· Dobru .... y~ .. - ""'"6Y&a 1 Al da ttal . duna go""tUrülerek derhal tedavı" al ~ lllayısta ıtza ve ca Türkiyeden Bulgaristana göaterileQ de kalıyor ar. manya ve . - nı verım,Ierdir. Tulü karayelden tarassudat fübanlf> - cok yararlık-

tarafından yapılmış oldu- dii...,.nhk ipretleri de yine Bö· )ada r.lttan alta bedbinlik, ~ee keşişiemeye doğru sekiz. arzı i!Q ilii lan gönilmüştür. (3) tana ahnm11lard&r. 
bıbat etmi9ti. Daha bu sene yUk Britanyanın sevkiledir. Bia ve bıkkır~lık. to~yor, yıgılıyb6~ dört buçuk, Rodosa olan mesafesi (nev- ftl') Bu esnıdı da yangın, itf&i)'8 

' 

"8t:a Belitza ve Dobnıcada ve ecaetlilerin gösündft kaıçamly 1 tarafından 10 dakika içinde SÖD-
...__ çok iyi biliyoruz ki bütün bu ha- . takriben on yedi mildir. Yıldız ci- (3) Piri Bey Kitııbülbahrive. dürülm" .. ı•..+ur·· • S':1i Bulgarın kılıçtan geçi - ı'eketler İtalya aleyhine hazırlan- cak derecede patlak venyor. ___ · .., .. 

işittik. Bunlann aralann- 1111' planlardı. Bu öyle bir malırumtyeta hiöyle 2 5 y 
1 

E · 
1 

B •• Yarablann isimleri 
~eanıannı zor kurtaran üç kil)i İlkbaharda Avrupayı siya&i buh- büyük bir noksandır ki en a ya- 1 vve U_rYUD Resmi tahkikat raporuna ha-
~~ avdet edebilmi,tı. ranlar tehdit ettiği bir Blr&da Ru· ne propaganda bunlan telifi husu- fii. zaran yaralı denilebilecek olaııla-

başıarmdan geçen 'V&k'ayı sunda hiçbir işe yaramaz. Alman nn sayısı 16 kişiye baliğ olmuatur. 
"lıı...._. ve (Bulgar telgrafa· manya da BWgarista.na karlı olan ve İtalyan miDetleri, bir taraftan Bunlardan lsak oğlu nya isminde 
~) tarafından bütün beşeriyet vuiyetini değiftirdi. Bu vaziyetle- mihver siyuetinin u.ferile, kuvve-- (Bq tarafı 1 inci &a)1aa•w•) 1 ğa bir 'taarruz tejkil eder. Lükaen- birinin yaralan ağırdır. Belediye 
~ yayılmıştı. lngilterenin rin değifmesi ancak Chamberlain tile avunurken diğer taraftan~- yanın Almanyanın ültimatomuna burg hilkômeti bu tecavilzti Majes- ve Şişli çocuk hastahanesi ile Or· 
~ layretlerine rağmen, bugün ile Lord Halifaxm Kumanya. ve tikleri zaruret ve iztirabı hiseedi- cevap vennediğiııi söyledi. Rus as-ı te Almanya imparatorunun LUk- takl5y Şifa yurdunda tedavi aJtuıa 
~emniyet meeelealnin kıy- Yunanistana toprak garantisinden yorlar, mukayese yapıyorlar ve her keri kıtalan Biallanın cenubunaa senburgdaki mümessili nezdinde alınan yaralılar fUll)ardır: 
~takdir etmiş ve bu dava u- sonra husule gelmiştir. Nitekim gUn sulh cephesinin inln1ile 9ğrı- Alman hududunu geçmiflerdir. Bi- protesto etmekte terahi gösterme- Sadi oğlu Rilstem, llehmet in· 
1L.~ bir hızla her gön bir bu nutukları müteakip Rumanya yacağından kendilerine bah9edıen naenaleyh Rusya Alman.yaya taar- miftir. Keyfiyeti Berlinde de pro- zı Gnzin, lılanoel oğlu Şevart, RU. 
~ daha canlanma!... ,___ Hariciye Nazın .Gafenko Ankara ve mihver &metlerinin llayatmdan ruz etm.if oluyor ve bu sure~ Al- testo ~ıı.. tem kızı Saadet, R8stem ojlu Coe 

-&• _,,- A..:.- ... yı ziyarete....,,; .. ve '-·-1--da manya kendisini Ruava ile hali harp Avni gun·· içinde t--:ııere Han·- • __ ._ \re""·-"- -'--1Uyet m~•--: - ~ uu.ı.auu· sulh ..-..~ va-- ta.ram '.# ,_ .1.U5&& kun, y ........ oğlu Avram, ~ ..."R.. ..... ~ ~ ~ Bu1prda-=;:. Bulga.ristaııaiğne gibi batanaözler daha ;:ha~;,rn;;-:V Alman- te add~. dye Nuan Ser "F.dvard Grey,. tn- Nesim,"";;~t, Niyazi, Ahmet,";; 
. -~ •il•mıftır. söylemiştir. Bu suretle İngiltere da· ya ile İtalya bu günkU beyaz Bu sabah buradaki Rusya sefi- giltereniıı Paris eefiri Ser ••F. Ber- li.bat ve Yasef. 

Akdenizde maATeÇ ima mtnamsıdığua timsali olarak harbin tahmil ettiği şiddetli yükü rine pasaporttan verildi. Kendisi tie,, ye 111 ptreyi çekti: Sinema sahibi ile elektrikçial 
~Wk Bı kalmıştır. amn m•tdcW: kaidınıeak kadar kuv· ağlebi ihtimale göre bugün me~ .. Kedisi VDJreJinın mil7.alleratı- Niyazinin din mtıAWıım•umilik ta 
~ ritanya Garbl Trakyayı itte bütün bunJar Bu.lgarlana ah .etli değildirler. Bu aaddi imkia.- atine hareket edecektir . ., aı müteakip Franaanın Londra se- rafından ifadeleri almmttb". 
~ blaiılhyarak ODiarın landır. Bu ahlar her Bulgann kal- sızıağa karfl hiçbir tedbirin faydası Ayni günde Alman kıtaab Lük· firi Mösyö Kımbon'a qağıdaki no- Niyazi: 
~~reketlerini kolqıa,tınr- binde yer eam.tir. Fakat, kendi· o1a .. z BiueaaJeyh bmer çok da- senburg arazisine dahil oluyordu ki tayı verdim: - Yangına sebep filmin ga.. S:: · de Cebelüttanğa yığdığı leri bu ahlardan ula hiç kimseye ha rahat w nairefteh bir vasiyet bunu da Lllkaenbq hUktmet1 re- Alman donanması Padökaleye terilirken durmU§ obnasıdır. yat( 
- il ~ld Akdenizin stra- •heetmiyorlar ve fimdilik hesap içinde sinir harbinin sonunu itimat tai Belçika Hariciye Nazın Da'rig- girdiği veya Şimal denizini ~ gın çıkınca hemen elektrik cerya-
s_~:.,. elde etmeğe çalı9- görillecek zamana 11emin hazuia- ile bekliyebiliriz. non'a şu telgrafname ile bildiriyor- Fransız eahftlerine wya gemilerine nını kestik. Bu sebeple karanlık 

uuyük Britanyai. aklınca maktadırllr . ., du; haemane barebtlere te,ebbiia etti- paniği artırdı. 
·~ . ve İzmiri Yunanlılara ve- Cwlo F~ 8udri Hiseyba Callld YALÇIN "'Ztrdeki hueusatı atı llinhıe ği takdirde İngiliz donanmımmn Sinema tdll9b ~orm111t 
·~ 8izans imparatorluğunu ihya ----··•-r-......... • bildirmekle keebi teref eclt!iba: A· bütan kuvvetini istimal ederek bu Jmdclehunumilik aynca hasta· 

~ ~ ·u:=t=:ın lngiliz va Fransız :::::--.:: :.:::_ =:-::= ;:-.::a ...:=; = ıeı:= m.:!... cıı.:t: = ~ıa:" ~ 
-.~ u altında olacakb. Asker""'ı Heyetları· büyük harbin yirmi befinei yıl dö- metbua gelen haberlere göre. Al • nuyorum. akşam evlerine gibJütlenlir. ane-'~hn Atinanın bu megaloman nümü münasebetile ~ bir man kıtaatı Wasaerbilig 'ft Remich Hiç tüphe yok iti bu teminat ma yerinde femat bir nolrwn ve 

~ ~ıa;~.k~..=rm;ı. ~ Moskovaya Gidiyor ::':;.!"~ını!ı ::=.:: :::: !:::.!'::":''!....ıı: ~ = = :ı.::m::.~cııı:::.::. S • ümulcıneye, F.clirne ve Pl\ri 1 (AA) H b"ld" . diklerini kaydetmektedir. Sovyetler. doğru • "tah Wı ve Alman donanmım yukarda tık tahkikathı • nanı• ~ '-l' ~ Karadeni7.e geçerek meş- • 8
' · · - avas 1 ın- aulh cepbesinm mtıtehbiliyet ve ilerliyerek payı tımız 0 aitredilen h•emane harekita ba§la· len izni almadığı itfaiyece anJ•11I-

.._ Jorj A verof,, zırhlısına bin- yor· k mtiavat esua Uaerine tanam edil- LUksenburg teıu;~~..;~aşmakta madiği takdirde İngiliz hükfameti DIJlbr. 
-..: "~ Boğazıa Marmarayı seçe- Mos ovaya müzakerelere gide- meei taraftandırlar. Ademi müda- buluıımll§}ardır. ~ =...ue asker ve tarafından deruhde edilmİ§ bir ta- Diğer taraftarı son günlerde, 
~Ulı~istaııa dönmllftil. Bu cek olan İngiliz askeri heyeti çar- hale politikası ciddi olarak bertaraf mühimmat buluııan müteaddit zırh· ahhüt manwm taı.ammua -. fe)ııiınime yangınların çoğalması' 
~ bır nümayi§ti. eamba gUnii Parise ge1ecek ve per- edilmelidir. Gazete ili.ve ediyor: h katarlar da Lüksenburga yaklaf- mez.,. da nuan dildaı.ti cetbet.mlltir. 
~il orta Anadoludaki Sakarya şembe günü Fransız askeri heye. · "Bolfevilder. Scnyetlerin lwdud· maktadırlar. Bunlanıı her aıı muva· Tme buMan 25 sene en.ı 1111- •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

~ büyük Elladwıun hill· ti ile temasa geçtikten ve bazı ih· 1anna harp alevlerini uatacak her ulatlan bekleniyor. Bu hareklt gün Almanya Belıçikaya .aneut bam t:amamiJeti llllUID,.mi '".; 
~ tfta. etmif n tistelik te zari faaliyette bulunduktu eonra tiirlil fqilıt allteanua atılmağa 1817 Loadra wbedesile emniyet ederek ukerierine Jol Wiyor ve '"tikli.lini tekeffUJ edıeaeğini team_ 
~ "-~tanyanın .bedtyelli olan iki heyet cuma gllııii Pariaten hazır olan 170 milycm ııüfuu. malik- a1tma •hmn• olaa Ulbmtburk dl ~lra bu teklifi bllul ettiği tak· qliJ'Ql'4lu. 

-·~ da Jrendi .. Wr men Mmkovaya hareket edecektir. tirillr... lmhğmm llitarafillllıl IClkhı• 19- dirde Almanya htıkflmetinin lWGi- (Dn w .... ) , ... 
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. BiR CELLADIN Dün Gece Yapılan Sultan Aziz Nasd 

Pehlivan Oldu 'l Hatıraları Serbest Güreşler 
Genç 

~ Nasıl 

Kadın Korkunc Cinayeti 
t 

72, 79 kiloların birinci devre 56, 61 66 kiloların 
ikinci devre karıılaşmalan neticelendirildi Ve Kimlerle Gürefti? • 

işlediğini Anlatıyor 
iyi orıantza adilen " ııatı ifa takip ıdnın saçmaııra 

YAZAN: SAMI KARAYEJ::_) -a --··-,. - Beni hayatta bir felakete sü-
rüklemekten korumak ister -
r;en, ben de senin metresin olayım, 

dedi. Buna da razı idim. Howard 
bunu da reddetti, ve beni Laura'ya 
söylemekle tehdit etti. 

Bütün teşebbüslerim boşa çık
mıştı. Artık kırılmış, ümitsiz kal
mıştım, ondan sonra cür'etli ve 

· ahlaksız oldum. Ve bildiğiniz ma· 
ccralann içinde yaşadım. 

O gece yani, kardeşimle eniştemi 
öldürdüğüm gece, bUtün hazırhk

larımı yapmtştım, her ikisini yok 
etmeği evden ilk çıkıp gittiğim 

,·zamanlar tasarlamış, fakat bu ka
rarımı tatbik etmek için kendim
de kuvvet bulamamışbm. Nihayet 
babam da beni evinden çıkanp da 
Lauranın çocuğunu aldırmasına 

nza göstermesi üzerine odama tı

kandım. Ufak bir şişe konyak 
içtim, kuvvetli alkol, bana kuvvet 
ve cesaret verdi, derhal evden 
fırlayıp çıktım. Baltimarda bana 
ara.sıra kokain verdiği için kendi
sine gizlice metreslik ettiğim ecza
cıyı buldum ve kendisinden kuv
vetli bir zehir istedim. Zehirin 
ismini de verdim. O evvela vermek 
istemedi. Fakat ben, bu zehiri 
kudurmuş kurd köpeği için aldığı
mı söyleyince inandı ve verdi. • 
Akşam hizmetçi, balkonda otu

ran aile efradına, buzlu kahveleri
ni hazırlıyordu. Bir bahane bula
rak kızı başka bir yere yolladım ve 
Laura ile Howard'ın bardakları -
nın içindeki krem şanniye zehiri 
karı§tırdım. 

