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Gemisi Dün ingiliz Amiral 
Sabah Limanımıza Geldi 

Amiral Bugi1n Tayyare İle Ankaraya Giderek 

Cümhurreiai İsmet İnönü Tarafından Kabul Edilecek 

•. 

.. 11gillz filosunun dün limanımw.da ahnmış resmi 

""'Wvelce donanmamızın yapmış 

JidUğu ziyareti iade etmek üzere 
limanımıza geleceğini haber vermiş 
olduğumuz dost ve müttefik İngiliz 
gemileri dün sabah erkenden şehri
mize gelmişlerdir~ 

Misafir filo saat yedi buçuğa 
doğru Çekmece açıklanna gelmiş 
bulunuyordu. Burada İngiliz filosu 
Türk filosu namına gönderilmiş 

olan "Kocatepe,, ve "Adatepe,, 
muhriplerimiz tarafından karşılan
mıştır. 

Saat sekiz buçukta dost İngiliz 
filosu Sarayburnu açıklarında gö
ründü. 

Önde, İngilterenin Akdeniz filosu 
kumandanı Vis Amiral "Cunning
ham,, ın forsunu taşıyan "Warspi
te,, battı harp zırhlısı bulunuyor. 
İngiliz amiral gemisini "F. 03,, , "F, 
24,, , "F. 18., , "36 F.,, filotilla reh
ber gemileri takip ediyordu. 

Filonun sancak baş omuzluğu 

istikametinde "Kocatepe,, ve "Ada- 1 

tepe distroyerlerimiz misafirlerimi- / 
ze kılavuzluk ediyorlardı. Dost ve 
müttefik devlet gemileri yavaş ya-

(Sonu S üncü sayfaımzda) Vali Amiral Cunin.gham ile beraber 

Mu·aaolini Kendi Tayyare aile 
Tetkik Etti Harekatı 

... .. 
!!""!: 

Habeşistanda Italyan ağır bombardıman tayyareleri l 
Roma, 2 (A.A.) - Mussolini bizl tayyaresile bu sııbah askeri manev-j 

sat kullandığı bir bombardıman · _ . - ~-- • \1 üıicüde) 
;; 

Eski Türk kahnelerinden biri 
Ayasofyanın arkasındaki "Babı 

Hüm~yun,, denilen saray kapısının 
iki tarafında geni§ odalar vardır. 
Vaktile bu odalardan kapının üs
tünde bulunan kısımlara çıkılırdı. 

(Sonu 7 inci sa)1amızda) 

25· Yıl Evvel Bugün 

Almanya Fransaya· 
lıanıharp · Etmişti 

1914 Cihan Harbi Nasıl Patlamıstı? 
Bundan 25 yıl evvel, 1914 senesi 

Ağustosunun 3 üncü günü Fransa
nın Londra sefiri "Kamlar,, Fransa 
Hariciye Nazın "Viviani,, ye şu tel
grafnaıneyi göndermişti: 

"Sir Edvard Grey kendisinin 
İngiltere hkfımetinin takip edeceği 
tavru hareket hakkında Avam Ka
marasında yapacağı beyanab Fran
sız parlamentisuna tebliğ edebilece
ğinizi beyana memur etti. Müşa
rünileyhin Avam Kamarasındaki 

beyanab şu esaslara istinad edecek
tir: Alman donanması Podökale bo
ğazını geçtiği veya Fransız sahil
lerine, Fransız harp gemilerine ve 
Fransız ticareti bahriyesine taarruz 
için Şimal denizine çıktığı takdir
de İngiliz donanması Fran
sız bahriyesini korumak için müda-

(Sonu 3 üncü sayfamızda.) 
Umumi harbin meşhur simalanndaA 

Fransız diplomatı Klenıanso 

Bulgarlara Dostça 
Bir Nasihat 
Bulgarların bugUna kadar takip ettlklerf va 
maaleaef arbk dönemlyeceklerl kötU si
ya setten çok plfman olduklarnıa eminiz. 

ltaıyanın diktatörü Mussolininin tesis cUiği gazete olan il Popolo 
d'ltali1t'n•n Bulgaristam nasıl kışkırttığına dair makalesini diin tercüme 
ederek gu.etemize koymuş ve kendi noktai nazartm17.l da bu~ün ya7.a
cağıınızı ilave etmiştik. 

Evvela yazılarından Balkan iş-ı dığı belli olan bedbaht İtalyan mu· 
lerini katiyen bilmediği ve anlama- (Sonu 3 üneü sa~ fannzda) 

7 1 --==== E?!T • 

Avusturyada Hayat 
Çok Müşkülleşti 

Viyanadan umumi bir manzara 

Avusturyadan evvelki gün şeh- ti hakkında bir muharirimize ıun
rimize gelmiş olup isminin gizli tu- lan söylemiştir: 
tulmasını arzu eden Avusturyalı - Anşlus bir emrivaki olup A-
hir zat Avusturyanın dahili vaziye- (Sonu 7 iacl &ayfamızda) . 

HER SABAH 

HOŞ GELDİNii AMİRAL 
H Olj geldiniz Amiral. 

Misafir olarak bulunduğu

nuz Türk sularında muhakkak ki 
ılık bir hüsnükabul görecek, içten 
gelen bir samimiyetle alkışlanacak-
sınız. 

Gemilerinizi se~'reden lıer Tür
kün gözünü st-\inçten parln.r görü
y-0rsanız bunu, kumandanız altın

daki vahidi harplerin temi7Jiğine 

\'e güzelliğine olduğu lfadar İngiliz 
ve Türk milletle.rinin ıte~inde lrnş

tukları müşterek barış davasının 
nihayet mu1,affer olacağına dair 
beslenen kuvvetli imanın gözlerden 
ta..~an nuruna da atfedebilirsiniz. 

İngiliz ve Türk birbirini dost o
larak ta dü~man olarak ta denemek 
fırsatını bulmulj iki millettir. Tari
hin karanlığına gömülen uzun asır-

lar içinde birbirimizle .se\·j~tik te, 
dö\"ü~t.ük te... l"'akat muhakkak ki 
mütekabil l!ürmetlmizden bir zer. 
resi bile kaybolmus değildir. Biz si 
zi saydığımız ve sevdiğimiz kadar 
s!zin taraf mızdan da sayıldığımıza 

ve se\'ildiğimizc eminiz. 
Bu itibarladır ki sulhscve.rler 

cephesinde yanyana yeniden me\'ki 
aldığımız ve sulh düşmanlarının ani 
bir !>askın tehlikesine maruz bulu11-
du~11muz şu buhranlı dakikalarda 
sizh•rJ ~lh t•nilir lıir clost, mert) ve 

söziine sadık bir müttefik sıfatile 

aramızda ~<>rdi.iğümüzclen dolal1 
payan ız hir zevk d~yuyoruz. 

Türk sularına hoş geldiniz Ami· 
"ral. 

A. CEMALEDDlN SARAÇOGLU. 



1 ··-..,..-.. ~ YENtSABAJI • .... • 

VAHIDETTIN Yanlış Kapı çatan 
iki Sarhoşu~ 
Marifeti! 

Okuyuculırımız 
Memleketimiz
den Çekilen 
ltalyan Malları 

P.-.0 L İ T 1· K A 
' . , 

-a- VAZAN: M. SIFIR -.. !!Jır '' ' ... 

·Vahidettinin Çocukluğu Nasıl 
Yetiştirildi ? 

Bir ranllevucu kadın 
•rarken ev .. hlblnl ve 

bekçlYI dtivmUf lerl. 

Bir münevver Safran-
bolulunun dilekleri İtalya hükumetinin böyle 

bir karar vermes 
varit değildir 

Avrupada askeri 
manevralar _ .. ..r.ıt.ll 

Ağustos, her ne kadar gw--.... 
ve tebdit üe hayatımıza gi~ 
ise de, diğer bir cepheden göste~ Gecti ? Nasıl • 

BVL!SA 

"Beşinci Sultan lUehmet ~ 
baleti nezide ikeB, V ahiclettiaia bea 
deleri 9engelköyii kasrmdan Yıldı· 
zı ,.e denizi gözlüyor, Padişahın ö
lüm babuiDi bekllyorJardı. O llr&· 

da, Harbiye Nazın &ver Pa§a, bek 
lenilcn bu haberi telefonla. bilcliri· 
yor. O aksam da Sadrazam i1al&t 
Pa.~a beraberinde Harbtye Nazın 
,.e Şe)hül" lam olduğu !halele V&hi· 
dettlne geliyor, sabık bakanın vefa
·tı haberini ' rlyor. 'Vahide.tün ca
Ji bir teessür gö teriyor. Mukad
<leratm clJmerinden şikayet eder 
gibi görünmekle beraber sürunınu 
saldıyamıyor. 

V ahidettin, bir aralık resim ve 
musikiye merak etti. Fakat, o za
mana kadar geçen hayat ve hatıraf 
lanndaki bütün iiler. yalnız genç J 
ve güzel kadınlara, zevk ve §ehvete 
ait bulunduğu için, resmin çıplak -
lıklan, musikinin açık ve oynakları 
ile meşgul olmaktan gerçekten müs 
tesna bir :zevk alırdı. Bir aralık, Va
hidettini bir de kuş merakı sardı .. 
Bahçesinde büyük ve zarif kümes
ler yaptırdı. Bunları renk renk, çe
§it çeşit güvercinlerle doldurdu. Her 
gtln, muayyen saatlerde bu kümes
lerin kar§ısına geçer, güvercinleri
nin gerdan şişirip baş kasarak çek
tikleri sevdalı gugularmı, hakikaten 
candan bir alaka ile dinlerdi. Erkek 
leıin lr:ıırulup kanat ~arak yap -
bkları çapkınlıkları, dişilerin kıvrak 
ve nazlı cilvelcıini, hele gaga gagaA 
ya verip öpüşmelerini büyük bir 
zevkle seyrederdi ve hiç şüphe yok 
ki, bununla şehvi hislerini uyandı
rır ve beslerdi. 

Vahidettin, gençliğinde kadına 
ve şehvete karşı son derecede haris 
ve hatta fevkalade hodbin olmakla 
beraber şöhret ve hele saltanat ar
zu ve iddiasında hiç te bulunmazdı. 
Bu ferağatine sebep babayaniliğin
den, halkçılığmdan daha ziyade ü
mitsiiliği idi. Çilnkü, babasının alA 
tıncı şehzadesi ve bu sebeble salta
nat makamııun en uzak ve şüpheli 
bir namzedi olduğunu billyor, padi
flah olmağı hatırına. bile getirmi -
yordu. Tahsil arzusunun körelme -
sinde, herhalde bu llmitsizliğinin 
de pek büyük tesiri olmuştu. 

Vahidettinin, bilyük biraderi 
Abdfilhamidin saltanatı zamanın -
daki istibdadından iğrenip tiksindi
ğini ve hatta meşruti bir idareye, 
tam. bir serbestiye taraftar olduğu 
söylenir, istı'bdadı dolayısile Abdül
hamidi hi!i sevmediği ibi1e iddia edi
lirdi. Hakikaten, o zamanlar istib
dadı yıkmak lir.ere Rumelide yapı
lan ve.,.,M:eşrutiyetin ilim ile netice
lenen isyan hareketini tasvip ve mü 
teşebbislerlni takdir eylediği bile 
yakınında bulunan kimseler wa -
fından ilin ve işae edilmişti. Bu ri
vayetler, o zaman halk tarafından 
derin bir alaka ile karşılanmıştı. 
Hemen hemen milletin ekseriyetin
de .bu ak saçlı ve hürriyet tarafta
n şehzadeye karşı müstesna bir 
hürmet ve muhabbet uyanmıştı. 

Vahidettin, büniyetin ilfın. edil
diği zaman kırk sekiz yaşında bulu
;nuyordu. Abdülhamidin tahtından 
indirilmesi ve biraderi Reşat Efen
diniu saltanat makamına geçirilme
si gibi kendisini saltanat makamı
na yaklaştıran mühim hadiseler bi
le, Vahidettinin hayatında bir de
ğişiklik yapmamış ve onda saltanat 
tlmidi uyandırmamıştı. Fakat, Yu
suf lzredclin Efendinin ansızın ve
fat edivermesi işin ecklini derhal 
<leğj§tirmistl. Vahidettin hiç um-

.~ madığı veliahdlık makamına kavu
j§Unca ne oldum delisi olmuş, ika.Clı
na ve içkiye olan iptilMı büsbütün 
)artmıştı. Fazla olarak, betıliğini bir 
uie hırslı bir saltanat aşkı sarmıştı. 

.Aşık Vnhidettin, biraderi Be§in
.ci ehmedin vefatı haberini aldığı 
68Jl.te kadar iki a§k mabudu tanıyor 
\'C tnpınıyordu. Kadın ve saltanat!. 
Bütün günlerini, kimi vakıt Boğa
zın esrarlı ve maviliklerini eeyre -
dcrck, kimi valnt da her tarafı ye
~il arma§lklarla kapla.nınıı ve loş
lnnmış knmcriycllinde dilşünerek 

~eçıriyordu. Ak~a.n, i§ret sofra
cı bnşında, r k renk ince tüllere 
sarınan, tiirlü. türlü naz ve ~elerle. 