Onlar içerken, kahvenin tadını 

biraz kekremsi buldular amma, 
pek aldırmadan boğazlarından aşa
ğı yuvarladılar. Onlar o buzlu kah
veyi içerken, ben sıcak bir günde, 
buz gibi limonata içiyormuş gibi 
.)Juyordum. Yudum yudum zehir -
lendiklerini gördükçe, ılık bir his, 
boğazımdan bileklerime kadar bü
tün vilcudüme yayılıyordu. Uzun, ız
u~-ablı hayatımın intikamını almış
tım. Derhal oradakilere veda ede
rek odama çekildim, oturup baba
ma yazdığım mektubu karaladım, 
eşyamı hazırladım, beş on dakika 
sonra, Laura ile Howard da biraz 
kırıklık duyarak odalarına çekil
mişlerdi. Yattılar, zehirin içine uy
ku ilacı da katmış olduğ_um için 
derin bir uykuya daldılar.. Artık 

uyanabileceklerinden .,üphe bile et
miyordum. Vazifem tamamlanmış
tı. 

tim, siz de kimseye söylememeğe 
gayret edin, dedi. 

Son dileğini sordular: 
- Ellerimi bağlamayınız. Ser -

best kalan ellerimle yüzümü ki.ina· 
ta örtmek isterim, dedi. 

Teklifi tuhaf telakki edildi. Pa
pazın, rahibenin delaletile arzusu 
kabul edildi. 

Yanına doktor sokuldu. 
- Affedersiniz, dedi, ihtimali 

yok ya, fakat biz kanunun emrini 
yerine getiriyoruz. Hamile falan 
değilsiniz ya .. 

Wendy, güldü. 
- Değilim, dedi, fakat olsam da 

söylemezdim. Dünyaya gelmenin ne 
olduğunu ben kafi derecede öğren
dim. Bir de lüzumsuz ve muztarip 

• . ? 
insanlar mı meydana getireyım . 
Ben menenjitten ölen evladımın 
küçük yaşta hayata veda etmiş ol-1 
masını. şimdi fali hayır addediyo-
rum. 

Doktor: 
- Bu sözlere ne lüzum var? 

der gibi yüzüne baktı. 
- Demek hamile değilsiniz, dedi. 

-Hayır! .. 
Bu sözler zapta geçti, bir polis 

Wendy'nin kolundan tuttu, onu kür 
sünün üzerine çıkardı, genç kadın 
ipi kendi elile boynuna geçirdi, ve 
birden ani bir hareketle, kendini de
nize atarmış gibi kaldırdı, masanın 
üzerinden vücudünü ileri fırlattı ve 
bacaklarını kasıp, bu harikulade i
rade sahnesinin karşısındn biz hay
retten donmuş bakarken o ellerile 
yüzünü kapatmış, mütekallis çeh
resini göstermemeğe çalışıyordu. 

- Bir lki ..... Üç . . Otuz ... El
li saniye geçti, bacaklar uzadı, yü
zünü örten uzun parmaklı güzel el
ler çözüldü . ve lakaydane sarktı. 
Wendy de cezasını görmüştü. 

yınn akııı dı dttam ıdilıcık 

DilD aaşamkl seçmelere giren g UJ"eKfler ilstt.en SIJ'a De: 
Hakkı, Hasan, Hamit, Sabahattin, Nusret. Aşağıda: Ahmet, Hasan, 

Halli, İsa, Mehmet 

i Sultan Aziz Daha Veliaht İkefl 
Sporla Çok Alakadar Olurdıı 

ITOLASA 1 
Muharrir, Türk arkının güreş 

sporuna. ne kadar bağlı olduğu 

hakkında misaller getirmektedir. 

• kaı 
Anadoludur.... Anadoludan çı ~ 
pehlivan, Rumelinden ne ~~e~ el 
ne de ustalık ve bünye kabıJıyetiJl 
çıkmamıştır. Jdt, 

Bir Sıvaslı Kazık~ı K~abe et· 
Bugün bile Anadolunun tek bir bir Yozgatlı Karamanda, bı~. ~-· 

köyü yoktur ki; sporla meşgul ol- Ji Deli Ahmet, bir Taşköprulu ·ııı. 
masın ... Her vakit ve her Cuma na- san, bir Kastamonulu Arnavuto~e
mazından sonra, boş ve bayram bir Sıvaslı Keçeci, ilah ... ne RUl>Jf 
günlerinde harman yerlerinde gü- linin Deliormanından ve ne de 
reşirler, koşu yanş1 yaparlar, taş ka yerinden çıkmamıştır. . . ıııı· 
P.tma müsabakası yaparlar, at ya- Sivaslı Keçeci, Sultan AziZl~ 
rıştınrlar... zurunda Kavasoğlu Koca 1b rP 

Cirit oyunu da Anadolunun her gibi bir pehlivanı kuru ka:alt~ 
tarafına yayılmış zengin bir spor- güreşte yüz otuz okkalık govd yU· 
dur. Bugün, Anadolu hiç bir teşvik kucaklayıp omuzuna vurunca 
görmediği halde saydığım sporlan rilmilştür. 

mükemmelen ve kendi kendine ya- Anadolu baştanbaşa 

par ... Dede mirasıdır. Irkın, ecdadi yatağıdır. Anadolunun 
ve sevki tabiileşmiş ilcaatıdır. merkezi şunlardır: JJJJ"'. 

Pazar günü başbyan 56, 61, 66 kikada sayı ile, Ahmet Kandemir Amma; bir Anadolulu, ayağına Yozgat, Sıvas, Ta.şköpril, ıt•' 
kiloların ilk devre karşıla.Şmalan Hamit Kingüt mezi 4: dakik:ad'\ tuş- bir Avrupalı ve Amerikalı gibi di- ya, Gaziantep, Maraş, Bayburt, 
muvaffakiyetle neticelendirilen İs- la, Celal Ferhadı 8,5 dakikada tuş- kenli koşu ayakkabısı giyip koşmu- za Rize ~ 
tanbul serbest güreş seçmelerine la yenmiştir. yormuş, yedi buçukluk nizami ve 'Ana~~luyu baştanbaşa gezdi~ 
dün akşam da Süleymaniye kulü- tık dakikalarda sakatlanan Tu- parlak bir gülle atmıyormuş, ha- için gördüm. Ve son yüz ~ 
bünde ayni gayret ve muvaffaki ran, Halil Özteke karşı devam ede- marn bohçası büyüklüğünde ve dar pehlivanlık tarihini otuz üç ~ 
havası içinde devam edilmiştir. mediğinden hükmen yenik sayıl- bir çerçeve içinde ayağına cicili, bi- bilaaram tetkik ve tetebbü eddııtı'" 

Güreş ajanı Hikmet, yağlı gti- mıştır. cili bir mayo ve lastik ayakkabı gi- bu meseleye yakinen vakıf ol ef> 
reş heyeti azrusından Hafız Besim, 79 kiloda: Rızık gelmediğinden yerek güreşmiyormuş, filan, fala· Türkün pehlivan olduğuna 'i"' 
Ahmet, Refik Bükülmez, Yusuf Alişan hükmen kazanmıştır. Ayni nı şakşırla yapıyormuş... büyük şahitlerden biri de pro~ 
Arslan, Yaşar, Vefik, güreş antre- kiloda Demirsporlu Ali Ahmet ile Anladık; takat, hangi bir Av- nel güreşlerdir. İstanbuld~. '1' ıerdB 
nörü, eski milli güreşçilerimizden Güreşli Koç Ahmet günün en mü- rupalı ve Amerikalı köylü Anadolu stadyomunda yapılan bu gureŞ pl&' 
Saimin idaı·e ettiği kalabalık bir se- him karşılaşmasını yaptılar. köylüsü gibi sporda hareketlidir. sırasına göre on bin seyirci toepGİ 
yirci kitlesi tarafından takip edilen Birinci devresi berabere netice- Avrupa köylüsü, Anadolu köylüsü nıyor. Bu seyircilerin hemen bıc<»" 
dün akşamki güreşlerde şu netice- lenen bu güreşin ikinci devresinde gibi spor yapar mı?. paşasından helvacısına kadar tlJOl 
ler alınmıştır: bir köprüye götürme ile yukarıdan Hayır; yüzbin kere hayır ... Av- lü çocuklarıdır. En hı?Jı bir .. ~~şıet 

. d . bir çaprazla yarım köprüye götü- rupa köylüsü ruhan dansa, müziğe maçı oldugfo hafta da bu gu ,,
0
r. 56 kilo: Birincı cvresı pazar UJ 

1 56 k'I "k' . dev • rerek Ali Ahmet ittifakla kazandı. bağlıdır... seyircisini kaybetmemiş bulun ıııU 
günü yapı an ı onun ı ıncı - Ayni kiloda Hasan, Besime 1,5 t" gu"ıd 
re müsabakalarında Ahmet Dalan Avrupa ve Amerikada spor üni- Bazan yapılan ama or ıııJJI 
Salahattine tuşla, Basri tşbilir dakikada tuşla yenildi ve saat 11,l5 versitelcrden, merkez §Chirlerinden sabakalanna Taksim stndyoınu__,ıS 

te müsabakalara nihayet verildi. k"" ı d - ı k · dcd" k dı a kadar bedava açıv .. ; Hamdi Bahara 3 dakikada tuşla, oy ere ogru yayı ma az.mm ır. apısını ar n . . . .. }tiF 
Yarın 56, 61 kiloların üçüncü y · k ı h"t B b" ld - h l·'c seyırcısı yuz Hakkı Akpınar Faruk lnkayaya anı mer ez<. en mu ı e... u ır o ugumuz a u ııııı•· 

Hesketh'in e,·inde karşı 5 dakikada tuşla, Yaşar gel- 66, 72, 79 kiloların ikinci devre kar- nevi cebirdir ... Nihayet bu bir nevi yi bile geçmiyor. Hem de; bU ıde"· 
İdam gecesi biç uyuyamadığım mediğinden tlhami, Sadi gelmedi- şılaşmalarına devam edilecektir. istibdattır. tör güreşleri ciddi oldugu ?.'\e .. · 

için sabaha karşı bir iki uyku hapı ğinden Muhittin hükmen kazanmış Milli güre~ ekipi haricinde 74 Fakat; Türkiyede spor muhit- Atletizm müsabakaları da böY giııl' 
alarak yattım, derin bir uykuya Süleyman Güler Vahdettine 2 da- genci ilk defa toplıyan ve seçmele- tedir .. Bu bünyevi varlığı bilmiyen- Neden böyle oluyor der 
d 1 h . metçı'm beni uyandır- ı·'ı bu'' yük bir intizam ve muvaffaki- 1 T .. k t "h' b'g~ e 0 ? 1 a mışım, ız ' kikada tuşla yenilmiştir. er, ur spor arı ıne ı an - acaba. ... Utıe° 
mamış olsaydı, belki daha da uyu- Ahmet Yener Hasan Gücenmezi yetle başaran güreş ajanı Hikmet lanlar maatteessüf merkezlerin boş- Bunun sebebleri basit .. Te:~ı11sil 

kt ve hocaları Saimi tebrik eder, genç l ki bak k ld k koY" yaca ım. sayı ile kazanmış, İsmail Mutlu ile u anna . ara ve a anara lerle sabit... Çünkü; Türk ::.. .. ı;1· 
- Sizi bir adam arayor, acele Muzaffer gelmediklerinden hükmen lere de muvaffakiyetler dileriz. Türk sporunu merkezden muhite ve onun içinden çıkan beyi ve ı;itı· 

bir mektup getirmiş .. Elime bir zarf yenik sayılmışlardır. Ali Şan Ah- • • • ATLET doğru Avrupa ve Amerikayı taklit sı böyle yapmacık beşer o~ar ğbtt 
tutuşturdu. Gözlerimi uğuşturma • met Türközü hükmen kazanmıştır. 1 ederek itmek istiyorlar... kalık karagöz güreşine hıç ts 
dan,,, ve hafızamı yerine getirmeğe Kamil tbrahimi 3 dakikada tuş- T Ürk - Rumen Bu sebeple; merkezlerden top- eder mi? . t!Jf 
vakit bulmadan, okuduğum satırlar la, Ekrem Hakkıyı 7 dakikada tuş- lanan sıska ve cılız çocuklarla Türk Am. ma; Avrup. a meden~ti ._ıd• 
da takriben şunlar yazılı idi: la, Mehmet Oktav Mehmet Çeliği Ve/ken pehlivanlığını, Türk sporunu kur- le imış ... Üç dakıka altta, Uç oıı;ı 

"Kızımın idam edildiğini bu sa- 15 dakikada sayı ile, Bürh anettin ı 1 tarmağa ve yaratmağa çalışıyor- ka üstte güreştirirmiş .. Do~a.1 11 (JP 
bahki gazetelerde fotoğraflarile be- Ali Çakıyı 6 dakikada tuşla yen- Miisabakaları lar... şinciye kadar fırsat vermezıniŞ:·· ııe-
raber gördük. Bu vaziyet kar~m miştir. Halbuki; Türk sporunu yarat- dakikada nefes kesilirmiş! flıÇ ,.e· 
üzerinde müthiş tesir yaptı. Kar~ 61 k iloda: Rumen yelkencileri ile Moda Deniz- mağa, kurtarmağa savaşmak abes- nim helvacı kafam bu kısa "~ı!··' 
şimdi, acayip hareketler~e anor_ma Ahmet Kuloğlu, Bektaşı 10 da- cilik klübü yelkencileri arasında ya- tir. Çünkü; Türk sporu, Türk peh· fessiz savaştan heyecan alır v-

Evden çıktıktan sonra bir vaziyetler gösteriyor, aglıyacagkına kikada tuşla yenmiş, Feyzi gelme- pılan müsabakalara dün de devam e- livanlığı, irsi ve insiyaki bir suret- Bunun nesini seyredeyim?.. ""'ıı ··m or ... İmkan var mı? Bize a- ı . 1. ....nı v 
müddet , eczacının garsoniyerin • gu Y k .. .. .. dicrinden Mehmet Adalı, Halil has- dilmiştir. Alaka ile takıp edilen O ım- te mevcuttur. Bunun kaynakları Ben otuz üç senelik bir Sy- ..,;\• 

de ihtiraslanmı söndürdüm. O be- dar teşrif edin ... Yumuş~ . yud zun~z ta
0 olduğundan Muhsin hükmen ka- pik Yole müsabakalarında birinci Şe- Anadolunun yaylalarındadır. ,,e gu"r~şc.i, a'-·nı zamanda TUr1' _~~ 

1. den, teselliyetkar sözlerınız en şı- .. .. .. N . 1 _ J !!"' 
nim işlediğim cinayete mutta ı o- h zanmıştlr. ref, ikinci Rumen, uçuncu eJaı , Türk güre~ milli takımını for- reşini Meşrutiyet inkılabında.P .ııJ • 
lunca, beni evinden çıkardı, Cin- fa bekliyoruz ... Hesket " lsmaı·ı gelmedig'inden Hasan Ka- dördüncü Rumen o!muştur. 1 A ı d 1 IJlCJ 

Bu mektubu okur okumaz, he - d ma etmek istiyen er, nado unun ra Türkiyede tesis e en er sY"" 
cinatide bir randevu evine dön • d - raca hükmen, Yusuf Aka karşı Starbon yarışların a da birinci yaylilarına ihtiyarı zahmet edip nında bulunmuş, güreş rc.dets

1
w-, .. ı 

müştüm. Hayatımdan memnundum. men kalkıp giyindi~ ve ogruca Mahmut 2 dakikada tuşla, Hüsnü Rumen, ikinci Fe:·: az ile Büı han, anlar bir gözle dolaşmalı ve Tür- nunun ilk tec::ekkülü mesulıyet etı";bitl 
Hesketh'in evine gittim. Ü k H .. ~ ş 

Fakat orada uzun boylu oturama- . .. . · Tunç gelmediğinden zeyir hü - üçün&ü Rumen olmt·ş ve arun mu- kün kudret ve kuvvetlerini toplauıp reı's'ı sıfatile üzerimde taşıını _.,
1
..a 

Muhteşem '\.illanın uzerıne Sl - 1 J Vl rl" 
dan yakalandım ve buraya getiril- .. ·b· men kazanmıştır. sabakayı terketmir;>fü·. beynelmilel sahaya girecek tekniğe olduğum halde bu karagöz )... dı.ı'f' 
dim. İşte maceram bundan ibaret! yah bir olüm kabusu çökmuş gı 1 ş· a· k r. '- · [)ılan müsabaka h a.n 

idi. Bahçede avare gezen köpek, çi- 72 kiloda: Yavuz Kaynar Neca- ım ıye a .ar J a . . : malik kılmağa savaşmalıdır. güreşinden zevk ve eyce 
Biraz aşk/, biraz hırs, biraz kıs • b h ti i 15 dakikada sayı ile, Mehmet ların tasnifinde Rum~nler bırıncı Türk sporunda seciye birliğini, madıihm için gitmiyorum. ~,, ~ "ekleri yüzüstü bırakan a çıvan, y ı ' l , I:> l" ,.,.... 
kançlık olup egoizm mecrası.. "" ld b .. Pekdemir Muzaffer Çakıyı 15 da- ve Türkler ikind oırııuş ur<.0ır · disiplin birliğini merkezlerimizde Binaenaleyh; Türkü peh 1' e9. 

Oradan fazla bir sual sormag-a lü- her gün traşlı olduğu ha e ugun • lı O 
bu vazifesini ihmal eden uşak, pros 00 oo oo 00 oo bulamayıp sinirlenerek saçma sa- deceğim diye çalışmama .. ' tı'lıl' 

zum görmeden çıktım. tel asız hizmetçi, hep ayni felaketin pan emir ve talimatlarla sıska ve sen pehlivandır. Ona 13.zım olııtl 
Hükmün infazı i:ılerini taşıyorlardı, güzel parlak B F tb ı Şa pı• yon alil vücutleri forma edeceğiz diye biti hazırlamak kaf~dir. }Sşl' 

Wendy odasına giren salahiyet- eşyalarrlaki yüze gülen vaziyet bir- ursa u o m çalışacağımıza kendi kendine seca- Köyünden, yaylasından, ll' 

tar memurlardan asılacağını öğre- denbirc kayboluvermişti. yası ve disiplini teşekkül etmiş köy- sinden, ormanından, suyund::r11dll 
(Devamı "·ar) ı ~ - •• ı K d lcrimize koşalım... Merkezin illeti- zaklaştırıp lstanbulda, An t #' 

nince, zerre kadar taaccüp etme- unu ınego azan 1 ıı. Ug ni, muhitin varlığile boğalım. boynuna bir yakalık ve krav ,; ıttl-. 
miş .. Biraz müsaade istemiş, kalk- ...... . 999!. . .................. -....... Bir leblebici, bir helvacı, bir si- tına bir ipekli gömlek takacıığl odll' 
mış giyinmiş, en yeni elbiselerini Acı Bir ÖIUm mitçi, bir yufkacı diye geçmiyelim.. ve geçinmesi için de bir yerd__e

3 
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giymiş, boyanmış, ve rahibenin; Sakarya şehidi Erkanıharp mira- Bursa futbol şampiyonası pazar dukça sert oynuyordu. Disiplin de, itaat ta, pehlivanlık da, başılık, kapıcılık suretile aylıgğtl ııe 
- Duanı yap, demesi üzerine; layı Salih Zeki oğlu, İstanbul hakim günü Atatürk stadyomunda lnegöl Oyun bu şekilde ve her iki takı- aporculuk da, centilmenlik de bun- lıyacağımız bir Anadolu çocu ı;ıl'' 
- Allah beni ne kadar dua et- namzetlerinden LİYUZA Bengisu- ile Acaridman arasında yapılan kar- mın büyük gayretile devam ederken !ardadır. derece kavi ve gelişatlı olsa d3y~ 

sem affetmiyecek, onun için biç nun kardeşi, Emniyet Sandığı mil- şılaşma. ile nihayetlendi. hakem lnegölden Fikret ile Acarid- Hepimiz, pehlivanın yalnız Ru- hi ve hareki kabiliyetlerini k311~. dua etmiyeyim de büyüklük bende dUr muavinliğinden mütekait HU- tnegölün 3-1 kazandığı ve böl- mandan 1smaili d~şarı çıkardı. 10 melinde çıktığını biliriz .. Ve zanne- deceğine yüzde yüz emin olın~ufl~ 
kalsın, demiş... L0S1 eşi HURİSER Bengisunun oğ- ge şampiyonluğunu temin ett~ği bu kişi ile d:v~m edilen bu devre 1-1 deriz ki, Rumeli pehlivan yatağıdır. Çoban Mehmed, bunun en 

Wendy'nin asılacağı gilnü, Bal- lu ve avukat Ahmet Samih Tunaya- maça her iki takım şu kadro ıle çık- berabere bıttı. Hayır, bilakis pehlivan yatağı bir misalidir. (Devam~ 
t imorun palavracı gazeteleri ilAn et nın kayin biraderi Galatasaray li- tılar: Ayni gayretle devam edilen ikin- !!!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!11111- !!!!!!!"!"!~# 
mişler, ve bu münasebetle yine Hes- sesi Ticaret 2 talebesinden (Habil İnegöl takımı: Adem, Mehmet, ci devrenin 27 inci dakikasında İne- ajanı Salim ve yan hakemliklerini liği; Kazım, 3 üncülüğü .ı:.ı 
'- th ·1 · 'tli küfürler ve is- Bengisu) evvelki gün Tarabyada feci Davut Hasan, Kurdali, Ahmet, Fik- göllüler Demira.linin 35 inci dakika- de; Kamil Arslan ve Hüseyin pehli- Yıldırım • 
.ae aı esme çeşı ' . d K d l' . -·ı 'k' l d 

dl .1 .. b lm bir motosiklet kazası neticesinde he- ret Demirali Mehmet, Vahıt, Sa- sın a ur a ının ayagı e ı ı go a vanlarm yaptığı müsabakalarda ~u na ar savurmak vesı esını u uş- ' ' k 3 1 k k 
. . . • nüz yirmi bir yaşında olduğu bal~ lft.hattin. ha yapara maçı - azanara neticeler elde edilmiştir: 

l~rdı, onun ıçın sıyasetgah fevka- vefat etmiştir. Acaridman takımı: Muzaffer, ls- bölge şampiyonu oldular. Kendile- 56 kiloda: 
lade. kalabalık o~uş~u. Cenazesi iki Ağustos Çarşamba mail, Fethi, Kadri Eregl.ü, Kadri, rini tebrik ederiz. 1 inciliği; Hallı Kansar, 2 ncili-

Yıne arabadan mdık. Wendy ar- günü saat 11,30 da Beyoğlu İstiklal Nuri, Kemal, Ihsan, tsmaıl. I Güreş Seçmelerı· ği; Hüsamettin. 
karodaki arabada idi. Biraz sonra, caddesi Tokatlıyan yanında Ezine Galatasaraylı Salahattiniıı idareisn 61 kiloda: 
o da beyaz gömleğinin, içinde yanı- apartmanından kaldırılarak nama- de ve tam vaktinde başlanan oyunun Beden Terbiyesi Bursa bölgesi 1 inciliği; Yusuf, 2 nciliği; Hils-
ma doğru yürüdü. zı Ağa camiinde kılınacak ve Ru- ilk dakikaları mütevazin geçti. Her güreş seçmeleri 29 ve 30 temmuz nü Tompak, 3 üncülüğü; Adil. 

- Hovnrdı sevdiğimi ben siz· melihisar kabristanına defnedile- iki taraf ta hakimiyetini tesis etmek günleri yapılmıştır. 66 kiloda: 
den laaşka kimseye üşa etmem.is • cektir. - isteğile canla başla çalışıyor ve ol· Minder hakemliğini bölge güreş 1 inciliği; Osman Akgün, 2 nci-

72 kiloda: iJi 
1 · ·1·-· R A 2 rıcl~~ ıncı ıgı; anım çar, 'lll!'~ 

Süleyman Bayraktar, 3 uııcU 
Beytullah Deşer. 

79 kiloda: ı.ii' 
1 inciliği; Recep, 2 ncillği 

87 kiloda: 
1 inciliği; Hüseyin NanılJ. ·. 

" 
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Tlaıııahi rda 4 Ev 
.. amamın, 2 Evde 
•ismen Yandı 
~ft•n hiç •tY• kurt.
..... "'•Jan yangında ka-

•lt mi var? 
ntın sabah Yenişehir ant bir 
~ tehlikesi atlatm!şlır. Neti
' 4 ev tamamen 2 ev de kıs
~ Y&nmışiır. Ateş ·.:enişehirde 

lo~l~ sokağında 92 numaralı 
"'-da~ evinden çıkmıştır. O sı
Ol.t..,. tıddetli bir rüzgir esmekte 
._; .. uıundan ve evler biribirine çok 
-:ıası1 bulunduğundan yangın 
~Ue büyümUş ve derhal yanlann
~· evlere sirayet etmiştir. Derhal 
ıa.acı:ıı Yerine yetieen itfaiye tara
~ alman biltün tedbirlere rağ
lı ateş ancak 90, 92, 88 numara
~ tamamen ve DğUn so
' 28 numaralı ahiap bir ev 
l'llı en ve Dimitrakinin 94 numa-
lle apartmanının dördünctl katı 
~ aYni sokaktaki 78 numaralı 
dk..:._baıkonu yandıktan sonra sön
-..a'Ulebilmi§tir. 
tı 'ta~ılan tahkikatta ateşin çıktı
\lt e\>in sigortalı olduğu anlaşılmıf-

• 

bit ':a:beple yangında herhangi 
~ t ihtimali üzerinde de ehem 

4. etle durulmaktadır. 
~ Bliratle yayıldığından fe
~ı-,_~er pek az bir efY& kurta

--uperdir. 

FEN ISAllA• --

TUrk-Fransız 
Anlaşması Bir 
Ay Temdit Edildi 

Bir mUddettenberi devam etmek
te olan yeni Türk-Fransız takas 

• milzakereleri henüz neticelenme
miş olduğundan eski anlaşmanın bir 
ay daha uzatılmasına karar veril
miş ve keyfiyet şehrimizdeki a
likadalara bildirilmiştir. 

8ank•m1tl• Hat.y ve 
Loz•n l•z•hUr•ll 

Sankamıf (Hususi) - Ayın 23 
Uncu günü saat 15,30 da Halkevin
de toplanan halkımıza orta okul 
tarih öğretmeni Veli Erten tara
fından Hataym yurdumum ilhakı 

hakkında bir konferans verilmiftir. 
24 üncü gtlntl akşamı saat 21 de 

yine Halkevinde /Veli Erten tara
fından verilen konferansı mtltea
kip radyo neşriyatı dinlenmiı ve 
bugünün şerefine şehir donatılmalr
la beraber şehrin muhtelif yerlmiıı
de meşaleler yakl!ınıg.tır. Halk geç 
vakte kadar milli oyunlar oynıya
rak tezahürat yapmıştır. 

Uae p•n•lyonu 
Afyon (Hususi) - Şehrimiz lise

si pansiyonu ikmal olmak llzere
dir. Yeni ders yılı devresinde lise 
binasının kifayetsizliği yüzünden 
orta kısmın Lise direktörü B. Nu
man Eken tarafından yeni binaya 
alınmam muhtemeldir. 

Maskelenmlt erler htlcam tafhnlncle 

Ormanlar, yurt müdafaasında .... --IYAZAN 1--~ 
büyük tesiri haizdirler: : 

a • Hareklb gizlıerler, Emelı.li General 
b - Düşman harekatına ve bir

çok vaziyetlerde tanklara karşı en
gel teıkil ederler, 

c - Sığınak yapmaya, maksadın 

1 

gizlenmesine yararlar, 
d • Ateg tesirine ve, 
e - Hava tesirine "Güneg, rUz. 

gara,, kargı korurlar, 
f - Toprağın ziynetine, yurdun 

servetine medardırlar, 
g • imar vasıtalandırlar ve doğ

rudan doğruya hayat temin eder
ler, 

H • Havanın tasfiyesine hizmet 
ederler, kuraklığı giderirler. 
. Heybelide, zevkimizi de okşa

yan, asırdide çamlığın, eikemper
ver ve gafil bir iki adamın midesi
ne kurban gittiğini duyanlar, şüp
hesiz, teesstlr duymU§lardır. 

Bir manevrada, bir pazar güntl· 
nü Kırkağaçta geçirmiştik. Kay
makam, kasabanın yanıbaşındaki 
ormanda öğle yemeği yememizi is
tediler, gittik, bizde, bir şehrin ya
nıbaşıııda bu kadar bakım görmüş 
bir ormancık nadiren görülebilir. 

Kemal Kocer • 
Buranın bekçisi, yüzlerce yıl önce 
seçilmiş bir "Yatır,, dır! 