-
Sadrazam Tatat P~ 

çalıp çığıran ger.ç cariyeciklerini 
dinliyor, çaln§bnyor ve çerezleni
yordu. Çaldırdığı oynak hnvalarm, 
söylettiği açık türkülerin, okuttuğu 
yanık gazellerin tesir ve nC§esile 
kendinden ge~iyordu. hnyalini dai
ma saran ve sarsan saltanat i§tiyak 
ve hicranını kıymetli şallara bürün
müş, yarı çıplak baspacıklarının, e
dalı ve tombul yosmacıklarının nazA 
h nazlı kıvrılıp kıvrılarak, tatlı tat
lı gülüp kırıtarak, göz süzüp göbek 
atarak oynadıkları oyunları seyretA 
roeklc tcskinine çalışıyordu. 

Geceleri mi dediniz, aziz okeyu
culanm ! .. Söyleıneğe ne hacet. Ge
celeri de, bir türlü kavuşamadığı 
saltanatın hicran acısile, tıpkı az
gın bir koğa gibi cariyelerinin dai
resine saldırıyor, nazlı ve nazik yos
macıklan biribirine katıyordu. DinA 
miyen hırslarını, diiiikliyerek, hır

palıya.rak o zavallıcıklardan alıyor, 
ve nihayet birinin koynunda sızıp 
.kalıyordu. 

Bu ha.ris ve saltanat, zevk mec
Hlbu veliahd. bir aralık büsbütün 
çileden çıktı. İstikbalin padişahlıA 
ğına namzed bulunduğunu unuttu. 
Elli alb yaşında olduğu halde ma
kamının, hanedanının şerefini, bir 
bahçıvan kızının ayaklan albna 
attı. Bu körpe ve güzel klzı onun 
üzerinde gerçekten bir ilahe tesiri 
yapb, ihtiyar veliahdı uzun zaman
lar hüngür hüngür ağlattı ve niha
yet bir gün bütün gurur ve azame
tini bıraktırdı, ayaklarına kapanA 

dırdı, fakat, ihtiyar işık, Stiltan 
Reşaddan korktuğu ve bu aşk hi
kayesinin hikayesinin lstanbulda 
ve bilhassa halk arasında §Üyuun
dan utandığı için, aşkını kalbine 
gömdü. Sevgilisinin aynlık aClları 
ile aylarca dövündü. 

Vahidet:tin, Osmaı:ilı saltanatına. 
kavuşup kurulacağı, devletin ve 
milletin idaresini ele alacağı o gün
lerde, bir türfü unutamadığı Erme
ni dilberciğinin hasreWe yanıyor1 
!hatti saltanabn visali bile, onu oya
hyamıyordu .. 

• • • 
1834 yılı temmuzunun dördüncü 

ve çok sıcak ve sıkıntılı bir glinü 

Evvelki gece Ga1atasarayda Tom 
Tom mahallesinde vukua gelen en
teresan bir hadi.senin muhakeme
"Sine dün asliye dördüncü cezada ba 
kılmıştır. 

Davanın suçlusu Kazım ve Fe
rit isminde iki kişidir. 

Buıılar evvelki akşam Beyoğlun 
da rakı vesaire içip sarhoş olmuş· 
lar ve bilfıhare Kazımın eskiden ta
nıdığı madam Akabi isminde bir 
randevucunun evine gitmcğe kalk-
mışlardır. 

Fakat iki ahbap fazla ~arhoş ol 
duklarından Tomtom mahallesinde
ki Madam Akabinin kapısını çal
ır.ak isterlerken yanlışlıkla yanın
dt.ki İstanbul Kadastro memurla
rından B. Ahmedin kapısını çalınış 
lardır. 

Ev sahibi B. Ahmet kapıya ÇJ.· 

kınca bunlara ne istediklerini sor
muş, onlar da= 

- Madam Akabiyi göreceğiz 
demişlerdir. 

B. Ahmet bur.ada öyle bir kadın 
bulunmadığını söylemişse de iki sar 
boşa dinletcmemiştir. 

Kizım fazla sarboş olduğundan 
Ahmedin bu sözüne kızmış ve: 

- Sen randevucu kadını saklı
yor musun? 

Diyerek kavgaya tutuşmuştur. 
Ferit de ağızla kavgaya iştitılk 

etmiştir. 

Bu sıralarda Tomtom mahallesi 
bekçisi Ali Yüksel de vaka yerine 
yetişmiştir. 

"Yeni Sabah,, m devamlı oku
yuculanndaıum. Kaı.amıza gaze
teniz muntazaman -gelir ve oku
madık hiç bir yerini bırakmayız, 
Hele "Yurdda Sabah,, sütununda 
birçok kazalardan memnuniyetle 
bahsettiğinizi görürüm ve göğ

süm kabarır. Bazı kazalarda bele
diyenin halka parklar açt:ığmı ve J 
büyük oparlörlü radyolar ıkaydu· 
ğunu ve halkın bunlardan istifade 
ettiğini okurum, hani o günler 
derim, :ne olur ,ştı bizim Safran
bolu belediyesi <ie böyle bir ~ 
büste bulunsı:ı da biz de akşam o
lunca temiz hava alsak ve radyo
:ı.arın hükumetimizin himmctı1e 
yok pahasına indiği şu zamanda 
geliri gayet ibol olan kazaınm:la 
birkaç halk radyosu tedarik etse 
diye düşünürüm. Sonra Safran
bolu ve imtidaJı Knrabük gibi bü
yük bir teknik merkezinde oturan 
birçok babalar orta n1ektep yok
suzluğundan çocuklarını okutama
makta, hatta ha!i vaktı yerinde o
lan kimselerin 200 den fozla ço
cuktan diğer vilayetlerde bı.hsil
lerini ikmal etmcı...'1:ed:r:ler. Hul ve 
vakb müsait olmıyan ailelerin bir 
çoğu çocuklarını başka vilayetler
de okutamamakta ve böylece yur
da faydalı yetisccek yüzlerce ze
ka bi7.zarur yüzüstü kalmakta
dır. Ancak bu işi bimmetile başa
racak olan genç ve enerjik Maa
rü Vekilimiz Sayın Hasan Ali Yü
cel başarabilir. içten ~en bir sı
zı ile derdimize derman olmasını 
rica etmekteyiz. 

Safnu:tbolu kazası, Ak~"3H 
No. 8t de l\lusrofa 

Fakat Ali gelir gelmez, Khım 
bu sefer Ahmedin elinı ısırıp bıra--
karak Aliye hücum etnıi§tir. .,.. _____________ ., 

Bekçi ~li, d:ıııa ağzını açmadan Tıbbı·yP. eı·r Yanoın 
Kamrun hucumile karşılaşınca şa- u 

:::ı~b:~=~~~:a;=.: Tehlikesı Gec:rdi 
ne götürmüşlerdir. Di1n qaın Bey~ttaki Askeri 

Yolda KB.zım, Aliye hitaben: Tıbbiye m~bi bir yangın tchli-
- Ben Mebusum... Bak .ana kesi · işti 

rıcler yapacağım! ... Diye bir ele :ya- ~ r; 
lan savuımustur. Saat 19 u 10 g~ mektebin mut-

Dünkü muhakemede davacılar faimdaki baca ansızın kurumların 
vakayı yukanki §ekilde am.tnut- atet alma.sile tutuşmuştur. 
lardır. Bacadan çıkan alevleri gören 

Kimn ve Ferit ise earho§ al- mektep talebe ve müstahdemleri 
dultlarım itiraf etmişler ve: hemen atep söndürm~"c teşebbüs 

- İki evin kapısı y~. ~ "~ diğer taraftan da it
Biz Madam Akabinin kapısım çal- faiyeye haber vermişlerdir. İtfaiye 
dık, açılmadı. Bu sirala.rda B. Ah- 10 dakika sonra yangın yerine ye
met evinden çıktı ve bi%im orada ti§miştir. l'Uat bu esnada da müs
dumıayıp gitmemizi söyliyerek 1be talıdemin ve talebe ateşi hemen sön 
rimize hüctınl etti. Yoka& bk kim· dürmii§lerdir. Baca ya.kınında bulu
seyi dövmedik ve ha.karct etmectik· nan elektrik kablolan da ateşten 
demişlerdir. kızdlPıdan ihtiyaten sökülmüştür. 

Bili.hare şahit Seyfi. Selılm ve ,...,...-.,,....,...,..,,...'V'.JW_.,...,...,..,,...~ww,,,..,.. 

Dahtiyar dinlerıi.tmiPrdh'- . KOl"EFERRİK: 
Bunlar da vakaDBl ~ 18-

lc~lde ceıeyan ettiğini .aJi ='ı'eır- Yugoslavyanın Ankara 
dır. 

Gümrüklerimizde ibulunan bazı 
ltalyan mallarının İtalya hükume
tinin emrile ger.iye çekildiği hak-
kında dün bazı gazetelerde çıkan 

.habederin hakikate tamamen uy
gun 'olmadığı yaptığımız tahkikat-

tnn anlaşılmaktadır. İtalya ile olan 
ticari muamcltımız ıson zamanlarda. 
gayet nomıal şerait altında cere
yan etmekte ve İtalyanl nn mem-

1 Jretimizde "2,, milyon Hm bloke 
paralan olduğuna göre bütün tica-

ri münaseb ileri kesebilecek netice-
Jer doğurması melhuz olan böyle 
bir !harekete ltaıya hükumetinin 
geçebileceği varid değildir. Ticaret 

:fılerninde mevcut olan mevzuata. gö
re yapılan angajmanlarda malın 
bedeli yerilip gümrükten çıka-

nlıncaya kadar bu mallar satıcınm
dır. Ve bu satıcı firma herhangi 
bır ihtiyaç saikacile mallarını geri
ye çekebilir ki bu da şimdiye ka-

dar piyasada görülmemiş bir §CY 
değildir. Binaenaleyh gümrüklerden 

geriye giden 4~ bin liralık mal da 
hususi mahiyette olan ticari bir 

muameleden b:ışka bir şey değildir. 
Bundan baŞka ltaly.aya ihraç e-

dilen Türk tnalla.n n.ğbet görmekte 
ve bunlann bedelleri akreditif ola
rak tesviye edilmektedir. 

1K'l'ISA'I' iŞLERi : 

Sovyetlere bir milyon 
kHo yapak satıldı 

Haber aldığımıza göre Sovyet
lcre son günler zarfında yeniden 
Trakya, lzmir ve Anadolu menşeli 
yapaklardan bir milyon kilo satılA 
mıştır. 

Otedcnberi Sovyetlere mahdut 
firmalar taraf md:ın yapılan bu sa.A 
tışlar borsaya günü gününe kay
dettirilmediği ıiçin dahil ve hadç pi 
yasal ra tesir ederek münakaşalara 
yol açmakta ve bu sebeple malla.r.ı
mızın dnha ehven fiyatlarla satıl· 
mnsına yol açılmaktadır. 

Yaptığımız tahkikata göre bu 
satış tn henüz borsaya kaydetti~ilA 

memiştir. 

Z hlre> aatı,ıarı 
Zahire üzerine piyasada sabş

lar devam etmektedir. Balda satış
lan 3,~ • 3,26 ;paradan, Manna.-a 
sevahili mallan ihracatçılar tarnfın 
dan spekülasyon yapma.k maksadi
le satın '&lınmaktadırlar. 

ltalya için satışlar devam et
mektedirler. Ankara ve İzmir kcA 
pek ~uvnHan da 180-1&1 kuruş ara
sında satılmaktadır. 

ği neticeler itıôaıile cfki.rı oı•
ve dik.kati celbetmiştir. 

Bugün A \TUpanın büy'llk ae\11et· 
!erinin dahili vaziyeti müşahede.~ 
dildiği takdirde, her birinin ftll.IP 

hudutları içerisinde asken ro~.~ 
lara başladığı veya başlamak uz 
olduğu görülür. 

Şüphesiz, ağustos ve eyliil ~: 
lan her memlekette normal sure 

askeri manevraların, tatbikntlııj 
yapıldığı bir zamandır. Fnknt be 
nelmilel hadiselerin, siyaset sabs· 

smdo.ki menfi tesirleri, ayın.rd:: 
beri içinde yaşanan istikrarsız '! 

ıııı· 
va, bu askeri hareketlerin cheı11 
yetini arttırmaktadır. Bu scbe~ 
ağustos ayında başlanan ,~eya ~ 
laınak üzere bulunan roa.ne'~ 
§imdiye kadar rastlnnmıyan . . 
vüs'atte vukubulmak istikaJJletiP1 
göstermektedir. . . 

Artık siyasetin ~r:ıınazu:. "~ 
tinde devlet reislennın, ezcuıxıl=~· 
taliter devletlerin §eflerinin p-
tiilü ve tehdit dolu boş lak~ 
ortadan kalkınŞır. Yalnız oun 
yerinde esir bir .matbuatın ya~ 
ralan hikim olmuştur. Fakat bU 

dinç ve kuvveW kulaklarda, ınuı: 
kemeli dimağlarda, kuvvetindeO 

. bit .. 
idealinden emin kalplerde hıç 
sir ifade etmemektedir. . .,. 