Bir defa da, Antalyaya doğru 

bir kadro seyahati yapıyorduk. 
Sarp bir arazide, iki günlük bir ke
tif ve tetkik vazifesi almıitım. tık 
glin, 60 kilometre yapDıakla bera· 
ber, tesbit edilen konak yerine ye
titememi(ftim.. Geceyi geçirmek i
çin haritada tesbit ettiğim köyü 
gliçlUkle bulabildim. Köy ağaçlarla 
örtillU idi, bir evden diğerini de ~
mek kolay değildi. Köyün ocak it
tihaz ettiği bir evin konuğu idim. 
Bu selim zevkin hayranıyım. Dedi
ler ki: 

- Bizde ağaç kesmek haram
dır. Yaş kesmek, baş kesmektir .. 

Bu köyde de bekçi, bir "Yatır,, 
dır· ne güzel · ' , man. 

İki yıl önce, Hanovr civannda 
bir atış meydanında, vazife için 
bulunuyorduk. Hanovr arazisi, Al
manyanın yeşilliğile, çiçeklerile 

ve ormanlarile zevki çok okgayan 
bir bölgesidir. Günlük it programı
mıza, yüklü olmakla beraber, yilıil
yüş denemesini, Halk gairi Herr
mann Löns'in anıtının ziyaretile 
geçirmişlerdi. Almanyanın, artık 

zaire bezginlik veren, ovaları, bura
da bir de genişlik aneder. Büyük 
Harpte göntllltl müfrezesinin başın
da ödevini yaparken ölen Herrmamı 
ölmez eserini bu yerlerde ve bu yer
ıer için yazmıet;ır. tık önce, pirin 
köyünde öğle yemeğini peresti§kir 
lannm arasında ve kahvehanesin -
de yedik, sonra asfaltı takip ede
rek birçok otomobillerin beklediği 
yerde indik. Burası bir durak ve 
yol aynmıdır. Asfalttan aynbnak 
ve anıta götüren iki kilometrelik yo 
lu yaya almak lizımgeliyordu. Çi-

çeklerle bezenmit kırlarda, ağaçlar 
arasında tatlı bir yamaca tırmanı
yorduk. Ben bu yUrüyil(fle pire bir 
ihtiram vazifesi yapıldığını sanmış-
tım. Hakikatte, bu güzelliklere do-
kunmamak için sigara içmek, ya -
saktı, yangından korkuluyordu. Bu 
çiçek bahçeleri, nümune ormanları, 
şairin hatıralarını yaşıyordu ve g\ı
ya onun, ve o yattıkça manevi hu
zuru ic;:in bütün taravetile }'aşamlı 
idi. Anıta yanaştık, birkaç zair, hep 
Jirden, şairin "Yeşil Sahralar,, man 
zumesini terennüm ettiler: ve haya
tına dair bazı litifeler dinliyerek 
aynldık. 

lzmirin yüzlerce kilometre imti
dadındaki memnu mıntakalarıııda 

ağaçları korumak ve ağaç yetiştir
mek için askerJerimiziıı aldıkları 

....... 

bit olmuttum. Şimdi Binbqı olan 
batarya kumandam Bedri bet go. 
cuk babasıdır, derdi ki: 

- İşte bu çöldeki kazancım; 
çocuklanm ve ağaçlarım! 

Şarkta kumandandım. Sanka· 
mış ormanlannda, bir heyetin ba • 
tında 39 gün askeri maksadla do
la pnak fJ.1'8'Ltmı bulmU§tum. Kula· 
ğımıza sık sık balta sesi veya odun 
çeken arabaların gıcırtısı geliyordu. 
Bir gün, Kara valisine, telefonla: 

- Köylüler, ormaalan tahrip 
için umumi seferberlik yapnuııar

dır! 

Demeye mecbur kalmı§tım. _ 
)ıluhterem Meclis, çıkardığı ka· 

nunla, ormanlarımızı korumayı em
retmİ§tİI'. Fakat bazı köylülerimiz, 
bili. mevrus sandığı bu mala. el u
zatmak, ormanlan bir geçim vası· 
tası yapmak istiyor! Büyük CUm· 
hurreisi seyahatlerinde, kanuaaus 
makta taleblerini ipnizazla karpla
dılar ve orman kumandanlığı, bir· 
kaç yıldır, büyük bir disiplin de te
sis ettiler. Ancak, devlet malının 
da asıl sahibi ve nekhibanı doğru· 
dan doğruya vatandaşlardır. Hey· 
belideki yangın, acaba bir ders teg
kil edecek mi? BUyük Harpte, Fi· 
listinde top geçirmek için yol ya
parken, Araplar kesmek istediğimiz 
her ağacın altında da bir yatır var, 
derlerdi. Zeytin ormanları gıdamı
zı da veriyordu. Trenlerimizi ağaç 
yakarak yürütüyorduk. TeJAsurda 
asırdide bir ağacı kestirmemek için 

yüzlerce işçi Arap bir hayli yalvar
dılar, galiba yatırlann piri o ağaç 
altında idi, dilekleıini kabul et,pm. 

tedbirler takdirlere layıktır. Susuz Çamlığın bekçisinde, ne olurdu, bir 
ve ıssız bir çöldeki bir bataryanın yatır kuvveti olsaydı, yahut kebap 
on binlerce ağaç yetiştirdiğine şa- pişiren cahiller yatıra inansalardı! 

lKT1SAT İŞLERİ : Karakolun Camlannı 
Sovyetıer yüz bin Kıran Sarhog Kadın! 

koyun aldılar ___. __ 
Şehrimize gelen lıa:berlere _gö~ DUn ı •r ao gln ....... 

Sovyet Rusya p.rk viliyetlenmız-
den yUz bin baş canlı koyun satın m•hkOm oldu 
almıltır. Sovyet Rusya her sene Meliha isminde bir kadın Kil· 
ayni viliyetlerden bu mevsimde ko çUkpazar polis merkezinin iki ca-
yun satın almaktadır. mmı kırmak ve polis memurlann .. 

Y•.,.k Allfl•rı dan Mehmet Aliye hakaret etmek. 
Yapak satışlanna dUn de devam suçile dün asliye dördüncll ceza 

edilmiştir. 50 bin kilo Konya hava- mahkemesi tarafından 1 ay 20 gün 
lisi yapağı kilosu 51,5 kuruştan sa- hapse ve 30 lira para cezasına 
tılmıştır. mahkfım edilerek hemen tevkif o-

Aynca Trakya malı yapağıla- lunmuştur . 
nndan 50 balya mal kilosu 65 ku- Meliha mahkemede: 
ruştan olmak Uzcre satılmıştır. - Ben kocamla her gece karf1 
Bundan başka 5000 dabağ keçi kıh karşıya birkaç şişe rakı içerim. 
Anadolu menşeli mallardan kilosu Dün gece de p.rap içtik. Fakat a-
270 kuruştan İtalya için satılmış- ramızda kavga çıktı. Kocam beni 
tır. dövdü. Karakola müracaat ettim. 

Oraya kocam gelince kendimi tu
tamadım, sinir tesirile söyledim ve 
asabiyetle de kafamla camlan kır· 
dım. Yoksa hakaret etmedim .. ,, 
Demişse de cürüm sabit göıiilo 

mUettır. 

Tlc•NI v• Z•hlre 
bora••• umumi 
h•r•t topl•11beı 

Ticaret ve Zahire borsası yeni 
heyeti idaresi dün ilk içtimamı yap 
IDl§tır. Toplantıda gizli rey ile re
isliğe M\ll'&t Forton ve reis vekil· 
liğine de Nuri Kozikoğlu intihap e
dilmiflerdir. Muamelit mtlfettifli
ğine de borsa ualarmdan Naf"ız 
özalp seçilmi§lerdir. 

-·~ 
Tlllk lh ... allnz 

Tiftik satı(flan hararetle devam 
etmektedir. Dün Almanya için 300 
balya Sungurlu malı kilosu 110 ku· 
ruetan 45 balya Gerede tiftiği ki
losu 100-102, 50 balya oğlak tifti. 
ği kilosu 126-128 kuruştan 40 bal· 
ya Karahisar tiftiği kilosu 116 ku
ruştan satılmıştır. 
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~'Karınıı Aldatacağım,, 
1 Giresunda Hatay ve Lozan Günleri 

•zan: M. Y. 

( r .-:... 'Neyran, gene mi okuyorsun. f 
Şezlonga uzanmış, henüz yanlan

mamış bir romcını hararetle okuyan 
genç kadın, hır~ınlqıyor birden. 

- Hazım, rica ederim, benim oku
mama karışma. Hem canım benim 
zevklerime müdahale etmeğe ne 
hakkm var. Ben senin briç oymı.ma
na kanşıyor muyum! 
Hazım şakaklarındaki kır saçları

nı asabi hareketlerle karıştırıyor, 

,hiçbir şey söylemeden çıkıyor oda
aan. 

Neyranla Hazım iki sene evvel 
bir gazinoda tanı~mışlar, bir yıllık 
sevişme devresinden sonra evlen· 
mişlerdi, Neyran zeki, güzel bir ka
dın, Hazım da yakışıklı bir erkek. 
Kansını delice sevdiği halde, cka· 
dm peşinde koşmab gibi en aman
~ız bir hastalığa düçardı. Yıllarca 

bu dertten kendini kurtarmıya ça· 
Iıştı, Neyran1a tanıştığı zaman ken
dine yarıyacak bir ilaç bulduğunu 

görerek sevindi ve hemen evlendi. 
Fakat ancak bir sene derdini unut
tu, bir iki aydır yine ayni dertle 
yaşıyordu. Bugün de yolda sarışın 

bir kadının ta Fatihe kadar peşin
den gitmekten kendini alamadı. 

Ama bu hareketinden çok nadim ol
muştu, eve koşa koşa geldi, karısı
nın dizlerine kapanacak. affetmesi 
için saatlerce yalvaracaktı, fakat 
eve gelip karışının kendine knrşı 

liı.kayd davrandığım görünce bütün 
kanı fırladı beynine, cDemek ki ka
rım benim merhametine lfıyık de
~ilmiş> diye düşündü ve kızdı, ha-
7.ır gün saat gelmişti, aldatmıya k a
rar verdi karısını... Yatak odasına 
girdiği zaman, sinirden zangır, zan· 
gır titriyordu. Gardroptan, terzi
den gelen en son elbiselerini çıkar
dı, giyindi. 

Aynada defalarca kendisine bak
tı. Hakikaten güzel bir erkek olmuş
tu . Aynada kendine bakan hayali 
sanki ona su cümleyi söyledi: .Ka
rımı aldatacağım>. 

Kansıan veda etmeden akşam ve 
ıelmiyeccğini haber bile vermeden 
;ıkıyor. 

Hazım Bevoğlu caddesinde kala
balık bir insan seline katılmış Tak
sime çıkıyordu. Bir'den yanıbaşın
da tatlı bir kadın sesinin: 

- Hazım. nereye, dediğini duydu. 
Başını sesin geldiği tarafa çevirdiği 

zaman sevinçten tıkanacaktı adeta. 
Senelerce hasretini gönülden duy
duğu Müker.remi .karşısında gü lii
yordu ona. Pek kısa bir görüşmeden 
sonra, Tokathyana girdiler. Müker
rem yaprak rengi gözlerile, gül ren
gi dudaklarile gülüyor, gülüyor, 
çok mes'ud muhakkak. Bir iki saat 
konuştular. Mükerrem hayatını Jn. 
saca huHisa etti: cKocası 3 sene ev· 
vel ölmüş. kendisi şimdi Mecidiye 
köyünde bir köşk tutmuş, emektar 
Ar.ap kaJfa ile oturuyormuş> 3 sene 

ÇIKAN KISIMLARIN 
HULA.SA.Si 

Seyit Battal Gaı1'nln tt-dadı, 

!raa hükümdannuı rürk hüküm
dannuı kızını alma ı üzerine, kı
zın muhafızlan meyanında lrana 
gebni' ''e orada oğtlldan oğula 
saray hizmetlerinde bulunmuşlar 
ve İranın Bizanslılarla yaptıktan 
harplere iştirak etmişlerdir. 

Se~it Battal Ga.zJ.'nin büyük ba
bası FelTUlmi.d ecdadımn tuttu
ğu mesleke Dtlf at etmemiş, ka
hiDliğe he'\'es etml,tlr. Bu yüz
den, pek genç yaşında, kihlııUğl 
öğrenmek için, o zanıaDID en 
meşhur ki.hini olan Abclölmesih 
aammda bir Arap §('yhinden ders 
almak ürere "filre,, ye gitmiştir. 

Funıh:ıid, ''Jlire.,, de blr sene 
kalmıs, Abdülm ihten ders al

maya dcYam etmi~ ise de bu a
rada şeyhin kızı ''Kerame,, ye 
'&.sık olduğundan oradan koğul-
1 muş, o smllımla, peygamberli-

, ği.nlıı şöhret.l yayıhnaya ba~ 
mş olan Hazreti l\lnhaınmed'iıı 

rAbdülmeslh nezdinde ta\·assutu
'nu rica etmek üze.re Mekkeye 
fftmlştu. 

Feruhz&d, Helı:kede. Sdmi.Da 

evvel ölen kocasının o yüce mateml
nl pek çabuk unutmuş olacak ki 
Hazıma sokuldukça sokuluyordu. 
Artık Hazım mesuttu. Kansını 

aldatma'k cürmüne bir şerik bulmuş 
tu, hem öyle bir şerik ki, şeker gibi 
tatlı, cana yakın ve güzel. Mükerre
min serbest oluşu Hazımı çok sevin· 
dirmişti. İ~inde öyle çılgınca bir se
vinç doğmuştu ki, adeta şımarık bir 
çocuk gibi ellerini çırpmak, zıpla· 
mak, sıçramak istiyordu. Karısını 

aldatmak istediğini sanki şeytan 
duymuş gibi, ona gökten inme kabi· 
!inden güzel bir sevgili yollamıştı. 
Hazımın hiç bir yerde yüzüne gül
meyen şansı sanki bu dileğini duy
muş gibi onun yüzüne gülüvenniş· 
ti, bugüne kadar yapılmamış dilek
lerinin acısını unutsun diye. Hazım 
birden yerinden fırlar gibi doğrul
du. 

- Mükerrem, dedi. Senin evine 
gidelim, or.ada daha iyi konuşabili
rız. 

:_ Bu damdan düsme teklifin kar
şısında evveıa Mlikerrem şa~ırdı, 

sonra gavet sakin bir sesle: 
- Gündü1.., olmaz, gece gelebilir

sin ancak, .aksi takdirde komşular 

yabancıdan şüphelenirler. dedi. E
vin yerini iyice :tarif ettikten sonra 
ayrıldılar. 

Akşama kadar bir çılgın gibi do
laştı Hazım. Sevinç onun sinirlerini 
epeyce bozmuştu, bir çok gayrişuu
ri hareketlerde bulundu akşama ka
dar. Her hareketi de kendisine ya· 
kışm1yacak şekillerde idi, mesela: 
Sinemaya girdi, 10 dakika ya otur
du ya oturmadı, çıktı. Yolda bir ar
kadasına rasgeldi, ismile hitap etme· 
si lazım olduğu zaamnlarda cMüker 
rem-. diyiverdi. Taksimden otomo
bile bindi, Taksime ~k dedi şoföre, 
daha buna benzer bir sürü saçma· 
lıklar. 

GüC' beln l"ece oldu, 11,5 ta bir . ~· 

otomobile bindi, evin biraz ötesinde 
indi. Her taraf sessiz, tatlı bir son
bahar rüzgarı esiyor, gökte yıldız
lar o kadar çok ve o kadar yakın· 
dan parlıyorlar ki, elle uzansa bu 
E'lmas pa rçalarını toplıyabilecek san
ki. Mükerremin köşkü çok büyük 
bir bahçenin içinde. Hazım yavaş
ça, kenardaki duvara tırmandı, at
ladı ba11çeye. Artık mesut. Müker
rcme bir ad1m daha yaklaştığını gö
rerek, heyecan bir di.ığüm gibi tıka
dı oı\u. Nefes bile alamıyor. Yatak 
odasından. gecenin korkunç ve fa
kat hülvalı sonsuzlukları kine kır-

~ ~ 

mızı bir ısık seli döki.ili.iyor. muhak· 
kak şimdi Mükerrem de ayni heye
ca nı duyu or. Gecenin bu en derin 
saatinde, karanlığın koynuna ken
disini bırakmış Hazım yavaş adım
larla yürüyor, '"Ürüyor. Birden ne 
oldu bilinmez, heybetli bir insan göl 
gesinin büyük bir gürültü ile bera-

(Sonu 7 inci sa~·famızda.) 

Fi.risiye tesadilf etmiş, ondan 
Hazreti Muhammedin peygam
berlik maeerilarım diolemiye 
ba~lamışbr. 

Selman, HUTeti Muhammedin, 
doğu.jUD.du. itibaren peygamber· 
liğinia oamıeu senesine kadar o
lu hayat.mı, ~tiğt eza ,.e cefa
ları aalatmıJ, §imdi de ·~ğrac,, 
meselesine gelmit buluauyor . 

Telrikamız, birkaç güıa sonra, 
Hazreti Muhammedin hicret n 
gaza sa.fh•••MD• girerek, okuyu
culammza., ~k heyecanlı ve me
rakh hidise1e.r nakledecektir. 

Miğrac'ın ne zaman, nerede vu
kubulduğu !kemiyet ve keyfiyeti 
hakkında bir çok ihtilaflar vardır. 

1 - V8.kıdi'nin rivayeti - Nü
büvvetin 12 inci senesi ve hicretten 
18 ay evvel Ramazanın 17 inci Cu

ma, veya Cumartesi, veya Pazarte
si gecesi. 

2 - Yine Vikıdi'nin İbni Ab· 
bas ve Ayşeden rivayeti - Hicret
ten bir sene evvel 17 Rebiulevvel 

3 - Hicretten 8 ay evel 27 Re
cep. 

4 - Hicretten 6 a~ ~vel, Ra
mazan. 

Giresun (Husust) - 23 pazar gü
nü halk daha merasim saatinden ev
vel CUmhuriyet meydanını doldur· 
muştu. Merasime İstiklil marşile 
başlandı. Hatipler bugünün ve 
Türkün kınlmaz imanı hakkında 

sözler söyledikten sonra kahra
man ve bize bugilnü veren asker
lerimizin takını kolunda geçit re
simleri halkın coşkun alkışları a-ı 
rasında göğüslerimizi kabartarak 

Üniversiteliler 
Ulu dağda 

Bursa, (Hususi) - lstanbuldan 
şehrimize gelen 14 kişilik kafile 
doğru Uludağa çıkmışlardır . 

Bu kafilenin 9 tanesi Bayan 
diğerleri Baydır. Pazar gi.inü Ulu
dağa çıktığım vakit kafile ile 
karşılaştım. 

Uludağı nasıl bulduklarını sor. 
dum, ve bana şu izahatı verdiler; 

"- Uludağı fazla beğendik. Da. 
ğın her tarafını gezdik, bilhassa 
Cennet kayası, Yakacık Zerde ile 
meteoroloji istasyonu müdüni Ek
remi ziyaret de ettik. Zirveye çıktı· 

ğımız zaman müthiş bir sis tabaka. · 
sile karşılaştık. Bu büyük bir teh
like idi, fakat çabuk atlattık. U
ludağa çıktığımız zaman, büyük o-
telin dolu olduğunu gördüğümüz 

zaman inkisarı hayale uğradık, fa
kat Dağcılık klübü bizi hemen mi-

safir etti. Bilhassa Dağcılık klüp 
reisi Saim Altıok ile dağda klübün 
idare memuru Şükrünün göstermiş 
oldukları misafirperverlikten do -

layı çok memnun Ôlduk. Bu şük -
ranları ömrümüzün sonuna kadar 
unutamıyacağız. Burada geçen bü
tün günlerimiz neşe içinde sami

mi olarak geçmiştir. Uludağından 

bir türlü aynlnıak istemiyoruz. 
Hatta birkaç giln evvel gazeteni-

zin Uludağ hakkındaki yazmış ol
duğunuz bütün güzelliklerini oku-

duk ve takdir ederek tekrar tekrar 
gezdik. Ve bugün de bu cennetin 
tabii güzelliklerinden istem.iye iste
miye ayrılıyoruz. Hatta 33 kilomet
relik yolu da yaya olarak alaca
ğız ve Bursaya yaya gideceğiz. 
Yaya gitmemizin sebebini sorarsa-

nız, Uludağa doyamadık, onun için 
bütün güzelliklerini yakından göre
göre gitmek istememizdir. Bundan 

Bu dört rl\•ayete göre, miğrac, 
Ebu Tilib'in ve Haticenin vefatla
rından iki sene kadar sonra vuku
bulmuş oluyor. 

Hatice, nübüvvetin onuncu se
nesinde, miğrac gecesi beş vakıt na
mazın farz olmasından evvel vefat 
etmiştir. 

Miğraç, nerede vukubuldu- bun
da da muhtelif rivayetler vardır: 

Rivayetlerin bir kısmına göre, 
kendisini alıp götürecek olan melek 
geldiği vakıt, Peygamber, Safa ile 
Merve tepelerinin arasında yatıyor
du. 

Diğer rivayetler ise. Peygambe
rin, Ummü Hani'nin evinden alınıp 
götUrUldüğüne dfı.irdir. 

Miğrac'ın adedi: 

Bir rnvi, miğrac'ın, bir defa uy
kuda, bir defa da uyamk iken vu
kua geldiğini söylemektedir. Diğer 
bazı rivayetlere göre, hepsi de uya
nıkken dört defa miğrac vukua gel
miştir. Bir kısım rivayetlerde iae, 

1 
geçtiler. 6ece bütün binalar eıek-
triklerle tenvir edildi., muaz7.am 
bir fener alayı yapıldı. 

Ertesi gUn Lozo.n günü olarak 
ayni coşkunluk ve tezahiiratla. 
kutlulandı. Bu her iki günün coş-

kunluğu içine halkevi de salonunda 
iki toplantı katarak bu büyUk gün
ler hakkında sözler söyledi. Bele
diye bandosu da bu milli günlerimi
ze aynca bir hususiyet veriyordu. 

-··-XVlf 

Ertesi gün (EylQ.liln ikinci paza-j 
n idi) Selim sabahleyin saat ona 
doğru çıktı ve civardaki ormanda 
keşfettiği vahşi ve münzevi bir 
kö3eye gitti. Burası, yaz güneşi
nin harareti ile kuruyan bizı su 
kenarında, dar bir açıklık idi. Her 
tarafta yükselen ağaçlann arasın

da, mavi bir sema altında ~atlamış, 
otlar, solmuş çiçeklerle süslenmiş 
s.":fahımtrak bir toprak üzerinde 
yer yer su kümeleri duruyordu, da-
ha u:.1akta yüksek kamışlar, en ufak 
bir rüzgarla titriyor \'e aralarında 
su böcekleri, kelebekler uçuşuyordu. 
Bataklığın bir köşesinde, kökleri dı
şarıya çıkmış bir söğüt, kurumuş 
bataklığı sanki kaybolmuş tasvi
rini aramak için eğilmiş duruyor
du. Etrafta ratıp yerlere mahsus 
ağır ve ıslak bir hava, topraktan 
süzülen buharın hafifçe bulandır -

,.akleden ı 

.ıykusundan kendisini uyandırar·ııı· 
mı§tı? , gJıCJ 

Daldığı düşüncelerden, bır öı• 
karganın bağırmasile uyandı, g .,. 
lerini açtı. Kuşun ağaç dalları 81 .... 

. S00'"' sında kaybolmasını seyretti, ~ 
otların arasında, gUzel bir batak çi· 
çiçeği gördü ve birnz uzanarak p
çeği dikkatle köklerile birlikte ti dl
raktan çıkardı ve tetkike tJaşla 
Bunu yaparken, ,•'Jll 

- tşte Hikmete göster:rne<}iğ' r· 
güzel bir çiçek, onu kendisine 'it 
mek 18.zım .. diye söyleniyordu. rel< 

Fakat birden kendisin~ g~e fır• 
ve elinde tuttuğu zavallı çıçegt 
latarak: piJJ 

_ Oh! Talih denilen şey, se riP 
ortaya koyduğun oyunlar ne ga 
şeydir,, diye bağırdı. . bir 

Kendisine yabancı gelmıyen 
ses kendisine cevap verdi: 

· t'r' - Evet, talih çok garıp ı · tJ• 

dığı bir ziya, çürüyen otlu.mı ko
' kusu, yorgunluk ve hüzünlüğün, 

sönen bir hayatın uyandırdığı bir 
ıztırap arasında bir daha asla doğ
nuyacak bir şeyin hatırasını andı

rıyor gibi duran bir halet içeri
sinde idi!.. 

Selim, geriye dönmeğe \'akit ~
lamadan, doktor Malik ynnına 0 

rm•erdi. ııe· 
Doktor, sabahleyin epey işler llB1· 

ccrmişti. Filhakikn, yntakta.," daJI 
kar kalkmaz, ef~di:in~. -~?ğrU ıeri 
doğruya, gecelcyın gordugu şeY ş3" 

Bir Oniveraiteli grup 
sonra, birkaç gün de Bursanın ta
rihi yerlerini gezdikten sonra tek
rar İstanbula hareket edeceğiz.,, 

Demişler ve Uiudağından ayrıl
mışlardır. 

E8at Ammı 

• • 
Ayı zannelmlf 1 ••• 

Tirebolu (Hususi) - Geçen gün 

Sınır köyünde Memiş oğlu Hasan 
ağaçta kiraz toplarken şahsı meç-

bul tarafından mavzer tüf eğile vu -
rularak öldürülmüştür. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta Ha
sanı ayni köyden Mcmiş oğlu Yu-

sufun vurduğu anlaşılmış ve su~lu 

ile suç alfıtı olan tüf ek yakalana
rak adliyeye teslim edilmiştir. 

Yusuf Hasanı ayı zanniyle vur
duğunu ikrar eylemiştir. 

Uluborlu okuma salonu 

Parti ve Belediye himayesinde 
bulunan okuma evimiz ihya edil

mektedir. Her münevver genç bun
dan istüade etmektedir. 

- ao -
biri cismani, mütebakisi ruhini ol
mak üzere otuz dört miğrac vukua 
geldiği iddia edilmektedir. 

Din ilimlerinin ekseriyeti ise, 
miğracın bir defa vukua geldiğine 

kaildirler. İbni Kesir, taaddüde kail 
olanlar için diyor ki; 

"Miğrac mükerrer olaydı, bu da 
rivayet olunurdu. Taaddüdüne kail 
olanlar, bu babtaki rivilerden ba
zılarının rivayetinde bulunan tafsi

latın diğer bazılarının rivayetinde 
bulunmamasına bakarak her rivi-
nin rivayeti başka başka birer miğ
rac olduğuna zahip oluyorlar. Hal-

buki rivayetlerin taaddüdü, miğra

cın taaddUdünU icap etmez. Herhal
de, rnvilerin her biri, miğrac'ın bir 
cihetine vakıf olmuş ve anı naklet
mi~.,. 

Miğracın nihayeti; bu hususta 
da birçok ihtilaf at vardır. 

1-Bazıları, ayetin zahirine ba

karak Mescidi Aksaya ~adar oldu-

Selimin, bu sessizlik içinde mı -
nldandığı kelime işte bu idi. Kendi 
kendine asla., diye tekrar ediyordu. 
Söğüdün hemen birkaç adım öte
sinde, ~imleTin üzerine olurdu, 
dirseklerini dizine dayıyarak, ve ba
şını da elleri arasına alarak uzun 
ve muztarip bir tahayyüle daldı. 

Zaman zaman, bendliğinin en giz
li köşesinde, itiraf etıneğe cesaret 
gösteremediği gizli bir sevincin te\'
lit ettiği titremeyi duyuyordu. Fa
kat bu ruhundaki geçici bir hareket 
idi. Ve hem böyle bir zamanda, 
içinde bulunduğu fırbna arasında, 
Iıc hissettiğini anlıyamıyordu. Zih
ni başka taraflarda idi. Bazan 
artık anahtarını elinde tuttu~'U bu 
ıztıraplı hayatm muhtelif safaha
tını canlandırmak istiyor, hazan da, 
isim koyamadığı. bir talihsizliğin 
söndüremediği bu genç ruhun ener
jisini ve elastikiyetini bir şefkat ve 

takdir hissile düşünüyordu \'e şim
di onu terketmek, bu kadar sıkı 

ve tatlı bağları yırtmak, bu genç 
ruhu, ümitsizliğe, felaketlerin if -
ratla uyandırdığı !'ıularm şiddeti

ne bırakmak değil mi idi? Hiç ol
maY.Sa gözlerinin bir tehlike, bir im
kansızlık nişanesi olan sevgi ile sar
hoş gibi duran bu genç kalpten 
o aşk okunu çıkarmağa teşebbüs 
etmeliydi.. \•e endişe ile düşüne dü
şüne, bizzat kendi hareketini ten
kide vnnyor, gösterdiği bu tecrli
bcsizlikten şahsını muahazc ediyor
du. 