'ııotaliter siyaset, şimdi de.-1 
reket tarzını değiştirmiş, . :~" •
askeri manevralan, cihan eı~-~ 

mumiyesine ve bu arada sUlb ıye
hesi devletlerinin efkarı uın~ .;B 

sine tesir edecek şekilde tertıP 
tanzim eylemeği düşünmUştUr. A" 

anili>-'' 
Bundan dolayıdır ki .Alıll~ 

şimali garbi mmtakasında, Jt•1' 
müşahitlerden gizli tuttuklarl ,., 

manevralarına tevessül edcrJceJl eııı· 
Silezyanm bazı kısımlarile, sobUıt° 
ya ve Moravya d& dabil olmak fil 
re, cenubu şarki mıntakasındaı;,g.tf 
lonya hududuna kadar askc.:5 ~ 
ltetlerde bulunmağa çalışmnga 
lamışlardır. :ı.50 

Diğer taraftan İtalyanla: da fi>' 
bin kişilik bir askeri kitleyı po (}' 
disinde, F.ra.nsız hududuna kadat"l)Jl. 
lan bir saha içerisinde aslteri 0> 
larda kullanmağa ve bunu bi~ 
motörlü kıt'alar tarafından 'Y""'-
mağa koyulmuşlardır. od' 

Alman kuvvetlerinin ~liJl ~ 
hududu ve ltaiyan kuvvet}erifl~ 
Fransız hududu boyunca ~ 
mikyasta. manevralarda !bU ~ 
veya bulunmak üzere olmaSl• .,,,,.. 

dığunız istisnai bir deVirde ~ il 
olmakla beraber, fiili bir ne~ 
doğuracak şekilde değildir. .., 

Bundan bir ay kadar evvel Bel- ELEDİYEDE : Zira ){arşı taraf ta, her saJll f>" 

Bunu takiben müddeiumumi, bil Elçisi Geldi 
lıassa Kazımın tecziyesini ve der
hal tevkifini istemiştir. gnı.da gitıniş olan dost Yugoslav- ki mane\Talarını, bu fevknlfıilC cış· 

Maznunlar bu talebe karşı \•ekil 
tutacaklarını söylemişlerdir~ 

Mahkeme. suçluların gnyri mev 
kuf olarak cuma günü davaya de

·Vrun edilmesini kararlaştırmıştır. 

yanın Ankara Elçisi Dr. 1ıya Şu- Süt şirketi yakında manlarda. ~yni vPs'at ve şUın°1 

menkoviç zevcesi ve çocuklarile bir kuruluyor iresinde icra. ctmektcciirle:· . ilıu· 
likte dün sabnhki Semplon ekspre- Ezcümle İngilizler, nglcbi _:ıjİ' 

Belediye lb.fuat Müdürü Saffet aa.r ~ 
sile şehrimize g ,miştir. Sefir garA mul eylül a.)'ı sonlaruıa ka d9' ve sütçülük doçenti Ekrem Rüştü, bi )<a 
da Yugoslav konsolosu ve konsoA altında knla('ak olan 13 n . ,,. 

Ankara.ya gitmişlerdir. Orad Zira- . · }ıit1'1 
iosluk erkanı tarafından k rşılan- ihtiyat bahriye kuvvetıerı111 • _</€' at Vekiletile temaslar yapacaklar •!-1u b,..-

Topkapı sarayında, saltanat devri- A.A.AA~"""----~wwV'Y'"""w'V'"""'""""' 

ııin usul ve Adeti üzere, yeni padi- POLİSTi~: mış ve doğruca Yugoslav konsolos- te ~"ınrken, ~i günd~~ 
D 

• d l ve lstanbulun süt derdini kat'i bir . 
enız e "-"ara anma haııe.-ine gitmiştir. kat bulunac::ı.k 100tl ts. -· 

Mecidin ~tuıcı oğlu Vahidcttin de, "" hal şekline b~hyacaklardır. ~· 
Osman oğullal'.ınm altıncı M:ehmed Fatih Filyokuşunda 5 numnralı DUnkU z izale Kurulacak bü,filk sUt sirlretine mürekkep mu~m mr hS.''\, 1' 

şaha biat edilecekti. O gün, Sultan 

d '" .. -~ 12 da "'-~'• K n·· t b . 6 d l "k ., V"ti"nin de mancv:ıılal'llll tı.ıtbl Han unvnnile Hakanlar arasına, se- ev e OlAU«ü ya§ln ~ um un saa on cşı an a geçe belediye 200 bin ve süt müstahsilA " 
latin sırasına katılacaktı. O zama- kapıda denize girip yUzerl.."ell başı- şehrimizde kuvvetlice bir :zelzele ol Jcri de 100 bin lira ile jştirak ede- hnsına koyact>Ktır. sııt!J 
nın lisanı ile, bilirs velistihka.k Os- nı midyclere vur.ırak hafif~ yara- muş ve 37 saniye devam etıniı;;tir. ceklerdir. Ziraat Ve!tfı.leti de şirke- Fransa ve daha bir çok iyet 
manlı saltanabnın otuz altıncı pa- lnrunıbr. Cemal hastaneye kal- Kandilli rasathanesinden bildirildi- tc istirak edecektir. memleJ.-etleıi c'!e ayni ehe~ 
dişa.hı ve İslamların halifesi olacak· dırllarak tedn,isi yapılmıştır. ğine göre zelzelenin merkezinin ra- / Süt fabrikasını kurmo.k için §im ve itina :!e senc1ik mancvr J-
tı. Birinci Sellinin Mısır seferinden Dövmef( snthaneden 130 kilometre mesafe- diden iki tngiliz, bir ttalyan ve bir hiısnü muvaff.a.ltiyetlc bıı~ııDJl'' 
avdetinde getirdiği ve haleflerine Qe§memeydnm caddesinde 3 nu- de bulunduğu tnhmin edilmektedir. d Alınnn firması alakadarlara mU amade bir v.n.ziyt .. ~te bulu~.,... 
hediye ettiği altın ve zümrüt kak- m~ada oturan 321 doğumlu Şükril Barem kanunu 1"8.caal etmi~. lar. ıceıı8 
malarla işlemeli Kansıgori tahtının Kaya Tavukpazannda ıs sayıda o- lzahnamesll' Jllll----------•11\ Artık, totaliter dcvı~tıı:~ 
sağ yaruna, ba§ta yeni veliahd Ab- turan 332 dogu· mlu Mehmet Yıldı- Malive Veklleti, yeni de\•lct ba- TAK V f M kuvvetlerinden. her §eY1°. u~ _ .. Al" 
dillmecid Efendi olmak üzere ha • rım tarafından do-~·rülmilc:.+ur···. Suçlu .J ile bSJ"" • "'fil.. remi kanununun tatbik şeklini gös- """"'""''""""""""- tuttukları bir ehemmiyet tl>ıY 
nedanın irili ufaklı bütün şehzade- yakalanmıştır. terir izalınamenin hazırlıb7ını bitir- 3 Aptos 19Jt Perşembe derlren, 3lındi sulh cephes~ 
leri, sol yanında da, başta o devrin Haatallldan ~ere dUftU mişti.r. 1zahname bastınlaca.k "e en au.anı müdafaa ve haks1J: tP"'. 
sadrazamı Talit Paşa olmak üzere Taksim, Doğramacı sokak 8 sa- kısa bir zamanda bütün devlet dai- gidermek için hareket ed~ - _.nl 
Vükela he..-tj sıralanmış ve ihti •ler1 ı 17 Cemaziyllibir USI -'"eJP'".' 

J"""t• - yıda oturan Eyüp. Beyoğlu lstikıil relerine tevzi olunacaktır. ru taarruz kuvvetlerini de, ~· tı>t' 
ram vaziyeti alnıı§lardı. Devletin ll•ah 21 TEMMUZ lHS ö unda 
eski vezirleri, işsiz devletlileri ve caddesinde gezerken müptelli oldu- Haaan Alt YUce1 Yerll yetleri nisbetmde göz n 
milletin genç, ihtiyar ayan ve me- ğu ikann sancısından müteessiren Mallar sergisini gezecsk mağa m cbur olacakıardır·J<etl ıtlş' 
buslan, askeri ve mülki recUlleri de, caddede düşmüs ve tedavi altına a- Yerli Mallar Sergisini ziyarete- R•u bıxır: 90 Totaliter devletler ~sil~ 
bu tahtın etrafını pınl pırıl parlıya.n bnmıştır. denlerin adedi günden gUne azal- nevrnları icnb.nda 'bir tan dcfll . 
kordonlarla, sırma kaplı göğüsler V pura yeti mek lat rk n maktadır. Bu eksilişe bu sene sergi şekllne sokabilirler, fulta.t f ,ctııP 
ışıltılan göz kamaştıran ni;,anlarla Dün sn t 17 de Boyacıköy Sezai duhuliye parası olarak konulan üc- •t• aa ti 1 •,S9 Jıarşılarmdn bu taarruz I<cYi~tJ.)ct· 
cicili, bicili ve gerçekten kıymetli, Bey sok. No. 1 de oturan M ri köp- ret sebep olmnktadır. B~n fclıri·j Oıh 1 ı '2 - l h 16,15 hi~e indirecek ve hilsrn.n

1
B. Il ıJldıl 

ziynetli bir çerçeve gibi çevirmiş- rü-Boğaziçi iskelesinde vapura ye- mize gelecek olan Maarif Vekili Ha A p•• U,23 - Yahl ,a 11.13 lendirccek bir kuvvetin k;~. 
lerdi. tiamek için merdivenlerden inerken san Ali Yücel öğleden sonra sergi· l... ı Z.59 bulunduklannı da unutnll'l G~j 

"De\'amı \·ar) pU§Up sol kolundan yaralanmı~. yi ziyaret edecektir. 1lt'. ~ad SA. 
- • 9 



•ıa:s_ 

{nglliz 'it 1 · 1 12 Ad ' 'Donanmasıffin a yan ar ayı e ~ : 
~ ..................... .. Simdilik , 

: Bukada.ı• 

lngiliz Amiral Gemisi 
Dün Limanımıza Geldi 

. zı aretl Nasıl Gasbettiler? 
birl~=.':."",:,,~:;:.~,,:=lrıa Bu Hazin Hadisenin Tarihini Yazıyoruz 

. 1. 

Memur Davası 
Bundan bir müddet evvel Deniz 

bank kadrosunda yapılan tasfı . 

... ('flet tarafı ı iacl sayfannsda) r 
. lehre yaklaştılar ve İngiliz 
~ gemisi Selimiye kışlasını 
;:a~ayınca ön direğine Türk 
~ağını çekip 21 pare top at
~ suretile şehri selimladı. Şe
....:;: lu§lasındaki bataryalarımız 
hre ıtlerimizin selim toplanna 21 

son zamanlarda yeni inşa edilmiş
çesine esaslı bir tamir görmüş ve 
kabiliyeti harbiyesi fevkalade yük
selmiş bir vahidi harptir. "31000,, 
tonilato mai mahrecinde ve saatte 
(25) mil süratindedir, sekiz tane 

top atarak mukabele ettiler. 

~t dokuza çeyrek kala İngiliz 
lllJt Tophane açıklarına yakla.ş
tate bulunuyordu. Bu esnada "Ko
~·· ve "Adatepe,, distroyerle

~ Yol vererek süratle limana 
~er ve Dolmabahçe önündeki 
t ınevk.ilerini aldılar. 

~haneden itibaren sahile sıra
ftcti olan "Kemal Reis,, yan dö
~g~nbotumuzla "Peyk,, mayin 
~ bı1!1iz ve "Adatepe,, , "Koca
~· • 'Tınaztepe,, distroyerleri
~ eki kahraman bahriyelileri
~ be~az elbiselerile baş ve kıç 
~ ertesı üstüne sıralanmış selam 
~etini almışlardı. Kabataş a
~da demir üzerinde yatan 
"ta " denizaltı ana gemimiz ve 
«& ~·· hattı harp kruvazörümüz 
~~ettebat çimariva olmuşlar, 
ı....; ık devlet denizcilerini selam-

h hazırlanmışlardı. 

~fik filo, Kızkulesi hizasına 
"elt • zaman muhripler yol vere
~ llnıra1 gemisini geçtiler ve ön
~ derı geçtikleri harp gemileri
' &elimlaşarak Dolmababçe ön 
~kadar ilerilediler ve tayin e
d.... 7 olan demir mevkilerinde 
~ediler. 

~ muhripleri gemilerimizin 
~ a mukabele olmak Uzere 
~ küpeştede sıralanmış ve se-

&ta \'aziyetini almışlardı. 
~iiddet zarfında yavaş yavaş 
~ ,,.,,,ekte olan İngiliz amiral ge
~arspite,, "Yavuz,, hattı harp 
Qıile . rüın ilzU bordalamış ve ge
~ l'ilı küpeştelerine çimariva ol
~ ef~ biribirlerini selamlarken 
il( . a~ıral gemisi Yavuz gran
' cliregıne İngiliz bayrağını çek
~e 21 pare top atmak suretile 

ır amirali selamlamıştır. 

taı 'ta\rUzun selamına İngiliz ami
~ ~~~ "Wa.rspite,, ve dört ln
'ttı;lt ıstrıyorlcn grandi direklerine 
'~ncağını çekmişler ve lngiliz 
' gemisi top atmak suretile 

Sıı. helede bulunmuşlardır. 
~ h~i dolduran kesif bir halk 
\ ı;:ı .. ve ~o~t . İngiliz gemilerini 
~ YUk b1..r ıntızam dahilinde ya
,1 bahn merasimi dikkat ve 
t e temaşa ediyorlardı. 

,~elce de okuyucularımıza bil-1' olduğumuz gibi "Warspite,, 

(38) santimetrelik, sekiz tane (15) 
santimetrelik top taşır. Tayyare-

lere karşı kullanılmak üzere ayrıca 
sekiz tane (10) ve (32) tane (4) 
santimetrelik top taşır. Geminin 
dört tane de keşif tayyaresi vardır. 