Hikmetin galip hareketleri, ka
raktcriııin bazı noktaları, lisanının 

heyecanlı ifadeleri, çehresi, saçları, 

nazarları, tebessümünün lıi.tifliği 

gibi i§aretler, neden düştüğü gaflet 

anlatmağa cesaret edemiyen ~o1'· 
ğın if şabnı dinlemişti. Fakat sO" 
tor, karşısındakinin heyecanına . 
ğuk duş tesiri yapan bir tavırla· ıı. 

1 eeaıı 
- Bunda şaşılacak, ıcY ıı.P 

düşülecek bir şey yok, diye.;nı· 
vermişti. Bu genç adam saı ıı.Jl" 

mcnam hastalığına tutulmuş. ve ·ne 
!attıklarınızın neticesi, penccrcS'

1 
\i 9 - c 3ı demir parmaklık koydurmaga yıe 

nıyor. Bu hususta Feridun be 

konuşacağım. , rit'' 

Uşak, vaziyetin aldığı bu ~~
den canı sıkılmış bir halde ~deıı 

·clişın mıştı, doktor, uşağın gı . Jı'' 
sonra, aşağı inmiş ve etraflalcl 
yalıklar arasında dolaşırken: .~ 

"- Acaba şüphelerim doz;·· 

muydu?,, ~ıa 
Diye söylenmişti. Tam o ~~sdtıı 

Hikmetin oturduğu kuleyi .~0uıct1P 
geçirirken, onun pencerede g~ 
Selimin kulesine dikkatle ba 

görünce: ~ 

••-Artık tereddüde mahal ~i 
diye mırıldanmıştı. Fakat _k~O iJİıt' 
bu kadar tehlikeye atmak ıçıu b ııı'' 
idealistin müthiş surette iş!.k. 01 ~· 
sı 18.zım. Şimdilik kendini gorUP 
nuşmağa bakalım.,, ıor 

Ve çiftliğe dönerken pol<ı;,rıl 
Malik, Selimin ormanlara dald~eD 
görmüş \'e kendini belli etJll 
uzaktan takip etmişti. . eli' 

- · Evet, talih çok gariptil'ıtJlrt 
ye tekrarladı. Ona. ya muk~'·e ııo· 
etmek veyahut "da heveslerıne Cil1' 
yun eğmek lazımdır. ~u ,yapılated' 
yegane hattı harekettir. YarıIJl 
birler aptalların kaşesidir.,, ,~i 

Ve Selimin cevap vermedlb~ 
görünce devam etti; ) 

(De\'ıınıı ,·ar 

edi]tO" 
ğuna kaildirler. Bundan başka, Pey ğimiz rüyayı halk arasında d ıı1' 
gamberin, Cennete kadar, arşa ka- duyu ve münakaşayı mucip 

01111 

üzere gösterdik. .~ 
dar, arşın fevkine kadar, alemin et- r":. 
rafına kadar çıktığına dair rivayet· Hazreti Ayşenin "Miğrac ~·· 

Muhammedin cesedi kaybOlJJl _.ad 
ler vardır. eB"':ı 

manasında olan "Mi fekad c '"'":ıli 
Miğracın keyfiyeti: Miğl'.acın ne Muhammed leyletel miğrac,, deOJll-

Ruretle vukua geldiği hakkında üç rivayet edilmektedir. Vİ 
iddia vardır (1). Muaviyeden miğrac Jıakkınd ı;İ' 

ı _ Miğrac, ekser ulemanın ka- bildiği sorulunca "Kanet rfı~8 
naatına göre, cismi.nidir. Bunlara liha=Sadık rüya idi',, demiştır· 
göre, peygamber, uyanık iken ruhu (Dc\"allll ,,.r ) 

ve cesediyle beraber götürülmüş- ag 811 li , 

tür. Muht erem Okuyucu~ 
2 - Sadık rüyadır. Bunların de- crcıccı 

lili, "·-~ __ Ve ma caalna,, ayetidir. Muhterem okuyuculardan t~1'· 
Bu ayetin manası "Sana gösterdi- mektu.plard:ıki teveccühlere ntJcfi 

kür ettıkten sonra bazı terede l ıcr 
(1) Hazreti İsa'nın miğracımn tatmin etmek için söyliyeyirl'l ,r.f 

H ti M h ed,. h vat ,.c l cismani veya ruhani olmasında da azre u amm ın a_, 11 eıı 

luristfran alimleri süpheli bulunu- gamberlik maceralarını yazark:, tıJ' 
• • . • 1 .. t dere" , 

yorJar. Pa\•los, Korcntlilcre yazdığı c~d?ı eser. e:~ ~uracaa. e ııiçbl' 
ikind risalenin on ikinci babında rıhın seyrını ılılal etmemeye, oil'' 
~>ylc diyor: "Rabbin rUyalanna ,.6 tesir al~ında kalmamaya çok 
\'ahylerine gelince: l\lcscidde bir a- kat edıyorum. dB e' 

dam biliyorum. Bu adam (cesedi ~ikkatime.~~rülen no~taınr:tJlle1.e 
ile mi yoksa cesetten hfırjç olarak lımden geldıgı kadar rıayet b·1Jl1l' 
mı bilmiyorum. Allah bilir.) On çalışacağım. Bununla beraber ~ıJJ., 
dört sene mukaddem a.nswn üçün- yerek vukua gelecek kusuı:l~rıı rı· 
cü göğe alındı. Tibir olunmaz ve da m üsama.ha ile ka111ıaııııı--
söyleınesi caiz olmıyan sözler işitti. ca ederim. 
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-:ll:şam nnıniı,ğında ita. içten l\farmaray:a açıla.n ve İzmite doğ

ru Y<>l alan Nimet motörü, içh.. ie dört yoleusu ve birka~ denk tüccar 
eşyası ile bir mavnaya çarpara.a- batıyor. Yolculardan üçli kurtarılı
Yor; genç bir yolcu olan dördüi!ctisü karanlıkta açıJmıa olduğu için 

Yilzm.eye ve kendi canını kurta.rma,:ta mecbur oluyor. Dalgalarla ve 
'karanlıkta sert bir boğuşma... Bir.uç defa denize batıp çıktıktan 
sonra .ayaklan bir zincire ilişiyor. Zınciri tutuyor. Bu bir yatın de
hliridir. Kendini müşkül.atla çekerek yata yaklaşısor. 

El Yordamile zemini çok mun-ı 
~ın ve tertemiz bir güvertede 
n· Unduğunu anlayınca uzandı. Ge
telı# neresıer alarak, hiç bir hareket-
. bulunmaksızın bütün kuvvetleri

: top~caya kadar dinlendi. Son 
ttQ ~du. Direklerin, lkamarala
bfr '7e ıplerin gölgesi bunun küçük 

Yat olduğunu belli ediyordu. 
ht 1:11ak elbiseleri güvertede bir 
~U süzii1müş olmakla beraber o
~ harelretine yorgunluğu kadar 
~ \'eriyordu. Müşkülitla ayağa 
t.~· Güvertenin bir kena.nnı tu
~ _ilrl il~ adım attı. Sağa sola 
~· Bir ses ve bir ışık göremi
~ bu yatın içinde kimse ohna
e., ~ilkmetti. Şimdi yapılacak 
tt.t-~ elbiselerini riizgirda ku
~ Uz.ere sığınak bir yer bul
) Genç adam hafif sallanan 
tı. ltta. iki tan.fuıa yalpa vurarak 
ip;~§ adım daba attı. Bir direğin 
"u erıne tutundu. Yerde bir halat 
~u. Sonra küçük bir set ilerleme
.,.. in.ani olunca durdu. Ayağile 
d _ lleddiıı bir merdiven kenarı ol
'ı:.~u anlayınca dar merdivenin 
ltt .. aradı ve .zifiri karanlıkta a
ta •gır inerken derinden garip bir 
ler~ sesler işitince irln1di. Bu ses
~· hır muhavereden zi,yade üç beş 
~ilin bir ağızdan okuduğu bir ila
~ı benziyordu.~ adam cezbe 
}A • rtdc esrarengiz dedelerin, §Cyh
~l'itı lYinine benziyen bu seslerden, 
bur Utperme duydu. Bir yatın içinde 
*t s~sl~rin işi ne? Burada olsa ol
~ı.r ışret meclisi kurulnıuş, bcd
~eriıı ayarsız sesleri işitilmiş 

~bilirdi. Fa.kat işittiği bu sesler ::n Ve derin ~ltularla, "Hay, 
tefı • hay, huyu ıardan ibaret gı"bi 

Yordu. 

lo ~enç adam biraz sonra, kendini 
dil> aYlnca merak ve tecessüsle mer 

\'Cııi 11 er... - inmek ~l ""'t).U. ~ ten, el yorda-
~ e bulduğu ahşap duvarı takip 
~rek Sesin geldiği istikamete iler
b ekten kendini alamadı. Burada 
~~ adamakillı iğerek yürüyordu 
~ı;en birlraç adım atınca sesin 
~ ~· dar kapının önüne varmış
~ ır anahtar deliğinden sarı bir 

bıt k karanlığın vücude getirdiği 
lle alın siyah perde içinde bir iğ-

Cleliği gım görünüyordu. 

~ nuvara yaslanarak durdu. Garip 
ltı.t ~n ·~eliklerini boğacak kadar 
~u ietli, ınsaııı bayıltacak bir ko
\q 1 e sarsıldı. Bu ilahiler ve bu lrn-

ıher tarafını saran bu 'karanlık 
~~"Orgun olan asabını 'büsbü
tılu &evşctiyordu. F.Jğilmeğe mecbur 
~u, nihayet onu yerlere seril
~a l~ nıecbur edeceğinden korkma
ltı uflbyurak ya bu küçük kapzyı 

l> iQeri . ek ah t . . ~lt gırm , y u genye gıt-
~ d kararını vermek ü:ı:re bir_~~
~ir ~u. Anahtar deliğine egıldi. 

ro.ıUnü bu deliğe intibak etti-

~ bir petrol Jambasının san zi
lQ.tı alaca .karanlıktan .zor kurtu
~tı bu küçük sahneyi görmeye ça-

~<ı~ ~: kal'§ısına gelen iki korkunç 
hJı:.~l: titredi. Bunlnr elleri ve a
acai ın.~an eli ve ayağı olan iki 
\

0
] p llltiblnktu. Biri yeleleri ile bir 
-~ kafası... öteki bilmediği 'Ve 
ltat e~ bir mnhlfık.. Fakat dik
~ ~ce ikisinin de maske tak
~n~ar olduğun uanladı. Yere 
~ kurmU§lar. 1ki yanlarına 
ıli~Ol'lar k .ayni nakaratı tekrar e-

dı. 

son derece tebrik etmişti. Buradan 
nynlnmıyordu. Snnki mıhlanmıştı. 
Derken ilahiyi kestiler ve onlarm 
sesini keskin, acı, yırtıcı bir ses ta
kip etti. Bir tren düdüğü kadar sert 
ve son derece vahşi bir ses .. Çabuk 
kesilen bu sesin hangi istikametten 
geldiğini anlıyamadı. Ancak iki mas 
keli adam sanki bu sesi bekliyorlar
mış gibi yerlerinden kımıldanmadı
lar. Hiç bir titreme, hiç bir hareket 
göstermediler. Halbuki, kendisi bü
tilıı vücudünü bir alev sarmış gibi 
derin bir ürperme geçirmişti. 

tki mahlfıktan birinin yanından 
bir alet alındığını, ötekinin yere u
zandığım gördü. Bu alet bir klskaç
tı. öt.ekinin uzandığı yeri görmek 
Ur.ere genç adam anahtar deliğinin 
üst kısmına doğru başını biraz uza
tınca derin bir raşe geçirdi: 

Yerde bir kireç kadar beyaz bir 
yüz görüyordu. Ağzı hafif açıktı. 
Arka üstü yatmış, gözleri tavana 
dikilmiş, hiç kıpırdamıyordu. Bu bir 
ölü idi? Hayır .. İlihi olrnyanlarclan 
birinin uzattığı alete yerde yat.an 
adam bir elini vermek suretile ha
yatta olduğunu gösterdi. 

Ve kuçük ooa"nın görünmiyen 
bir köşesinde kırmızı bir ışık yan
dı; koku daha 'keskinleşti. Mavili, 
sarılı duman tabakaları odayı dö· 
nerek, dolaşarak dağılıyordu. 

Yerde yatan adamın uzatbğı cli 
birisi tuttu ve öteki de kıSkacını u
"mttı. Kıskaç beyaz benizli adamın 
bir tırnağını sıkıştınnca gens, ka
pının deliğine dayanan gözünü ka
padı. Bütün vücudünden bir ürper
me geçti. Burada bir işkence mi ya
pılıyordu? Eakat maskeli adamla· 
rm ne bir tehditleri, ne bir sualleri 
vardı. Yerde yatan adam elini 'ken
dj uzatmıştı ve garibi şu ki hiç bir 
ses çılonayordu. 

C'-:renç adam duda1klannı ısırarak, 
kulaklarını Ukamaya. çalışarak işi
teceği fcrye.dı karşılamıya hazırlan
dığı halde birkaç saniye hiç bir §CY 

duymayınca gözlerini açtı. Kapının 
deliğinden tekrar baktı. Başka bir 
elin zahmet çekmeksizin ve gayret 
sarfetmeksiziıı tuttuğu elin orta 
parmağından kanlar akıyordu. 

Yerde yatan adamın beyaz yü
zünü ve tavana matuf açık gözleri
ni tekrar gördüğli zaman artık da
yanamadı. Ellerile gözlerini 'kapa
dı ve başını sıktı. Kendini toplıya
rak geri çekildi. 

Güverteye çıkbğı zaman tar.e 
deniz havasile geniş nefcSler 'aldı. 

Acaba bir kabus mu idi bu? Rüya 

mı görüyordu'? Burası neresi idi!. 
Bu udaın:ln.r ne yapıyorlardı? Bu 
yat kimin yatı idi? 