"Warspite,, e refakat eden "F,, 
markalı büyük distriyerlere gelince 
"N b ' "K k "M . u ıan.. , ossa ,, , aorı,, ve 
"Zolu,, isimlerini taşıyan bu dört 

gemi "1937,, senesinde inşa edilmiş 
en yeni ve son sistem distroyerler
dir. Filotilla rehber gemisi olmak 
üzere tezgaha konmuş olan bu gü
zel gemilerden beheri "1870,, toni-

lto mai mahrecinde, sekiz tane 
(12) santimetrelik topla müceh
hezdir. Tayyare defi topu olmak ü
zere her gemide dört tane ( 4) san-
timetrelik seri ateşli topla sekiz 

tane makineli tüf ek ve beheri dördeı 
kovanlı dört grup torpito kovanı 

vardır. Bu sınıf gemilerin süratleri 
"36,, mildir. 

Muhripten ziyade küçük birer 
kruvazör diyebileceğimiz bu dört 
gemide 1/ngiliz deniz mühendisli
ğinin bütün incelik ve zarafetlerini 
seyretmek mümklindür ve lngiliz 
donanmasında bu sınıf ~milerden 

on altı muhrip vardır. 
İngiliz amiralile maiyyetlerinin 

karaya çıkmalan için evvelce To
pane rıhtımında tertibat alınmış
tı. Bundan başka gemilerle sahil a-

rasında muhaberatı temin etmek 
için Dolmabahçe rıhtımile gemi
ler amsında derhal muvakkat bir 

telefon kablosu atılarak bir san
tral kurulmuş ve saat 9,30 dan iti-

baren gemilerle muhabereye baş

lanmıştır. Saat 9,10 da İngiliz baş 
konsolosu deniz ve askeri ateşeleri 

İngiliz amiral gemisine giderek a
mirali ziyaret etmişlerdir. Saat do
kuz buçukta amiralimiz Şükrü Okan 
Yavuzdan bir motörle İngiliz ami
ral gemisine giderek amirali ziyaret 
etmiş ve misafirlere "hoş geldiniz,, 
demiştir. Bu ziyaret 15 dakika ka-

dar devam etmiş ve gayet samimi 
bir surette geçmiştir. Amiral Şük

rü Okan buradan tekrar motörle 
Yavuza avdet etmiştir. Şükrü O
kan İngiliz gemisine girer ve çıkar
ken misafir gemiler top atmak 
suretile selim resmini ifa etmiş
lerdir. Amiralden sonra lstanbul 

(Sonu 7 inci sayfamuda) 

mesaisini teşrik ederek Akdeniz ve 
Balkanların sulhünU temine hizmet 
eyliyen bir milli hükumettir. 

Osmanlı imparatorluğu birçok 
noktalarda Büyük Britanya impa
ratorluğu ile zıd menfaatlere malik 
olabilirdi. Fakat imparatorluk tas
fiye edildikten ve artık müstakil 
devletlere temel olarak milliyet 
prensipinden başka bir miyar kabul 
edilemiyeceği tahakkuk ettikten 
sonra, iki milletin halis ve samimi 
bir surette elbirliği edip milşterek 

gayelerine hizmet etmelerinden ta
bü bir hareket tasavvur edilemez
di. Türk - İngiliz anlaşması vekayi 
ve şeraitin, tarihi tekamülün zaruri 
ve tabii bir neticesi şeklinde tahak
kuk etti. Bu bir iki mütehakkim si
yaset adamının keyif ve hevesi ne
ticesinde vücut bulmuş esassu: bir 
teşekkül değildir. Parti ve şahıs 
müllhazalarının üstünde her iki 
memleketin milli menfaatleri icabı 
fiile çıkmış bir yakınlıktır. 

Dü§lllanları bile İngiltere impa
ratorluğunu tok ve zengin bir ada
ma benzetiyorlar. Tok ve zengin a
dam ise pek tabii olarak muhafaza
kar olur. Bugiln İngilterenin müte
cavizane emellerinden şikayet ede
cek bir memleket tasavv.ur edemi
yoruz. Dünyanın muhtelif kıt'aları
na dağılmış ve her tarafı bir tica
ret ~bekesile kapl~mış olan İngilte
re için mevcut ahengin devamı, 

sulh münasebetlerinin inkişafı ve 
hürriyet dairesinde mesainin ve 
mübadelenin temini bir gaye teşkil 
eder. 

Türkiyenin de esaslı menfaatle
ri mevcut vaziyetin devamını, sulh 
ve sükunun hUküm silrmesini istil
zam eder. Türkiye komşuları üze
rinde hiçbir istila emeli beslemiyen 
bir memlekettir. Türkiye asırlardan 
beri ihmal edilmiş bir vatanda ya
ralarını sararak, servet membala
rını işleterek modern teknik teçhi
aatını vücude getirerek, maarüi i
leri götürerek, nüfusunu çoğalta

rak müterakki, mütemcddin bir 
millet halinde yaşamayı çılgınca 

maceralara tercih eder. 
Bunun içindir ki milletlerarası 

münasebetlerde zuhur edebilecek ih 
tilafların müzakere ve hakem yoli
le halli hakkındaki teşebbüsler, sul
bü takviye edecek tertipler Türki
yeyi kendilerine daima tabii bir 
müttefik bulacaklardır. 

~5 Yıl Evvel 

Mihver devletlerinin artık pek 
açığa vurarak istila ve taarruz ha
reketleri üzerine sulh cephesi teşek
kül eder etmez, Türkiye gayet sa
mimi, halis ve maddi bir menfaat 
fikrinden uzak bir surette burada 
mevki aldı ve uhdesine dü~ vazi-

8 
•• feyi ifaya koştu. 

Ugun Bugiln işte limanımızda selam
lamakla bahtiyar olduğumuz İngi
liz donanması Türk ve İngiliz mil-

... <'-t tu&fı 1 inci sayfamıula) }anmamayı taahhüt edeceg-ini bil- !etleri arasında vücut bulan bu ides:: bulunacaktır. Bu takdirde de dinli. al birliğinin bir timsalini teşkil edi-
~ }ı .. 1:._ ve Almanya biribirlerile Yine bu tarihi günde Almanya- yor. lngilterenin şevket ve azameti 

s:-cı>te olacaklardır. nın Paris sefiri Baron .. De Schoen ni yapan bu mağlup olmaz donan-

~ Edvard Grey bu beyanatı hükfuneti metbuası Fransa Harici: madır. 't ...._ ve ayan meclislerine teb- ye Nezaretine 8.§ağıdaki notayı tev- Son zamanlarda Britanya impa
"'a, -.Yurabileceğinizi de ili.ve di -ederek Almanyanın Fransaya i- ratorluğunun geniş mesuliyetleri 
~!' · linı h betmi§ ld ~ ile mütenasip bir kara ordusu teş-

' ::U.1914 yılı Ağustosunun 3 ün- du : ar 
0 

ugunu bildiriyro- kiline karar verilmiş olmakla bera-

S ~lçika bir gUıı evvelki Al- "Alman mülki ve askeri memur- ber lngilterenin asıl şevket ve kud
~tasına cevaben arazisinden lan Fransız tayyareleri tarafından reti donanmasile tecelli eder. Bu
t. t...L.~erinin geçmesine mUsaa- Alman topraklarına karşı bir ta- gün bUtün cihanda bir sulh amili 
~~ini reddediyordu. Fransa kım hasmane hareketlere şahit ol- olan bu donanma müstevliler kar
ii( ~ıkanın bu merdane red ceva- muşlardır. Bu tayyarelerden birka- şısında endişeye düşen küçük mil
~ 81nda Belçikaya beş kolor- çı açıktan açığa Belçika arazisi ü- letlerin sempati ile baktığı bir ga
~Cön~ek suretile yardım zerinden uçarak Belçikanın bitara- rantidir. Biz İngiltereyi temsil eden 
~ ~tt~, 18.kin küçük fakat ce- fisini ihlil etmişlerdir. Bir Fransız bu donanmayı vatanımız sularında '\r lçıka Fransanın bu askeri tayyaresi Wesel yakınındaki Miya- görmekten duyduğumuz meserreti 
~et teklifini de kabul etmedi. gayi tahribe teşebbüs etmiş bir di- ifade ederken ve kahraman İngiliz 
~ Yet ve istikliline !şık bir ğeri Eiffel mıiıtakasında müşahede denizcilerine hoş geldiniz derken 
'İıli .. olan Belçikalı aradaki nis- olunmuş bir başkası Karlsruhe ve kendilerini hiç te bir yabancı addet 
~ ~ge :ağmen vatanlaenmn §e- Nuremberg yakınında demiryollan- miyoruz. Yüksek, insani bir ideaıae 
~~ ~stiklallerini yalnız baş- na bombalar atmıştır. iştirak iki milleti kardeş haline ge-

l'tı.udaf tm• b tirmiştir. 
~ aaya azme ış u- Bu tecavüzler kar§lsında Alman 
la.... tll~~. Yalnız Belçika kralı ya imparatorluğunun kendisini !!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!H!!!ü!!!se!!!~!!!i!!!n!!!C!!!a!!!!l!!!!ıi!!!!d !!!!Y!!!A!!!!L!!!!!!Ç!!!!IN!!!!! 
~ ın Alman tecavUzilne dip- Fransa ile hali harpte addettiğini at zarfında mütekabiliyet temini 
~ Yolile müdahalede bulun- zatı fahimanelerine tebliğ hususun şartile bu gemilerin hareketlerine 
~ ~İQ llneınelde iktifa etti. da hükumeti metbuamdan emir al- mtisaade olunabilecektir. 
~' e aYni gün Almanya Büyük mış bulunuyorum. Diplomasi vazifem bu suretle hi
~ Q~ llariciye Nazırı Ser .. Ed- Ayni zamanda zatı devletlerine tama ermiş bulunduğundan zab 
~ ~~Y,, e müracaat ederek ln- şurasını da bildirmekle kesbi şeref devletlerinden pasaportlarımın ih
~l''nı ıtaraf kaldığı takdirde Al- ederim ki Alman memurlar Alman zannı ricadan başka yapacak bir 
lııJ~tta: rrnnsaya kartı bahri ha limanlarında bulunmakta olan Fran eeyim kalmamıştır. Hissiyatı faika
~ . u ~nmamayı Vfit Belçika sa sız ticaret gemilerinin hareketleri- mın lutfen kabulünü istirham ede-

• l8tiııat noktası olarak kul- ne maili olacaklardır. Ancak 48 S&· rim ... "• r .. " 
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On iki adanın üçü fstanköyün yıl

dız karayel istikametine dizilmiştir. 
Bunlardan birincisi ve en büyüğü 
bizim Kilimli dediğimiz Kalimnos 
adasıdır. İstanköy adasına hemen 
iki fersah mesafede bulunan 
Kalimnosun tulü keşişlemeden ka
rayele on mil kadardır; ehemmiyeti 
ni vüs'atindcn değil teşekkülatının 
fevkaladeliğinden alır; burada ara
zi yüksek tepeler ve derin vadilerle 
bölünmüş ve münaat kesbetmiş · 
olup çoğuna adam çıkamıyan tepe
lerin en yükseği denizden 2500 ka
dem yüksektir. İşte bu sarplık yü
zünden idi ki Yunan isyanlarında 
büyük büyük roller ilka etti. Cenup 
sahili en yüksek tepenin eteğinde 
kıvrılan gayet mahfuz bir liman 
vücude getirdiğinden kasaba bu li
manın (U) mil içerisinde ve yüksek 
tepenin kaidesinde bina olunmuş
tur. Bir takım küçük -adalar Kalim
nosun etrafını alarak ona tabiyevi 
bir kıymet bahşetmişlerdir; bunla
rın başlıcaları garp ucundan dört 
mil mesafede bulunan Ye tulü iki 
mile yakl~an küçük Kilimli, 1 ila 
2! mil lodosunda kain (Nera), (Sa
fonidi) kabilesinde (Pelero) adacı

ğıdır. Loros adası Kalolimni ile üç 
rubu mil arzında bir boğaz teşkil 
eder; tulü yedi buçuk ınil olup şek
li gayrimuntazamdır; her ne kadar 
kasabası şarkta, bir dağın yamacın
da ise de en güzel limanı (Arhan
celo) adacığı ile mahfuz ve gayri
meskfın olan (Parsani) bucağıdır. 
İki bine varan ahalisi meyva Ye bal
cılık ile geçinirler. Bunun altı mil 
kadar üst tarafında birçok adalar
dan müteşekkil bir grup vardır ki 
en büyükleri Pagosl (Lipsos) dur. 
Bu ada yıldızdan kıbleye dört bu· 
çuk mil uzunluğundadır. Lodosun
da (Sokoro) denilen iyi bir liman 
bulunmaktadır. Üzerindeki kuyu-
lar bu küçük adaya kıymet vermek
tedir. 

On iki ada meyanında sayılan 

(Kasüs), bizce (Kaşot) na mile ma
ruf olan adadan ibarettir: eskiden 
buna (Kasü, Kosü) derlermiş: İtal
yanlar en eski ünvanı olan (Kasüs) 
ismini ihya etmişlerdir. Kaşot, Skar
panto adasından iki mil arzında bir 
kanal ile ayrılmıştır ki büyük gemi
lerin nadire!} geçtiği bu kanalın or
tasında tahtelbahir bir kaya vardır 
ve Skarpanto ciheti döküntülü ol
duğundan boğazın Kaşot tarafı ter
cih edilir. Adanın mesahası takri
ben yüz murabba kilometredir: ka
dim zamanlarda balı meşhur imiŞ. 
Kasabası yıldızda t abii bir limanın 
kenarındedır; üç küçük ada bu li
manı şimal rüzgarlarına karşı set
reder. Harpten enrel Kaşot adasın
da, bir kaç yüzü müslüm olmak üze
re, sekiz bin beş yüz ahali yaşıyordu 
ve bunların hemen hepsi gemicilik 
ve balıkçılık ederlerdi. Arazi kaya
lık olmakla beraber hayli miimbit
tir. Kaşot Cezair Bahrisefid vilave
tinde nefsi Rodos sancağına tabi bir 
kaza idi. 