Bütün bu suallere cevap vere

cek halde değildi. Kendisini düşün

meye mecburdu. Güvertede sa,ğa 

.sola giderek bu yatın kayığını ara
malı idi. Fakat mevcudiyetinin ba-

ber alınmasından endişe ederek a
yaklarının ucuna basa basa bütün 

güverteyi dolaşbğı halde bir ka
yık bulamadı. Zaten bulsa da gece

nin bu karanlığında bir kpçük ka
ytltla nereye, hangi istikamete gide
cekti?. 

(Devamı val') --•M••-118·------··-·••H 
lstanbul HalkTiyatrosu 

~~ ()lllardan ba.§ka bu küçük sah'%: bir iki ki§inin veya mahlukun Ke•an GiUer ,.. arkada,lan 
~t bulunduğu muhakkaktı. Fa- Ankara.da. 

lu ~nç adam 6teln1eri göremiyor- ~d ~ bahçe
lQ. • ""~ _ sın o u akşam 
~ knakarat ve bu agır, hazin, temsil \'ermektedir. 
'a boku, sonra bu sahne genç Büyük Var~etc telc-
\>e~ uraya giımek cesaretini pati tecriibelerl 
~ beraber acessüsünü Ramoaa Balesi 

(Ba§ tarafı 1 hlcl sayfanmda) 
pare top atışile buna mukabele e
deccktır. Dolmabahçe önünde de
mirliyecek olan donanmayı saat-
9,30 da İngiliz konsolosu ziyaret 
edecektir. Bunu müteakip Yavuz
-dan saat 10 da bareket edecek o
ılan Amiral Şükrü Okan misafir 
amirali yine saat 10,30 da İstan
bul kumandanı general Halis Bı
yıktay ziyaret ~dooektir. Amiral 
Sir A. B. Cumingham saat 10,55 
te Yavuzda bulunan Amiral Şükrü 
Okana iadei ziyaret edecek ve 1;a
at 11,15 te Dolınabah~ede karaya 
çıkarak doğruca İngiliz konsolos
luğuna gidecektir. 

Misafir amiral snat 12 de ts
tun bul kuınandaninın ziyaretini i
ade edecek ve 12,SO da vilayette 
vali ve belediye reisi doktor Lutfi 
Kırdan ziya.ret edecektir. 

'Misafir amiral bu ziyaretten 
sonra konsolosluğa dönecek ve 
öğle yemeğini konsolosluk.ta hu
susi olarak yiyecektir. 

Saat 16,30 da Vali ve belediye 
reisi Varspite zırhlısında amiralin 
ziyaretini iade edecektir. 

Akşam saat 20,30 da Vali ve 
Belediye reisi tarafından Perapa
lasta misafir amiral şerefine bir 
akşam ziyafeti verilecek ve bunu 
bir suare takip edecektir. 

3 ağustos perşembe: Amiral 
Cumingham saat 10 da Taksim a
wdesine bir çelenk koyacaktır. Bu 
merasimde İstanbul kumandanı 
hazır bulunacaktır. 'Bir İngiliz 'kıt
ası ne bir Türk :kıtası merasime i§

tirak edecektir. 
Saa.t 13 te donanma kumanda

m Amiral Şükrü Okan Yavuma 
misafir .Amiral şerefine bir öğle 
ziyafeti verecclt ve öğleden sonra 
saat l5 te Yavuzda toplanmış o
lan Türk ve İngiliz bahriyelileri 
hususi bir vapurla Boğazda bir ge
zinti yapacaklardır. Ayni gün saat 
20 de 1ngliiz sefaretinde bir resmi 
kabul yapılacaktır. 

4 ağustos cuma: 
Misnfir f ngili& Amirali kendi

lerine tahsis olunacak hususi bir 
tayyare ile sabahleyin Yeşilköy 
hava. meydanından Anknraya ha
reket edecektir. Teşyi merasimin
de lstanbul kumandanı general 
Halis Bıyıktny, donanma kuman
danı Amira1 Şükrü Okan ve bir 
askeri lnta hanr bulunacaktır. 

Misafir Amiral Anlmra hava 
istasyonuna muvasa:latında Milli 
.Müdafaa Vekaleti Başmüsteşan 
Ankara garnizonu kumandanı. 
A:nlmrn Merkez Kumandanı, Milli 
.Müdafaa. Vclti.leti deniz ve hava 
müsteşarları urafından istikbal 
olunacak, bir askeri :kıt'a J.'CSDli se
limı ifa ~ ve bando İngiliz 
Türk milli mar§la.nnı cafacaktır. 

Misafir Amiral Ankara hav:a 
meydn.nından doğruca Anknr.a Pa
!lasa gidecek \•e kendisine tahsis 
olunaı;uk bir dahıede bir müddet 
ıistirnlınt ettikten sonra Riy.aseti
cüınhur kö!Sküne giderek defteri 
mahsusu imza edecek ve bunu mü 
tcakip Mnre.şal Fevzi Çnkmağı, 
Milli Müdafaa Vekili Naci T1nazı, 
Hariciye Vekili Şük~ü Saraçoğlu
nu ziyaret edecektir. Bu zijaretlcr 
:ayni sıra ile iade olunacaktır. 

Ayni gün saat 13,30 da Genel 
J{urmay Ba.skanı l.lareşal Fevzi 
Çakmak misafir Amiral ~e 
AnkarapalastB bir -Oğle ziyafeti 
verecektir. 

Yemeği müteakip Amiral Rei
sicümhur tarafından Riyaseti
cümhur köşkünde kabul oluna
caktır. 

Misafir Amiral saat 19 da An
karn hava meydanından tayyare 
ile lstanbula hareket edecek ve 
hava meydanında istikbalinde bu
hınan y.evat ta.rafından t~ ·oıu
:nacaktır. 

Amiral İstanbula muvasalat 
ettiği zaman Yeşilköy hava mey
danındn merasimle karşılanacak

tır. 

Ayni gün §ehrimizde misafir 
İngiliz bahriyelileri kafileler ha
linde mil?.eleri ve camileri ziyaret 
edeceklerdir. Saat 13 te harp filo
su kumandam Mehmet Ali tara
fından bir ~ğie yemeği verilecek
tir. Misafir balıriyeliler öğleden 

sonra serbest olacaklardır, 

Saat 17 de İngiliz ve Türk bah
riye futbol takımları arasında Fe
nerbıihçe stadında bir futbol mü-
sabakası yapılacaktır. · ., 

5 ağustos cmna.rtesi: 

Öğleden sonra misafir ~r 
balk tarafından ziyaret olunacak
tır. Saat 13 te İngiliz Amirali ta
:rafından Varspite %U'hlıstnda bir 
öğle yemeği verilecektir. Yemek
ten sonra İngiliz Büyük Elçisi mi
safir bahriyelileri kabul edecektir. 

Ayni gün saat 20,30 da Tarab
ynda Sümerpalasta Amiral Şükrü 
Okan tarafından bir veda ziyafeti 
verilecek ve ziyafeti müteakip Bo
ğazda. bir tenezzüh yapılacaktır. 

Aldatacağım. 12,ao - Program, 12.35 - Türle 
(Baş tarafı 6 ıncı sayfamızda) müziği - Pl., 13,00 - Memleket saat 

her yere yuvarlandığını i~ieyoruz. ayan, ajans ve meteoroloji haber
Hazım kendine geldiği zaman, o lerl, 1~15 - 14 - Müzik (karışık 

mesut gece nihayete erme.le üzere program - Pl.), 19,00 - Proğram, 
idi. Gökte kurşuni bir aydınlık var, 119,05 - Müzik (bir konserto - Pl.), 
yıldıilar kaybolmuş, Mük.erremin 19;30 - Türk müziği (fasıl heyeti), 
orasında artık ışık yanmıyor, uyu- 20,15 - Konuşma, 20,30 - Memle-
yor muhakkak. Başında dehşetli ket saat ayan, ajans ve meteoroloji 
bfr sızı var, -burnu kendine büyük haberleri, 20,50 - Türk müziği. 
geliyor, doğruluyor güç beli, ayağı- 1 - Nevres • muhayyer şarkı • 
nın dibinde bütün geceyi ona harap Gün kavu~tu, 2 - Tanburi Cemil • 

eden büyük taşa, içi titreyerek bakı- hüseyni şarkı - Gönnek ister, 3 -
yor. Onu kaldıQp atmak istiyor, fa- Lemi - hüseyni .şarkı - O güzel göz
kat gücü yetmiyor bu hareketi yap- Jerle bakmasını bil, 4 - Sadettin 
mıya. Beli sızbya.rak, bütün benliği Kaynak _ muhayyer türkü _ Batan 
ezilerek kalkıyor yerden. Sabahın 
bu kör saatinde Mükerreme uzak- gün kana benziyor, 5 - Suzinak 

tan veda ederek sallanarak .ayrılı- peşrevi, 6 - Arif bey - :suzinak şar
yor köşkten. Eve gitse gidemez, ya kı - çekme elemi derdini, 'il - Ah-

G ağustos pazar: ne y.apacak! Kendisinde dehsetli fe- met Rasim - suzinak şarkı - Pek re-
Gemiler serbest olacaklardır. 1ık na hissetmekte, sakaklan zonk- vadır sevdiğim. 8 - Udi Ahmet 
İogiliz donanması seferber luyor, boö-azı kuruyor. O acı ile suzinak şarkı - Bir günah ettimse 

Londra 1 (Hususi) _Donan- epeyce geziyor avare, nihayet bir cana, 9 _ Gülizar halk tiirküsü _ 

manın ihtiyat efradı dün akşam oto buluyor dönüyor evine. Yatak Sinemde bir tutuşmuş, 10 _ Hüsey-
"Portsmouth,, , "(".atam,, , "De- odasına girdiği vakit Ncyrnnı .mışıl 
vonport,; ve "Gosport,, taki kı~la- mışıl uvuvor. Komodinin gö- ni saz semaisi, 21,30 - Haftalık pos-
lanna. gelmişlerdir. Bu ihtiyat ef- zünde a<'ık kalmı~ bir roman bulu- ta kutusu, 21,45 - Neseli plaklar 
ratla ihtiyatta bulunan "133,, ge- yor. İsmine bakıyor iri harflerle şu R., 21,50 - Müzik (Melodiler - Pl.), 
mi Vis .Aminll Max Borton ku- cümle yazılı: cKocamı aldatacağım> 22,00 - Müzik (küçük orkestra şef: . 
mandası altında fiili hizmete dahil ·birden hiddetleniyor, amma Neyra- Necip Aşkın). 
olacaklar ve ağustosun 9 uncu gü- nı uyandırrnıya kıyamıyor, yastığın 1- Dudolf Nutzlader - Haydi ba· 
nü Weymouth limanında kral ta- üz.e~ine serpilen altın saç;larında.n na bir hava daha çal, .2 - Fr.anz Le-
rafmdan teftiş edileceklerdir. binlerce öpüvor cAldatmanın sonu hnr _ Çocuk prens operetinden vals 

Bu suretle si1=-"- :altına "~'" 1 çok feci aldan da aldatma canım> ııcu.ı ~.rı - 3 - Mozart - Re majör divertimen· 
mış olan 13000 ihtiyat efradı ağ- divor. Karsısına ı:telen büvük ayna· 
lehi ihtimal Eylfil nihayetine ka- da yüzü gözü şismiş. ~ürüklerle do- todan menuet dansı, 4 - Emmerich 
dar sllih altında kalacaklardır. lu b1r bas bskıvor ona... Kalman - Hollandalı kadın operc-

Mürettebatı seferberlik haddi- tinden (potpuri), 5 - Pepi .Müller -
ne iblağ edilmiş olan gemiler ara- Güreş tehiri Lapaloma şarkısı üzerine -potpuri, 

sında ~'Effingam,, kruvazörile 6 .. 1 .. k •. 6 - Ziehrer - ViyanaJı küçük kız, 
o cu Kazası Değirmenacre ya-

23000 tonluk "Kuracas,, tayyare 1 d '"k 23,00 - Son aJ·ans haberleri, ·•·aa• ısın a o ·süz yetim çocuklar men- ....... ~ 
ana gemisi, 7000 tonluk "P.iga- fa.atine 6 ağustos 939 pu.ar gilaü esham - tahvilat:, ..kambiyo - nukut 
sus,, deniz tayyare ana gemisi. ynınlacak güres müsabakası t.elaiJ' borsası (fiyat), 2.3,20 - Müzik (Caz.. 
8000 tonluk ".Emerald,, kruvaı:O- ecUiıniştir. nerde ynpılacağı tarih band - Pl.), 23

1
55 • 24 - Yarınki 

rU, beheri 5000 tonluk gemilerden 'ilan edilecektir. program. 

mürekkep iki kruvazör fırkası, üç ıı============================================= 
muhrip filotillası 6 mayin gemi-
leri ve sairedir. 

Zaten Ana.vatan filosu da üç 
aylık manevralar için "'P-0rtsmouth,, 

a hareket etmi~r. 

Şehirde ... 

Sivrisinek 
• 

ile Mücadele 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızdn) 

etmi(i ve bu hususta alınacak ted
birler hakkında kendisinden iza
hat alını§ .ve icabeden direktifleri 
vermiştir: İstanbul sıhhat müdürü 
Bay Ali Riza dün derhal faaliyete 
geçerek şikayetlerde mevzuu bahs 
olan Şi§li, Maçka ve Be~iktaş hu
dut.ıarı dahilinde çok sıkı bir tef
tiş ve kontrol yapmıştır. Bu teftiş 
ve kontrolün gayesi şikayetlerin 
hakikate uygun olup olmadığının 
tetkikidir. Yapılan tet'kikler neti
ocsinde şikayetler tavazzuh ederse 
derhal ön1 nmek ıiçin icabcden ted 
birler alınacaktır. 

DUn bu hususta bir mtitıarri
rimize Sıhbnt :Müdürü B. Ali Rıza 
demiştir ki: 

"- Malum olduğu veçhile siv
risineğin büyüdüğü ve meydana 
çıktığı yerler su birikintileridir. 
Bunlarla mücadele etmek için ya 
suları akıtmak Yeyahut ta akıt
mak kabil olmadığı takdirde ma-

zot dökmelc 18.zımdır. Şikayeti mu
cip nQktalarda şiddetle harekete 
geçeceğiz "·e her halde böyle bir 
hal mevcutsa önUne geçeceğiz.,, 

Diğer taraftmı Sıtma mücade
le reisi Sıhhat V:ekiletine bir ra
por yazarak sinek meselesi hak
kında gazetclerde yapılan neşriya
tı bilfürıniştir. 

11uraad• IUtUn balom evi 
Bursa (Hususi) - İnhisarlar va

kileti tarafından Mud ··o:ı.da büyilk 
ve modem 'bir tütün oakım. evi 
yapılacaktır. 

Bu bakım evinin bütün projeleri 
hazırlanmış ve gelmiştir. Yakında 

binanın inşaatına başlanacaktır. 
Esad Alkan 

.-. -
Yeni beledly• binası 
Afyon (Hususi) - Ülkü anıtı .ci

varında yapılmakta olan ~eni be
lediye binası bitmek üzeredir. Ta
rihi bir hatıra saklıyan eski be
lediye binası ise müze olacaktır. 

r.!!!!. 

i~l?(0J:~:u:~ ' . . . . . . .. : ,. 

GRiP NEZLE NEVRALJİ 

AŞ DiŞ 
KIRIKLIK , 

Soğuk Algınlıkları ve Ağrıları 

EOKALMiNA 
TESKİN EDER 

Sıhhat VekaJetinin 15/4/ 936 tarih ve 4/45 numaralı nıhsabnı haizdir 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Ba}·an Fatma ve İsmetin 17583 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 

(825, liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme
di W• den hakkında. yapılan takip ürıerinc 3202 No. lu kanunun 46 ncı 
maddesinin matufu 40 mcı maddesine göre satılması icabedeıı Kadirgacla 

eski Bostan.8.li yeni Küçükayasofyn mab.allcsinde Kutipsinan caddesindf 

eski 31. 31 Mü. yeni 4.7./ 49 kapı 143 ada 10 parsel No. lu altında dükkan. 

olan bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
konmu tur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir

mek i ~tiyen (70) lira }' ak~i ı·erecektir. llilli b:mlmlannıızdan birinin 

teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergil~rle belediye re
simleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellliye rüsumu borçluya aittir. 

Arttırma. şartnarn • /10/8/939 tarihinden itibaren tetldk etmek istiyen· 

!ere sandık hukuk işleri seıvisinde açık bulundurUlacaktır. Tapu sicil 

kaydı Ye.sair lüzumlu izahat ta şartnamede :ve takip dosyasında vardır, 
Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek saWığn çıknrıla11 gay

rimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır

ma 18/ 9/939 tarihine müsadif par.aıt.esi günü Cağaloğlunda kfıin sandı

ğımızda. saat 10 dan 12 ye lvıdar yapılacaktır. Muvakkat. ihale yapılabilme

si için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenlrul mü

kellefiyeta1e sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdir

de sem &.rtt.ıranın taahhüdü baki kalmak şartile 3/10/939 tarihine müsadif 

68.lı günü ayni mahalde w ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 

arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları 

tapu sicillerile sabit olmıyan ali.kadarlar ve irtifak ha'kkı sahiplerinin 

bu haklarım ve hususile faiz ve masiı.rife dair iddialannı ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteıerile beraber dairemize bildir

meleri lfı~dır. Bu suretle haklannı bildirmemi§ olanlarla. haklan tapu 
sicillcrile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırla.r, 

Daha fazla malUmat almak istiyenlerin 938/133 dosya numarasile sandığı. 

mız hukuk işleri servisine müra.caa.t etmeleri lüzumu ilan olunur. 

• • • 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan guyriınenkulil ipotek gösh?rmclı:: 

istiyenlere muhamminlerimiım koyıiıuş olduğu kıymetin % 40 ını teca

vüz etmemek Uzere iho.le bed linin yansına katlar bor~ vermek fill!'etile 

kolaylık göstermektedir. .,(5793). 
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MAZON MEYVA TUZU 
müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BA·RSAKLARI, KANI \ 
temizler, ııhhatia latif bir yardımcısıdır. MİDE ve BAR
S:l<\KLARI alışhrmaz , ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, 

BAKEk nınğazalarımn sattığı 
ı~ostüm ve pardesUJer, cnısalsiı 

bir bi~imdcdir. 

tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. SAGJ,AH MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak 
ŞIK 

ucrz 
RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MIOE AGRILARI •• EKŞILlKLERINI •• YEMEKLERDEN 

Hlilasa: Mi DE YÜcutta hiuedilen çöküntll ve ACRILIK iie kolayca mücadelf: içia HAZMIN •• müessir müuahihi olaa 

tuzu alını:r:. Mazon lemlne ve. Horoa markasına dikkat ediniz. 

aonra bütün 

MAZO~ Meoyva 
Hali hazırda piyasamızın en ~ 

fi t gin çeşidleri, her yerden ucuz a 
ve müsait şartlarla satılmakta~ 

===================================================================================================================================~ 

1 S TA N·B U L BELEDiYESi 
lstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel 

Müdürlüğiinden : Umum 
işletmeleri 

1 - Muhammen bedeli (4136,75) lira tutiı.n 100 adet demir konsol, 

İ25 a<let demir muhafaza borusu , ve 125 adet kliçük tenviratı umumiye 

diğer~ aıçk eksiltmeye konmuştur, 

2 - Muvakkat teminat (310,26) liradır. 

3 - Eksiltme 11/8/93.~~uma günü saat 15 te Metro han binasır~.a 
ö inci katJnda toplanacak olan artırma ve eksiltme komisyonunda ya

pılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden parasız 

tedarik edilebilir, 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilan 

edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (5620) 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalç~~me karJmtıda deniz kenarında önü kumluk arsı 

satılıktır, Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay du

rağı yakınında, duvarları ve rıhtllllı ye kayıkhanesi yapılmL§ bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cepheei ve takriben bir dönüm murabbaı me

a.lıası vardır, İsteklilerin her gün sabahlan (10) dan (12) ye kadar 

cYeni Sabah> idare memurluğuna müracaatlan, 

BUGÔN 
KUMBAllASINA 
PAQ~ATAN 

• 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 

Cinai 
Miktarı 
Çoğu Aıı 

Muham- çoğu MuYakka t 
men fiatı tutan Teminatı 

:.. Kr. L. Kr. L. Kr. 

EŞSiZ ŞiFA ve SIHHAT KAYNAKLARI..-.. 

ARMUDLU KAPLICALARI 
Romatizma, Siyatik, Böbrek, Nikris, Nefes Darlığı, Akciğer. 
Karaciğer, Ekzema, Felç, Nevrasteni vesair sinir, hflzım cihaıl 

Kriple maden kömürü 120 100 ton 14 75 1770 132 75 ve kadın hastalıklarını iyi ettiği tetkik ve tecrübe ile sabittil'· 
Mekte>bimize lüzumu olan ve muhammen fiatı ve miktarı ve muvak· 1 Otelde Birinci Sımf odalarda ikamet (Banyo dahil) 180 Kr. 

kat teminatı yukarıda yazılı kriple maden kömürünün, 9/8/939 çarşamba ,, İkinci ,, ,, ,, ( ,, ,, ) 185 ,, 
günü saat on dörtte açık eksiltme suretile mübayaa ve ihalesi yapılacak- Yeni pavyonlarda müstakil kiralık boş odalar daha ucuzdur: 
tır, Mudanya postaları her Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günlefl 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine ve 2490 ••-• gidiş ve dönüşte uğrar. 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları lazımge
len eksiltmeye iştirak edeceklerin de yukarıda yazılı muvakkat teminatla
rını İstanbul Yüksek Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırdıklannı 
gösterir makbuzlarile veya bank mektuplarilc ve ticaret odası yeni yıl bel
gesini hamil olarak belli gün ve saatte mektepte müteşekkil komisyonu 

mahsusuna müracaatları. (5502) 

ASEPTA 
' TABLETi 
Yemek Hlonlarına, yatak ve 
banyo odalarına, mulf aklara, 
aptesanelere, ke hvelere, ga
zinolara, lokantalara, eşya de
polarına asmakla 

Sinek, Sivrialnek, Güveler Ye diğer başerab uzaldaıtırmak 

kabil olar. 8 G •• z f d N 1 
Temas •uretile mücadele ve imhası liz:ım gelen GÜVEL~RlN SOR- un ar ın a ası 
FELERI, KARINCALARI ve HAMAM BÔCEKLERiNiN iMHASI 

:~:: .:·.:::~::::~ "Kü·fü·ı::E:::~!·KniSTALiZE ASIP~ Bukadar Değişebildinı't 
TAY 1 kuJlanmalı 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No, 33 Telefon 41358 

1 Doküman : 1 1 
HATAY 

Bugün Çıktı 
Fiziki Coğrafya - lklimi - Nüfus 

oprak ve Mahsulleri - Hayvan
ları - Sulan - San'at ve ticaret ha-

yatı - Sahilleri - Yollan - !ş haya
l - İçtimai hayat - Edebiyat ve 

musikisi - Adet ve an'aneler - Ma-
rif - Antakya şehri - İskende

run şehri - Yaylalar ve sayfiyclc 

Bayan Anjel; 8 gün zarfında gayet cazib bir tarzda glizcllc~ti. lJll' 

na. nasal mu\'affuk olduğunu \'e her kadının da onun gibi yapntıilcCCğiııl 
izah eden a~ağıdald mektubunu okuyunuz : 

8-10 gün kadar evvel c;ektirdi- vcl pembe renkteki Tokalon kteıııl" 
ğim iki fotoğrafıma baktıkça adeta ni kullanınız, "ttl' 
gözlerime inanamıyorum, Alnımda Siz uyurken besleyici ve gu ıc· 
ve gözlerle ağzımın etrafında buru- leştirici tesirini yapar, cilt buı:u_~ ,. 
şukluklarım vardı, Tenim esmer ve suz ve nermin bir hal kesDt-""c 
sertti, Bugün ise, cildim kadife gibi Gündüzleri de beyaz renktcld .~ 
yumuşak, beyaz ve bütiin dostları- kalon kremini kullanınız, cndı~ıt 
mm gıpta nazarile baktıkları buru- beyazlaştırıp ta.zeleştirir. Siynlı Jt• 

leri gı' derir ve açık mesameleri 61 
şuksuz ve nermindir, Hepsine, gece 
için cildin unsuru olan pembe renk- laştırır, 
teki ve gündüz için beyaz renkteki Paranın İadesi Teminlltt: d ti 
Tokalon kremini kullanmalarını tav- Bu basit usulü bilen her k8 ~i 

KOCUK EL 
YA~IN 

Cf:r\ OEFTEll.INE 
iMZA ATA~ 

r>OYOK EL 
·QLACAt<TIO 

ri - Kırk asırlık tarihi - Evliya 
Çelebi Hatay'da - Strabon ve !b
nibatuta'ya göre Hatay - Gazi ve 
Hatay - Kurtuluş yıllarının Kro 
nolojisi - 6 tahlo - 110 büyük fo

toğraf - 12 ~aliihiyetli kalem - 2 
renkli kapak - 1 harita - 68 bil!" 

sa.yf a 30 kuruş 

siye ettim. Onlardan birçokları ba- "giinde 3 dakika., bir genç k~~: ıe· 
na gülüyorlardı, Fakat onlar da tec- gibi yumuşak ve sevimli bir c~~ 
rübe ederek memnuniyetbahş seme- min edebilir. Binlerce t~ bit' 
resini gördükçe hak verdiler ve cid- memnuniyetbahş semerleri s,~ıe ııef 
den ha.vrctte kaldılar, teminat olabilir, Hemen bugunı.ıre' 

iki kremden birer vazo veya .,,. 
Pembe renkteki Tokalon kremi- tüp satın alınız, Onları on gUn ~ 

nin terkibinde Viyana Üniversite- fında tarif edildiği şekilde kUll"';, 
sinin meşhur bir profesörü tarafın- ruz, Sc"meresinden memnun ka.J1ı' ı1 
dan keşif ve "Biocel,, tabir edilen dığmız takdirde vazo veya ,t~P1~ 
cazip ve kıymetli gençlik cevheri yarım da olsa bile, iade ediJliZ 
vardır, Akşamları yatmazdan ev- paranızı geri alınız. Bütün muallimler, Üniversite 

den orta okula kadar tahsil genç 
liği, bütün memurlar ve Türkiye
yi esaslı şekilde tanımak istiyen-
ler DOKÜMAN'ı takip etmeli, ilk 
sayısı olan HATAY'ı alıp bir kere 
gözden geçirmelidirler, 

ÇIKARAN : TÜRKİYE 

--· YAYINEVİ --· 

Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuraosmaniye cad. 

No. S Dr. Oımaa Şerafettin 

ap rtmanı 

ll'~~~~~Jı;tC'l\l 

~ · Ankarada ~ 

~ A ~ 
Q ~ 
~ Kitapcvi - im.atçılık - Türkçe 1 

ve yabancı dil gazete, mecmua, 

a kitap siparişlerini en doğru ya-

~ pan bir yerdir, Erika ve İdeal 1 
ll yazı makineleri satış yeridir, 

U Telefon: 3377 

1.-n.""Y. -~~~~~JJ 

İstanbul Belediyesi ilanları 
d•' 

Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ve Adalar kazaları Belediye hududu 

hilindeki tenviratı umumiye lambalan çin lüzumu olan 34,000 kilo ~ 
kapalı zarfla mübayaa edilecektir. Muhammen bedeli 5015 lira ,,e 'oe 
teminatı 376 lira 13 kuruştur. İhale 17 /8/939 perşembe günü saat 15 , 
Daimi Encümende yapılacaktır, Şartname Zabıt ve Muamelat ı.ıudU" 
lüğü kaleminde görülebilir, Taliplerin ilk teminat makbuz veya ınektıı~ 
ları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ib

9 

günü saat 15 e kadar Encümene vermeleri. (5819) 
_-::;? 

ISTANBUL BELEDİYESi 
lstanbul İşletmeleri 

.. 
Tramvay Ve Tünel Elektrik, 

Umum Müdürfüğündeu : , 
tfll 

1 - Bedeli tl\kriben "709,, yedi yüz dokuz lira tutan "bakır ete , 
çivisi, pirinç tel, pirinç saç, aleminyom perçin çivisi vesaire, paııırııt< 
la satın alınacaktır, 

'tıll 
2 - Pazarlık 12/8/939 cumartesi günü saat l O da Metro hrıll bı 

sının 5 inci katında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. , 

3 - Bu işe dair malumat almak istiyenlerin idarenin Lcvazı111 ser"ı' 
ine müracaatlerL "5736,, 

Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOQLU 

Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai EbÜ~~ 
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