Skarpanto adasının eski ismi 
(Karpasüs) olduğu için gitgide tah
rif edilerek Türk bahriyunu arasın
da miltedavil olan Kerpe şekline ge 
tirilmiştir. Şimalden cenuba yirmi 
altı mile varan boyu ve beş ila on 
mil arasında tahavvül eden enilc 
Kaşottan pek büyük ise de arazisi 

dağlık ve taşlık olduğundan nüfusu 
hemen Kaşotun nüfusuna müsavi
dir. Mahsulatı yok gq>idir; yalnız 
meraları güzel ve zengin olduğu ci
hetle koyun ve inek beslenir; av 

hayvanatı da çoktur. Merkezi cenu
bi kısmının garbinde bulunmakta
dır. Evvelce Kaşota tabi bir nahiye 
.şeklinde idare olunurken sonra ay
rılarak nefsi Rodosa tabi bir kaza 
yapılmıştı. Uzerindc eski zamanlar
dan kalmış bazı eserler ve h rabe
ler vardır. 

On iki adanın esamisi yazılırken 
Skarpanto, Kasüsün namı diğeri ol 
duğu zehabını hasıl edecek bir te
şevvüşe meydan verilmiştir; halbu
ki yukanda söylendiği veçhile Ka
süs ve Skarpanto bir boğazla ayrıl
ızıış iki. a~a olup bahriyelilerimiz 

meyanında Kaşot ve Kerpe yado
lunurlar; Kaşotun limanı medhalin
deki üç adadan en büyüğü olan (kü 
çük Kasus) ve Kerpenin yakınında 
kain (Sariya) adacığile beraber bu 
grup altı adadan müteşekkildir. 

Astropalyanııı ismi eski Türk 
denizcilerince (İstanpulye) olup bu
nun adaya verilen (İstanpalye) n
dındcın tahrif edildiği aşikardır. 

Mevkii istanköyün on altı mil lodo
sunda bulundugu için Sakız sanca~ 
ğından Kalimnos kazasına tabi bir 
nahiye şeklinde idare edilirdi ve et
rafındaki on bir hali adacık da ken-
disine mülhaktı. Esasen iki a.da gibi 
görülür; alt tarafında dar bir bcr
zahla birbirine mcrbuttur. Kasabası 
şimal tarafındadır \'e iki bine yakın 
.ahalisi vardır. 

Görülüyor ki (Zozekanisi) mesele 

ye sonunda bir çok memur açık- ' 
ta bırakılmıştı. O zaman başta 

"Yeni Saban,, olmak üzere bütun 
gazeteler, bu hatalı hareketi tenkit 
etmişler, açıkta kalan memurların 
bu i§de bigUnah olduklarını yazmış 
lardı. Vekillet o zaman bunların 

peyderpey münasip vazüelere yer
leştirileceklerini vadetmişti. 

Bugün memnuniyetle görüyo
ruz ki açıkta kalan memurların he
men hepsine muvafık birer vazife 
bulunmuş, böylece yapılan haksız

lık tamir edilmiştir. Ayni kiyasetli 
hattı hareketin, belediye kadrosun
da yapılan tensikat yüzünden açık
ta kalan memurlar için de gösteri
leceğini Vali Liıtfi Kırdar bize va
detmiş bulunuyor. 

Bu iyi hattı hare.ket karşısında 
hangi vatandaş memnuniyet ve in
şirah duymaz? Hakikaten düşünüle 
cek olursa, bir gün birdenbire a
çıkta bırakılan bir ücretli memurun 
ne kadar feci hayat şartlarilc karşı 
karşıya kalacağı kolaylıkla anlaşı

lır. Bütün bilgisi birkaç formalite, 
deftere kayıt, dosya aramak gibi 
o büronun dışında beş para etmiyen · 
malfımattan mürekkep bir adam, 
hele dünyanın böyle çetin bir dev
rinde ne yapabilir, kendisine nasıl 
bir iş bulabilir? 

Zira muayyen def terleri ve yap
tığı işler dahilinde çok müfid olan 
bu adam, kendi işi haricinde ha\·a
ya çıkan balık kadar §3.§kın ve bece
riksiz olur. 

Binaenaleyh asıl yapılacak iş, her 
hangi bir daireye memur alırken , 
çok dikkatli ve hesaplı davranmak, • 
ilerde herhangi bir tasfiyeye asla 
mahal bırakmamaktadır. 

MURAD SERTOGLU 

sine esas teşkil eden on iki ada, ha
kika Ue pek küçükleri dahili hesap 
edilmemek üzere on beş yirmi ada
dan mürekkeptir. Bunlardan ikisi 
epeyce büyük olmakla beraber -ih
timal k~ gayrimeskun bulundukla
rından- müzakerat \'e muhararerat
ta hiç nazarı itibare alınmamıştır. 

Mezkur iki ada, İstanköyün garbin
de ve Piri Beyin ka\'lincc, otuz mil 
mesafesinde kaindir: biri (Lefta) 
diğeri (Kinaros) tesmiye olunur. 
Gerek mevki coğrafilcrinin ve gerek 
evsafı bahriyelerinin tetabukundon 
anlaşılıyor ki Piri Beyin (Koçbaba) 
ve (Adrıcak) namile zikr ve tarif 
ettiği iki ada bunlardır. Kitabül
bahriye müellifi Koçbaba t abirinin 
veçhi tesmiyesini şöyle anlatıyor: 

cMezbur cezirede bir kilise vardır. 
Ol kilisede bir kimse yatur. Tiirk 
taifesi ol kimseye (Kocbab:ı) der- J ;::== .. == .. ====F====k======== 

ler. Kefere taifesi (San Corcidelite) n ODU ve ran O arasın-
derle~. Öyle olsa_ mezkur ~il.iseye da teati edilen telgraflar 
her kım varırsa turkten ve k:ıfırden A k 2 (A. A } _ 1s 1 
birer yadigar korlar. Kim bıç:ık, .

1
li nb ara, .. ·be .1 p~ydo 

k
. k k' h. · k' ak k . mı ayramı munase ti e aşagı a 
ım o . ım ze ırgır, ı:n çc, ım k. tel fl t t ' ecı·ı . t' 

d t 1 B 
.. d ıı· . t" ı gra ar ea ı ı mış ır: 

es ema . una gore ıı ı nıce ur- Ek 1 Ge ral 
1
.. k 

1 
·d 

1 
.., se ans ne 

u nesne or ar gı E'r er.» Fra i Fr Bah ~-• . ne sco anco amonu. 
Rodos adası evvela Mesıh paşa- t d ı t · · spanya ev e reısı 

nın taarruzuna muvaffakı,·etle mu- B 

k.a\•em:t e.tmiş; badehu Ke~~l r~i- İspanyol milli bayramı ;ı:e. 
sın hafıf bır t aarruzunu gerıştınnış- betne eks~lanslannıı en hararetli 
~ir. Fa~a: niha\'et Kanuni dcv~n.de j tebriklerimi ve şahsi saadetlerile 
ıcra edılen me!';hur taırnızla. 1sknt İspanyanın refahı hakkındaki saml 
olunmuş ,.e te\•abiinin sukutu ken- mi temennilerimi aı-..ederinı. 
disini takip eylemiştir. Yalnız As- İsmet İnönü 
tropalya. Kaşot ve Kerpe adalan Ekselans İsmet İnönü 
büyük Pre\'eze muzafferiyetinden 
bir sene evveJ Hayreddin :paşa ma
rifetne Türk memalikine ilhak edil-
miştir. 

-SON-
.................. , ................. ..... . 

Bul'ıarlara dostça 
bir nasihat 

(Sa§ tarafı 1 inci sayfamıada) 
harririnin Bulgaristanın ekalliyet
ler meselesi hakkındaki mütaleala-
rına cevap verelim: 

BugUn. Dobrucada olsun, Yu
nan ve Yugosla\' Makedonynların

da olsun bir miktar Bulgar bulun
duğu muhakkaktır. Yalnız şu .nok
ta bilhassa unutulmamalıdır ki bu 
gün Bulgaristanda bulunan Bulgar 

olmıyan anasırın mecmuu, Bulgaris
tan haricindeki Bulgarlardan daha 

çoktur. Binaenaleyh Bulgaristanm 
ekalliyet meselesi İtalyan muharri
rin mevzuu bahsettiği gibi harici 
değil, bilakis dahilidir. 

Üstelik Bulgaristanda bulunan 
ve sayılan bir milyona yakın olan 
Türkler zaman zaman çok acı Bul
gar tazyiklerine maruz kalmışlar
dır. Halbuki Bulgaristan haricinde
ki Bulgarlann vaziyeti çok hür ve 
serbestir. Bu itibarla Rumanya ve 
Yunanistanda Bulgar ekalliyetine 
yapılan tazyik iddiası doğru değil

dir. 
İtalyan muharriri sıuıiyen Tür

kiyedeki Bulgar düşmanlığından 
bahsediyor. Eğer Türkler, samimi 
olarak Bulgar düşmanı olsalardı, a
sırlarca hakim bulundukları Bulga
ristanda tek Bulgar bırakmazlardı. 
Ve bugün "Bulgar,, kelimesi ancak 
tarih kitaplarında bulunur, Rodop 
dağlarında keşf etlilen tarihi Bulgar 
müstehaseleri de müzelere konur
du. Bunun aksi, Türk milletinin a
saletini ve hüsnüniyetini göSterir. 
Hatta bugün Bulgaristanm takip 

Türkiye Reisicilmhuru 
Ankara 

Ekselanslarına lfıtufkar tebrik 
telgraflarından dolnyı teşekkürleri

mi sunar ve şahsi saadetlcıi hak
kmda temennilerimi tekral'larım. 

Devlet Reisi 
Francisco Frnnco 

ettiği fena siyaset, tt:ılyanlann -Bal 
kan yarımadasına çıkmı!sı giLi bi
zim için hayati eh..cmmiyeti haiz bir 
badirenin husuliıne sebep o1duklan 
halde memleketimizde Ye bilhassa 
1.stanbulda Bulgarların serbest ser
best, ellerini kollarını sallaya salla
ya dolaşmaları, ticaret edip bol bol 
para kazanmaları ve en ufak bir fe 
na muameleye maruz kalmamaları 
bu muhabbetin derinliğine bile de
lildir. 

Boğazlar nıeselcsine gelince, İn· 
giltere Boğaz.;ann müdafap.sını bl· 
ze lıediye etmiş değildir. Onu biz 
kendi kuvvetimizle ye hatta lngil
terenin arzusuna zıd olsaydı bile a
lacaktık. Binaenaleyh İngilterenin 
buna mukabil bizim Bulgaristanın 
aleyhtarı biı· siyaset gütmemizl 
şart koşması gülünç ve budalaca 
bir iddiadır. 

Bulgaristanın şimdilik "hesap 
görülecek zamana,, zenıin hazırla

malda meşgul oldukları hakkındaki 
bend, eğer sırf İtalyan muharriri
nin dimağından kara bir örümcek 
gibi tulU etmemişse, bu da Bulgar
ların bilecekleri i§tir. Biz Bulgaris· 
tanın, bugüne kadar takip ettiği ve 
maalesef artık dönemiyeccği kötü 
siyasetten çok pişman olduğuna c· 
miniz. Bulgaristan için şimdi takip 
edil~cek en hayn.U siyaset, İtalyan 
oyununa düşmemenin, istfk.lAlirıi ve 
mevcudiyetini bp Romalı gladyatör 

• lerden kurtarmanın yoluna bakma· 
sıdır. 

Şimdilik bu kadar! 
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BiR CELLADIN 
Hatıraları 

Heaketh De Delilik Madam 
Alametleri 

- 1!9 
GEÇEN VAK' ANIN 
HCLASASI 

Mister Hesketh zengin bir A
merikalıdır. lyi terbiye ettiği iki 
kızı vardır. Küçliğü daha güzel 
ve açıkgözdür, onun için de ~
bucak evlenmiştir. Büyüğü Wen
dy ise, eni~esine i.5ıktır. Kendi 
kız kardeşinin, sa.adetine taham
mül edemez, hiddetinden evi terk 
eöer. Bir müddet başka yerlerde 
dolaştıktan n bir de gayri meş
ru çocuk sahibi olduktan sonra 
tekrar babasının e'\ine iltica eder. 
Bütün mevcudiyetini hasrettiği 
bu ~ocuk menenjitten ölür. Wen
dy'ye bu hadise daha fazla tesir 
eder, artık fuh!ja da başlar. 

Bir gün küc;ük hemşiresinin 
hamile olduğunu haber alır. Bu 
vaziyeti kıskanır. Ve çocuğu al
dırtmalannı ister, tabii onun bu 
teklifi kabul edibneyince, ona e
ri terketmek düşer. Evi terket
meden bir akşam evvel de hem 
kendi kız kardeşini hem de eniş
tesini zehirle öldürür. 

Vak'a büyük akisler uyandı
nr, Wendy idama mahkfım edi
lir, Wendy'nin babası ~u('lo kı
ZIDI kurtarmağa. ~şırsa da mu
vaffak olamaz ve kız idam edilir. 
ldam sahneleri fotoğra narla er
tesi günkü gazetelerde neşredil
miştir. Bu resimleri gören Ma
ılam Hesketl delirir. Hastalığın
dan bir yıl sonra bir buhran a
omda kendisini pencereden atar, 
Mister Hesketh f f'lc hastalığına. 
uğrayarak bir buçuk ay sonra. ö
lür. Aile de böylece söner. 

Hava ağırlanmış, ortalığa bir 
keder ve elem, ruhu üflenmişti. ö
nüme düşen uşak, bir zamanlar ü
zerinde şen ve mesut insanların zıp
ladıkları parkelerin üzerine sessiz
ce basarak ilerledi, ve beni bir sa· 
lona aldı. İçeride Mister Hesketh 
köşede bir kanapeye gömülmüş, ka 
far.ı arkada dalgın oturuyordu, be
ni görünce ağır ağır yerinden kalk-

tı. 
_ Size çok teşekkür ederim Mis-

ter Frer, dedi, ve kar~ısındaki ka
napede yer gösterdi. 

- Beni istetmişsiniz. 
- Geldiğinize çok teşekkür e-

derim. Sizi kara gün dostu telakki 
etmeme müsaade eder misiniz? Pek 
azalan dostlanmızın arasında, son 
ıztıraplarımızı paylaşan yalnız siz
siniz. 

- Çok teşekkür ederim. 
- Hadisenin önüne geçemedik .. 
Mister Hesketh sanki on yaş bir 

den ihtiyarlamış gibi idi. Eli titri
yordu, sesinde tuhaf ihtizazlar var-

dı. 
- Ne yapalım, kanunun hük-

müne uymaktan başka çare yok ... 
- Fakat kanun yalnız onu değil 

hepimizi mahkfun etti. İşte karım 
lelirdi. 

- Geçici bir sinir buhranıdır. 
- Temenni edelim. 
Kendi içine gömülmüş, ıztırabı

m kırık ruhunda hapsetmek kudre
Uni göstermiyen bu adam, şimdi 
hüngür hüngür ağlıyordu. 

- Bittim, mahvoldum, bittim, 
mahvoldum, sözlerini tekrar edip 
duruyordu. 

Bu tablo karşısında ne diyeceği
mi şaşırıyordum, susmak, en ehven 
çare idi. O benim sükutumdan isti
fade etti: 

- Biz Wendynin bu gece asıla
cağını bilmiyorduk. Sabahleyin ga
zeteyi kanm eline alınca, kızımın 

maslup resmini ve bu uğurda veri
len izahatı okumuş, deli gibi yanı
ma geldi, ağlıyor gülUyordu. Kan
mm bu vaziyetinden korktum. Res
mi görünce beynimden vurulmuşa 

döndüm. 
Şimdi bütün bu felaketlere na-

1:1ıl dayanabildiğime hala hayret e
diyorum. Derhal kendimi toplama
ğa çalıştım, sinir doktorunu çağırt
tım, kanını ona teslim ettim. Şimdi 
yukarda kendisine zerkedilen ilaç
ile derin uykuya daldı, sözde süku
net bulacakmış, doktor da başucun 
da. Ben kendimden de korktum. Sağ 
kolum uyuştu, başıma bir felaket 
celmesiııd~n kork~~· 

Görü:f mllştü 
- Artık olan oldu Mister Hes

keth dedim. Felaketlerin en büyük
lerile, çarpışbnız ve şayanı takdir 
bir cesaret göstererek hepsine mu
kavemet ettiniz. Kanaatimce birkaç 
gün sonra buradan derhal hareket 
edmiz. Refikanızla beraber Avrupa-

ya Parise kad:ır gidiniz. Seyahat, 
yP.ni muhit, sizi değiştirir, burada 
bu evde bir kan koca kaldıkça, dai
ma eski hatıraları ihya ederek bi
ribirinizi üzeceksiniz ve harap olup 

Atletizme 23, denize 23, futbole 19, güreşe 
17, bisiklete 9 bin lira ayrıldı 

gideceksiniz. 
- Çok doğru düşünüyorsunuz, 

Mister Fred. Karım biraz kendisine 
gelsin de Avrupaya kadar şöyle bir 
gidelim. 

Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü istişare heyeti Ankarada ağus 
tos ayı toplantı::ıına başlaaıış. İlk o 
larak federasyonların senelik .taali
yet programlarıru tatbik edebilme
leri için f eclerasyonlara verilecek 
tahsisat gözden geçirilmiş ve kabul 
edilmiştir. 

Cknçliğin fi7lk ve moral bakımın 
dan iyi yetismt>de atletizmin en mü 
him rolü olt:tıığu kabul edilerek genç 

lerin yetiştirilmeleri maksadile Kros 
lar ve grup birincilikleri, beynelmi
lel iki temas, dekatlon ve mara-

Ben Mister Hesketh'in yanında 
bir müddet daha kaldım, ve hep 
başka şeyler konuşmayı tercih et
tim. O dönüp dolaşıp mevzuu, kız
larına. getirdikçe, ben bir vesile bu
lup bu mevzudan atlıyordum. Ba -
banın bilmediği bir sır, yani Wen- ton yarışları, Türkiye birincilikleri 
dy'nin Hovard'ı sevmesi meselesi ve Balkan oyunlarına sarfedilmek 
dilimin ucuna kadar geliyor, fakat üzere bu fedt:rasyonun bütçesi ar
maziye karışmış ve açığa vurmak- tınlarak 23 bin liraya çıkartılmış
tan hiç faydası olmayan bir kalb tır. 
macerasını söylemek lüzumunu his- Güreşte: Balkan şampiyonası, sre 
setmiyordum. best güreş, Avrupa birinciliklerine 

Nihayet ayrıldım. iştirak kabul edilmı11 mıntaka ve 

Türkiye birinciliklcrile Edimede ya
pılacak resmen programa ithal edi
len Kırkpınar güreşlerinin yapılma
sına sarfedilmek üzere bu f ederas
yonun bütçesi 17 bin lira olarak 
kabul edilmiştir. Üç tarafı su ile 
çevrilmiş bulunan memlekette su 
sporlarının inkişafı için bu f ederas
yonun bütçesi 23 bin liraya çıkarıl

mış • 
Masarifini koruyacağı düşünü

lerek futbol federasyonu bütçesi 
19 bin lira olarak kabul edilmiştir. 

Eskrim federasyonuna 8,500, a
tıcılığa 4,500, dağcılığa 2,500, teni
se 900 lira ayrılmıştır . 

Heyet toplantılarına devam ede
rek Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğü teşkilat kanunu projesini 
ve genel direktörlükçe yapılmakta 
olan altı senelik umumi faaliyet 
raporu üzerinde kararlar vp .. -:ek
tir. 

Aradan on gün geçtikten sonra, • 
bir gün gazetede şu havadisi oku
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dum. 
"Müselsel cinayetlerin son mu

hasebesi,, serlevhasını taşıyan bu 
yazıda deniliyordu ki, meşhur zen· 
gin Hesketb'in başına gelenler ma
lumdur. Katil kızı Wendy idam edil 
dikten sonra, Madam Heskethte de 
lilik alametleri göstermiş, bir müd
det evinde tedavi edildikten sonra 
muvaffak olunamıyarak seyahata 
götürülmüştü. Madam Hesketh'in 
hastalığı son günlerde azalacağına 
artmış, ve kadının gayri kabili te
davi olduğu hakkında doktorlar ka
rar vermişlerdir. 

Mister Hesketh bu vaziyete 
muttali olunma, pek ziyade mütees
sir olmuş, ve ertesi gün sabahleyin 
sol tarafına ağır bir felc gelerek 
hastalanmıştır. Mister Hesketh de 
ağır bir vaziyettedir. Ve emrazı ak
liye hastahanesine nakledilmiştir . ., 

Gazete bu havadisten sonra, 
gayri meşru para kazanmanın fe -
nalığından bahsederek en büyük 
ahlaksızlık ve iftirayı yaparak, hal
kı gayri meşru ticaret yapmağa teş 
vik ediyor, ve başkalarının üzerinde 
ahı olan bir servetle saadet yapıla
mıyacağını kaydederek ,bu f eliket
leri sözüne delil olarak alıyordu. 

• • • 
Deli bir kız, mesut biı: aileyi 

mahvetmişti. Ben bu satırları oku
duktan sonra uzun uzun düşündüm. 
Felaketin eni boyu belli olmuyor. 
Mister Hesketh bir buçuk ay yaşa
dı, karısı da, bir delilik buhranı es
nasında kendisini pencereden ata
rak intihar etti. 

(Devamı var) . ........................................ . 
Muh•clrler i çin h•zırhk 

Çarlu (Hususi) - Her yıl oldu
ğu gibi bu yıl da Trakyaya yerleş
tirilecek göçmen vatandaşlarımız 

:Marmara Ereğlisinde topraf!a bas
tırılacaktır. Göçmen vatandaşları-

mızın mahalli müretteplerine gidin
ceye kadar istirahatlerini temin için 
kurulan kamp bu sene deniz hava 
ve suyundan da faydalanmaları 

için kamp evi deniz kenarında tu
tulmuş ve çadırları deniz kenan
na . kurulma.ğa başlanmıştır. İs
kan memurlarının nezaretinde ta
mamlanmasına çalışılan bu işler göç 
men sevk imiri Remzi Canaslan 
tarafından da sık sık kontrol edil
mektedir •. -·-Bureay• bir lnglllz ••Y· 

Y•h k•flleal gellyor 
Bursa (Hususi) - Haber aldığı

mıza göre yarın şehrimize 110 İn
giliz s.?yyahı gelecektir. Şimdiden 

Bursa belediyesi turizm müdürü 
Salim lkizer bazı hazırlıklar yap
maktadır. Muhiti gelen misafir sey
yahlara iyice tanıtmak üzere Bursa 
liselilerinden iki de İngilizc:e mual
limi ha.zırlan.miitır. . . _ 

Bu Hafta Yapılacak 
KUrek ve yüzme 
Müsabaka lan 

- ··-
Allk• il• t•klp edllen 
ikinci ı.Qrek mUaab•

kal• ... ,nu1 ikincisi 
Yenl~opı~• yapıhyor 

BedeJJ ·4·eı-biyesi İstanbul bölgesi 
Su S()()rlım Ajanlığından: 

Kürek: 
1 - Mevsimin ikinci kürek teş 

vik yarışı 6 '8 939 pazar günü Ye
.ttO apı - Ahır kapı arasında 2000 
metre düz hat üzerinde yapılacak-

tır. 

2 - Müsabakalara tam saat 10 
da başlanacaktır. 

3 - Lisansı olmıyan hiç bir 
sporcu müsabakalara iştirak ede
miyeceklerdir. 

4 - Müptedi, kıdemsiz ve kı
demli olmak üzere üç sınıf kürekçi 
arasında yapılacak yarışlarda pu
van hesabile birinciliği kazanan ku
fübe bir kupa verilecektir. 

5 - Jüri heyeti: Ahmet Fet
geri, Abdürrahman Benlioğlu, Riza 
Sueri. 

Hakemler: Sıtkı Eryar, İsmail 
Dalyancı, Hikmet Üstündağ, Bekir 
Macur, Nedim Ulbatur, Behzad 
Baydar, Bedri, İhsan Belor, Nuri 
Bosut, Ali Riza Sözeralp. 

Saha komiseri: İbrahim Kelle. 
Yüzme: 
1 - Bölge yüzme şampiyonlu

ğu seçme müsabakalarına 5/ 81939 
Cumartesi günü Beşiktaş klübü 
yzme havuzunda de\'am edilecek
tir. 

2 - Müsabakalara saat 15 de 
başlanacaktır. 

3 - Seçme müsabakalarına iş
tirak etıniyen sporcular bölge şam
piyonluğuna girmek hakkını kay
bederler. 

4 - Jüri heyeti: Ahmet Fet
geri, Abdürrahman Benlioğlu, Riza 
Sueri, 

Hakemler: Sıtkı Eryar, Ali Ri
za Sözeralp, Bekir Macur, Hikmet 
Üstündağ, Nuri Bosut, Hüsamettin 
Güreli, Behzad Baydar. 

laklrlm Blrlnclllklerln• 
H•zırllk Ç•lltm•l•rı 
Beden Terbiyesi İstanbul bölge

.il Eskrim Ajanlığından: 
1 - Yakında yapılacak olan 

Eskrim birincilikleri için şimdiden 

hazırlıklara başlanacaktır. 

2 - Eksersizlere eskiden oldu
ğu gibi Beyoğlu Halkevi salonunda 
Çarşamba ve Cuma günleri akşamı 
saat 17 de devam olunacaktır. 

3 - Eskrimle alakadar bütün 

1 Heybelladada 
Yapılacak Yüzme 
MUsabakalan 
Beyoğlu Halkevlnln t&ı-
tlp ettiği Adalar yüzme 
mUaab•kası önUmUz
dekl hafta yapdacak 
Be~·oğlu Halkevinden : 
Evimiz spor şubesi tarafından 

tertip edilen ADALILAR arasında
ki yüzme yarışla!• 13 8 939 pazar 

günü Heybeliada plajında yapıla

caktır. Bu yarışlara girmek istiyen 
lerin yarış tarihinden nihayet iki 
gün evvelsine kadar hüviyet cüz
danlarile Evimize veya Heybeliada 
plajında 1. Bakıra müracaat ederek 
kaydolunınalarını rica ederiz. Ta
yin edilen tarihe kadar müracaat 
etmiyenler yarışa iştirak edemez
ler. 

Program: 

16 yaşa kadar küçükler (16 da
hil) 50, 100, 200 serbest, 100 met

re sırtüstü 100 metre kurbağalama, 
100X4 bayrak. 

17 yaşından itibaren büyükler, 
(17 dahil) 100, 400, 1500 serbest, 
100 sırtüstü, 200 kurbağalama, 
200X4 3 metreden Tromplen atla-

ma. 
Bayanlar: 
100 metre serbest, 100 sırtüstü, 

100 metre kurbağalama. 

Serbest Güreş 
Seçmeleri 

İstanbul güreş ajanlığının tertip 
ettiği pazar günü başlanan, salı 

akşamı devam edilen İstanbul ser

best güreş seçmelerine bu akşam 
da Veznecilerde Süleymaniye klü
bü salonunda devam edilecektir. 

7 4 gencin iştirak ettiği müsaba
lann bu akaşamki seçmelerinde 
56, 61, 66 kiloların üçüncü, 72, 79, 
87 kiloların ikinci karşılaşmaları 

yapılacak güreşlere gündüzleri sı

cak olduğu için cumartesi akşamı 

de devam edilecektir. 

seç
melerine dün de devam edilmiştir. 
Şimdiye kadar yapılan müsabaka
larda tek erkeklerden dömifinal oy
namak üzere Teleyan V edad Abud 

idmnncıların muayen gün ve saatte David, Hilmi çiftlerin dömifinalist
Beyoğlu Halkevi salonunda hazır leri bugün belli olacak bayanlar
bulunmaları lüzumu elıemmiyetle dan GorodiskJ, Pesalti Kortelli, lıler 
tica olunur. l. ]>ur)'&A 8ıFJ.kw&lardır. 

r 
Sultan Aziz Nasd 

Pehlivan Oldu 'l 
Ve Kimlerle Güreşti? 
-3- YAZAN: SAMI KARAYEL-

Türh Sporuna En Büyük Şerefi 
Veren Türk Pehlivanları 

Dünkü n evvelki günkü kısmın 1 mi? Milyonlarca lira sarf eden_:: 
hülasası günün spor rehberleri, Türk DW"-

Türk p4>hlivanlık tarihinde diin· tinin yüzünü ak eden ve Tü_rk ~ 
ya rekorunu kırmı!'j olan şahsiyet- cine her vakıt için misal nuınutl ~ 
!erden Dördüncü Sultan ~luradın olabilecek ve bu meşhuru aıeın ° , 
Konya ovnsıncla doksan okkalık pehlivanlar için ne yapmışıa.rdJl'· .. 
günti omuzlıyark elli metre yürü- Hiç değil mi?.. edeJI' 
yüp savurması ve maraton koşu, Acaba; Türk sporunu idare ııı.tl' 
boks gibi sporların Türklere ait bir lerin slislü ve maroken kolt~. 
spor olduğuna dair tarihi malfımat. nı tezyin eden muhteşem daı ıı.}J' 

Sultan Azizin bahası İkinci Sul- nin duvarlarında veyahut aosY re • 
tan Mahmudun kemankcşlikteki rında bu namdar pehlivanların 
dünya rekoru ,.e Amerika elçisinin simleri var mıdır? "' 
huzunında. Okmeydanındal attığı o- Hatta; bu meşhuru aleın oı;:.,. 
kun 1224 geze düştüğü.... İngilizlerin, Fransızların, .AJtl g;ıre!. 

Türklerde pehlivanlığın menşei lıların cihan pehlivanlıkla.rı ;,sıı 
ve Okçulartekkesi ile Ze)Tekte bu- !erine ait ve muhitlerinden t>to • 
lunan Pehlivantekesinin vazifeleri yetiştiklerine dair yazdıkları , 
ve faaliyetleri hakkında umumi ma şürlerinden haberdar mıdırlar .. , 
IA- Gürea federasyonu Koca 1 . ..w wuat... ~ eW 

Sultan Azizin; güreş ustası ve fun köyünü, ustasını, nas~l Y jJif' 
güre§e merak ettiği tarih ilh... ğini kimlerle güreştiğinı b 

Fakat; cihan pehlivanlığını mü
teaddid kereler alan Türk pehlivan
larından Koca Yusuf, Kara Ahmet, 
Kızılcıklı Mahmut, Adalı Halil gibi 
pehlivanların ne Avrupaya ve Ame
rikaya gitmek hırslarını tahrik e
den milli rehberleri vardı, ne de 
bunlar, boyunlarına yaka ve kravat 
takarak büyük şehirlerde aylıkçı, 

kapıcı ve işçiler idi. Bu pehlivanları 
idare eden yedi yüz bin liralık fe
derasyonları yoktu. Hele, kıtıpiyoz 
yüzlerce liralık maaşlı hasta ve 
kendisi muhtacı himmet bir dede 
monitörleri de yoktu. 

Dahası var .. Bunları Avrupaya 
götüren maaşlı reisleri ve klavuz 
idarecileri de yoktu. 

Yukarda bir yerde arzettiğim 
gibi kendi muhitlerinde ve köylerin
de milli ve ananevi spor terbiye ve 
seciyesine, disiplinine uygun olarak 
tabi oldukları cemiyetlerin varlığın
dan fışkırmışlardı. 

Baş1ıbaşına cihan pehlivanlığını 
kazanan bu pehlivanların senelerce 
Avrupayı ve Amerikayı baştan başa 
dolaştıkları halde ne adam dövdük-

leri ve kavga ettikleri ve ne de bir 
yerde velev küçük dahi olsa milli 
şerefi ihlal ed~r bir halleri vaki ol
madığı görülmüştü. 

Hatta; bu pehlivanların sıhhi 
durumları, ahlaki ve içtimai tavır
ları, insani vaziyetleri Avrupa ve 
Amerika gibi yüksek medeniyet ta
şıyan cemiyetlerin kadınlı ve erkek
li gıptalarını celbetmişti. Bugün da
hi Avrupa ve Amerikada bu baş
pehlivanlarımızın namı hayırla yad 
olunmakta ve menkibeleri için yüz
lerce sayfa yazılar yazılmaktadır. 

İşte; iddialarımın canlı şahitleri .. 
Bu saydığım başpehlivanlar mer -
kezden yetişmiş insanlar değildi. 
Muhitin, ve Türkün bünyevi ve an

mu?.. edİ' 
Cihan pehlivanı Kara ~ 

ustasından, ustasının ust yJ • 
köyünden, güreşlerinden ve b& 
tından haberdar mı? ıeti' 

Bütün bunlara, spor ~~b~,. 
mizin vereceği cevabı bıl!yo rP'' 
Bu, yüz binlerce lira tahsısa~ ~p 
Jile ve yüzlerce lira maaŞlatıı. 
olanların heyecanına vakıfJJJl"' {~ 

Fakat, bu cevabı burada ııı.rs' 
etmek istemem... Onlar ısla~d' 
baklayı o vakıt millet h~~ . . 
ben de vereceğim cevabı bıl~ 

Şimdi gelelim; Sultan 
pehlivanlıklarına .. 

• • • ~dıl 

S ultan Aziz; Sultan ?ifıılı_o1 sııJ' 
Adlinin oğludur. Ka~eştb'~· 

tan Mcciddir. Sultan Azıztfl ııt tit' 
sı Sultan Mahmud Adli, me§ll .. cJ,ıi 

• ve "' endazandandır ... Çok kavı 
bir adamdı. ~ 

Fakat; Mahmudu Adli saltafl#ı&· 
son zamanlarında fazlaca ıı.ttt" 
düştü. Kadınlara karşı zfLfı tti· O' 
Genç denilecek yaşta vcf at e 
tuz bir sene padişahlığı va~~ 

Mahmudu Adli, Seliını 110tıf'; 
kanlı bir surette katlind~D _,,{;, 
Alemdar Mustafa Paşa ıar: 1 • 

tahta icli.s edilmişti. ~retle:.~~ 
zimkir,. şair, müteceddıd ru 
zatti. " 

Yeniçerileri kal~ırıp, N~Jd 
kerini vücude getiren )ıf • ;J" 
Adlidir. Bektaşi tekk~le~ı ?J~ 
ran ve yeni vücude ge1:1'dı~ 
askeri içine mühtedi bile .~ot· 
Uzere kanun yapan bu padi ,JJJ"ıJ~ 

Sultan Azizin babası )ıf 1tl 
ilk defa olarak sarığı, kavol'J 
rak fes giyen padişahtır. JJ ,e' 

.b d yUı 0 ..:ııl O va.kıt; yanı un ~ efPP" 
ne evvel padişah fes gıyDlebsll' ~ 
verdiği zaman softalar ~e 8vııtl~ yan etmişti. Fesi giymeyı g 

Tarihine, ananelerine, muhitine addediyorlardı. j)ıel' 
hor bakanlar bilmelidirler ki, bü - Sultan Aziz altı yaşın?## 
tün yaptıkları işler sun'i bir dal gi- Yeniçeri isya.'llarını, yenıÇ ~ 

anevi varlıkları idi. 

h .. 1 'ha"et, . A" bi yapmacık fakat kurudur .. Ve or- saraya ucum arını, nı J ıc jeJ" 
taya koydukları şahıslar muhitten şah taraftarlarının birl~şer\,i, 9' 
olmayan birer robotodur. çerileri kılıçtan geçirclikletl ~ 

. y . . ]<ıŞl ...tt' 
Sorarım; tekrar sorarım; Türk meydanındakı enıçerı .. UJJ or ... 

sporunu ve pehlivanlığını on altı se- kökünden ya.kılarak büsb~~ i)Ş il 
nedir milyonlarca lira sarf edere~ dan yok edildH:lerini gorıtl 
yükseltmek ve milli bir varlık ve korkusunu çekmişti. ııtJ -~ 
haysiyet haline getirmek üzere ça- Dördüncü Muraddan sO Y.. 
bala yanlara sorarım, bugünün Türk len padişahlar içinde sul~ }1K ~ 
gençliğine medeni, ahlaki, içtimai, kadar müşekkel ve heybetli 
sıhhi, insani birer şahsiyet nümu- padişah yoktu. sıl':,P 
nesi olan ve bütün dünyaca takdir- Sultan Azizin kardeei -,.~ 
lere ve nişanlara sahip bulunan Ko- Mecid sıska, ayyaş, zaınpı.r&. 
ca Yusufun, Kara Ahmed.in, Kızıl- sız, müsrif bir padişahtı. etil' ~ 
cıklı Mahmudun, Adalının mezarla- İkinci Mahmudun ~n ç pt,; 
n nerededir? mağrur oğlu Sultan ~· ~ 

vefat ettiği zaman y.rını y ıöJ· 
gürbüz, pehlivan bir delikanl1 ~ ç!J' 

Yirmi altı sene koca imparator
luğun başpehlivanlığını elli altı ya-
11na kadar üzerinde tutan Aliçonun 
mezarı nerededir? .. 

Türk sporunun canlı varlıkları, 
geref ve haysiyetleri olan bu yüce 
ve namağlup pehlivanların heykel-
lerini, mezarlarını, resimlerini tek
sir edip Türk gençliğine vermek la
zım değil mi?.. Bunların hayatları
m ııiavua gömmemek icap etmez 

Kardeşi Sultan Mecid ~d OV 
tığı zaman Sultan Aziz velı ıcıı. ~ 
edilmişti. Padişah olan s~cJe J.. 
deşinin yanında veliahd şe ,.t,. "', 
ziz Efendi Pehlivan yapısı~ diP ~ 
nişti,Büyükdere çayırına gıaiıJ'" 
oynayışı balkın nazarı 

celbediyordu. tt1> 
(J>eVaıPI 

\ 
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BOGAZIÇI 
-Fantezl-

v.z.n ı Dr. Eeal Kemal Heldmollu 

Gtlzel Boğulçladen bir muura 

dt «Gılzezıer talih.ri.ı olur ... • derler- Holivudun stüdyolanndan çıkmaz ..• 
'- de in.anmazdım. Şimdi artık bu- Burada samimiyet, vefa, teselli, ü-

bıanıyorum. .• mit ve şifa var ... 
ı..~u. Avrupa plijlarının; su şehir- Oralarda sevgi ve poker masası, 
~ın; dağlannın; göllerinin nere- bir inci kolyP., bir deste banknottur. 
bir be~den güzel... Anlayamıyorum Burada (Biribirine akan iki ruhun 
1'r türlü ... Beni hiç görmemiş olan- Nedim'in ağzile sözleşmesine, csev
dt ileyse ne ... Ya benim koynum- gh derler ... 

doğup, büyüyüp her sene avuç Unutmayınız ki; orada dinlediği-
•~ ı>aralar sarfederek yaz kış ora- niz cKarmen. in ateşli, kıvrak şar
tl ~ atanlara ne demeli!.. kısı .. kesme billur kadehlerden bo
.. ~et... Biliyorum oralarda boy- yalı dudaklarile buzlu viski içen ka
'"4lll boya uzanmış konforlu, lüks dının ağzından .çıkmış değildir. 

otellerin pınl pırıl yanan balkonla- Fakat benim korularımda fısıldı
~da geceleri r.nanas; manda- yan sevda yelinin serin sesini şöyle 
~· portakal kokulan içinde kö- biraz dünyadan geçerek bir dinlese
-.:lü şampanyalar kabarıyor .. ve niz ne kadar sevda içinde bulundu
::lı palmiyelerin Aristokrat yel- ğunuzu ve ne çok sevebileceğinizi 

lelerini cenup rüzgarı sallıyor... hemen anlardınız ... 
tı~Una mukabil benim sizin için Şöyle bir on, on beş sene var ki: 
;:ınan göğsümde Marmaranın 

1 
(Laciverd sahil) diye bir rakip kar

...._~alı nefesi kışın ılık, yazın serin şıma çıktı. Bu kırmızı altınlarla ve 
--uyor mu? Benim hummalı ba- hep insan elile sonradan görme bir 
~j perişan saçlarımı Karade- zengin gibi şımarık Avrupa güzeli 
'ttJ. llizJ ıneltemleri güzel, güzel savur- de kim!! .. Ona hem kızıyor .. hem gü-

\l)or mu? lüyorum şimdi ... 
l'..ocios uğrağı girintilerimde kanun Zavallı bilmiyor ki, benim bahçe-
~da (Nis), (Rivyera) itidali bu- !erimde lalelerin binbir çeşidi en gü 
~uyor mu sanki?. Öyle bilmedi- zel ve şiir gibi isimlerle biribirile 
~_sakin köşelerim var ki; gece evlenirken onun topraklarında sam 
~tında mütevazı bir balıkçı- yeli e~iyordu. · · 
a!~ir prens eğlencesi verir. Gü- Göksuda ben devirler yapan bire
~'"tten lüferler, tahta sandalda- debiyat ve bir hayatımı. Yanan Çı
~l!\lrken Yuşi tepesinde mehta- rağan sarayının ankazı karşısınd-a 

11~1iyen sevdalı ruhlar ayni hale- bile Montekarlo'nun ş umeşhur gazi
~ avlanırlar ... Gölgeli karanlık- nosu bir saliştan başka bir şey mi 
'bt içinde uyuyor gibi görünen tari- sanki? .. 

baııçelerimden ismini işitmediği- Göksu ve Beykoz kasırlarına şöy-
~'-~okuJar yayılır .. ve sizden pek le bir bakın ... Beşiktaş, Beylerbeyi 
~ olmıyan kaynaklarımdan saraylarını bir düşünün. Bunların 
'"'9it ı billtlr 1 mermerleri arasına dökülen altın-•'-- gibi §anl, şan, · su ar 
~r... larla benim ~ıyılanmda neler yapıl-

lı1çtn bütün bunları bırakıp ta 
~a koşuyorsunuz?. niçin benden 
~p Yldellerin portakal ağaçlan 
~da burada başladığınız aşkın 
~ ıecelerini yabancı serenadlar 
bar )erek yaşıyorsunuz?. Beni asri 
4- RGzel gibi süslü bulmuyorsunuz 
llM_ 01\dan değil mi? Kabahat ki
~? .. Yüzümü gözümü kömür ka
l'tıı içinde kapkara ettiniz ... 

~'-n Yilz yıl evvel bile bugünkün
dtt:ı. .• daha bakımlı idim. Şimdi gör
~üz bu yırtık, pırtık eteklerim
la btr kuş kafesi gibi şirin ve boya
) )llılanm vardı... O muhteşem 
~~rın billt'.\r avizelerinden yaz 
~inde dışarı taşan nurlar akın
~daki yakamozları yakıp du
'611\ı.. §imdi bile bakıyorum da: 
~k seyyah vapurlan önümden 
~ lten.. yollannı şaşınyor.. du-
o libt oluyorlar .•. 

~tiki zamanlanmı bunların için
'-ı )atlı adamlar.. biliyorlar gali-.. 
~la.. benim bugOnldl halime ba
" tt zannetmeyiniz ki; ben genç
"'-t ~ Riizelllk devrini yaşamı§ ta· 
'-ı lOeopatrayım .•• 

\..~ bütün ihtişamımla, bütün 
11ı~nıla yaşıyorum. Hem de 
"-ı ıı. kadar kusurlu bulursanız bu
'ıt ~rıe dünyanın gOzellik kraliçe-
~im! .. 
~~ ı>ek beğendiğiniz o medent 
' "'Parıın güzelliği. alkol; para, ye. 
llotu e boyaıcıır. Halbuki ben (Ana--
9' :U ltuırıeliye kıyamete kadar A· 
\ıı,!1Pan Hell yuvanın ebedi bül
~>- Boiazlçinin aevdaaa 

mazdı ... 
Geçmişi bırakalım şimdi... Bugün 

size asıl şunu söylemek istiyorum ..• 
Nafile yere beni bırakıp ta sizin ol
mıyan topraklara paralannızı dök
meyiniz .. . 

Biliyorum ki, bana ezelden aşıksı
nız!. Fakat boynuma sanlmasını bil
miyorsunuz ... 

Biraz benimle ve benim içimde 
ruhumla; saffetimle; taravetimle ya
şamıya alışınız ... 
Şu narin vücudümün ötesine, be

risine sardığınız çirkin zevksizlikle
re bir nihaye.t verin, görürsünüz 
n" M ~ v .,nılmaz bir Met olurum ben ... 
Şimdi sizden fazla birşey istedi

ğim yok. Kusurlarımı bir tarafa bı
rakın ... Beni yakından görerek, su
yumu içerek, nefesimi dinliyerek, 
yüreğimin helecanlarını duyarak bir 
mayıs sabahı, bir temmuz gecesi, bir 
ağustos mehtabı gibi benimle bq
başa kalınız... Eminim ki, mermer· 
den kalbiniz olsa bir daha benden 
ayrılamazsınız ve yüz kere Avrupa
ya gitseniz .. yine İstinye koyunu fU 
meşhur cLeman> gölüne tercih ede
ceksiniz ... 

Bakınız.. beni iyice anlıyan yine 
ıizin içinizden birisi bana ne yaz
mış ... 
T'opra~ın cevher; suyun kevıe-r; ba.

hann bt hazan ... 
1 fte dünya bir e~.n, bir benzerin 

yoktur eytan •.• 
Mü.§fik evlcidın bulur koynu~ her 

gün, her zamcın ••• 

BClfb ıefkat, baf ka nimet, bQııka 
--.net .. bafkan cmı. 

'TENIB:AB:&R 2 ! 

Bir Kibrit 
Yüzünden Bir 
Ev Yandı 
Bir çocukla muhlelll yer

lerlnden yandı 
Evvelki gün saat 17,30 da Ka

ragümrük Kariye mahallesi Kalfa 
sok. No . 18 de oturan Mihal'e ait 
sigortasız 3 odalı eski ahşap evin 
ikinci katında oturan Mihalin o
ğullan Samuel ve Serkisin kibritle 
oynamalarından yangın çıkmış ve 
ev tamamen yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

Mihalin oğlu Serkis de tutuşan 

perdeleri söndürmek isterken muh
telif yerlerinden yaralanarak hasta 
neye kaldınlmıştır. 

Devlet Kininle .. 
rini İnhisarlar 
Satacak 

Badema devlet kininlerinin in
hisarlar idaresince satılması karar
laşmıştır. Bu iş için Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekileti Gümrük ve 
İnhisarlar Veklletile müştereken 

bir talimatname hazırlamıştır. Ta
limatnameye göre devlet kininleri 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka
leti tarafından haz1rlanan şekilde 
ve Uzerlerinde yazılı fiyatile satıla- j 
caktır. Devlet kininlerinin kapların 
dan çıkararak tane ile veya üzerin
de yazılı fiyattan fazla fiyatla sat
mak yasak olacaktır. Devlet kinin
leri bayileri ile İleyyar bayiler ve 
muhtar bayiler tarafından satış fi . 
yatından yüzde on tenzilat ile ve 
peşin para ile verilecektir. Devlet 
kinini satanlar "burada devlet kini 
ni satılır,, ibareli bir levhayı dülc
kanlanna asmağa mecbur tutula
caklardır. Bayiler kininleri hava te 
sirlerinden bozulmaması için rutu
bet ve güneş ziyasına maruz kalını 
yacak yerlerde muhafaza edecek
lerdir. İnhisarlar idaresi lüzumlu 
kinini vilayet, kaza ve icabında na
hiye merkezlerinde bulunduracak
tır. 

Katil Tekme 
Bir at, zavalh bir çocu
ıun ölbmUn• ••b•p olllu 

Dün Karagilmrukte feci bir kaza 
olmuştur. 

Hüseyin oğlu Mehmet isminde 6 
yBflannda bir çocuk bir arsada oy
narken civarda otlıyan bir atın 

tekmesine maruz kalmlftlr. 
Zavallı çocuk bu fiddetli darbe 

neticesinde yaralanmıf ve hemen 
Şitli Çocuk butanelline kaldınl
mıttır. Fakat yapılan bütUıı te
daviye ~en kendisini kurtarmak 
kabil olamamıf zavallı yavru biraz 
sonra ölmUetUr. 

Mıcarist1111 11tbult ıllrD 
Şahrlıtzdı 

l r 5 

P·anzig Mese·ıesi 
Büyük harbin hitamında sulh 

hal ve tesviyesinin mUrettibleri Leh· ı;.z·~-==~~s:;w~J·~~·~·~1 'r:-~t:~~~~~~~Si~~~-
Alınan hududunu tayin edecekleri 
zaman, devletler asırlann hallede
mediği biı' dava ile karşılaşWar. 

Tarihin kayde başlandığı ilk sene· 
lerden Teuton ile İslav şark ile garp 
arasındaki topraklann şurasına bu· 
rasw.ı Yl·rlc·~ı.irdiler ve h~rp etti -
ler. K:ı.h biri kıih öAı:ki arzu ve ira· 
desini zorla kabul ettiriyor, kaybe
den hangisi olursa olsun, katiyen 
ri.m olmıyordu. 

On dördüncü asırda Teuton ne
sillerinin şövalyeleri zamanından 

on dokuzuncu asırda Bismarck'm 
canlı surette takip ettiği Prusyalı
laştırmağa kadar, parçası bugün 
Leh Pomortz eyaletini teşkil eden 
münaiünfik topraklarda Alınanya 
hakimiyetini tesis etmeyi aklına 

koydu. Bu gayretler tam büyük 
harbin infilakına kadar devam etti, 
ve bunlar katiyen tam muvaffak O· 

lamadı. Taksime, Prusyalılaştırma
ğa rağmen, belki büyük mikyasta 
bu sebeplerden ileri gelen, Leh milli 
ruhunun kuvveti katiyen eksilme
di. Bu ruh bugün sönmemiş yan • 
maktadır. 

On üçönctt madde f1 y AZ AN bnda aerbeet bir tehir yaratıldı. 
Bu uzun mücadele seneleri ta- Bu nzlapna hal teklinin akil \lf 

biatile arkasında derin bir irki em- A nlatgilizh" . o HDariJ dEyedNaUIJ'ln lz'ana uygun olup olmadıiı husu .. 
niyetsizlik mirası bıraktı. Hatta şar aunda (ikir lhtiWı olabWr. Fakat 
ki Avrupanın, başka tUrlt1 anlaşıla· bunun Daıızig eehrinin Alman haJ .. 
mıyan, mazideki pek çok vakaları· kının haklanna derhal riayet eden 
nın ruhu, garaz ve kine varan bu muhik ve makUl bir hal ve teaviye-
emniyetsizliktir. Bu kadar kuvvetli ye varmak teşebbtlsUntt gösterdiği 
bir mazi tarihi karşısında kalan ve yapması lizungelen Lebistana 
sulh konferansı, yirmi sene evvel, denize mahreç verdiği de ink&r edi-
kendisine yol gösterecek mühim bir lemez. Fu1a olarak bugünktl mev-
direktife sahibdi. Reis Vilsonun on cut eekli hal muahhar olduğu halde 
dört maddesinin on üçüncüsünde: cevheri eskidir. Çtlnktl Danzlg asır· 

"Müstakil bir Leh devleti bina 1arca tarihinde mağrur, müreffeh 
edilecek, bu devlet eekslz sare*' ve ya."'I milstakil yaşamış ayni za. 
Leh nüfusu ile meskiia toprak· manda Lehistan& deniz JimanlığJ 
lan ihtiva edecek, buna denize hizmetini görmüştür. 
serbest ve emin bir malıreç te- l' apılan : 
mln ve bunun siyasi ve iktisadi Danziğin statüsünü tayin eden 
lstikWI ile mülki tamamiyeti bey Versay muahedesinin maddelerinin 
nelmJlel ahitname ile garanti e- müphemiyeti hususunu mazide ten 
dllecektir.,, kitlerde bulunuldu, bu tenkitte ol-

deniliyordu. Alınanyanın bir dukça esas ve cevher de vardır . 
sulh esası olarak bu on dört mad· Son yirmi &ene zarfındaki sık 
deyi kabul etmiş olmasından, ve sık müzak<>t elerde, hakikaten Mil· 
birbiri arkasından gelen Alman hü- Jetler Cemiyeti konseyi Danziğle a· 
~iımetlerinin bu maddelerin yar~- li.kadar olup, sulh muahedesini ya-
mına müracaat etmiş ve bugüne ~ evvelden görmeleri bekJe. 
kadar böyle hareket etmiş olduk· nilemiyen, pek çok zor meseleleri 
lanndan pek aşın bir ihtiW vesile- halletti. Bunlann içinde en mühim· 
si olamıyordu. leri Danziğin Leh limanı Gdynia ile 

Leh "koridoru,, münasebetleri, varsa,Danziğde Leh 
Bu safhada, ekseriya Yanlıe o- filosunun haklan ve bu eehirdekl 

1arak biribirine karıftırılan mahut Maretal Ryda !mfgly Leh ekalliyetinin himayesi idi. Bun 
Leh "koridoru,, ile Danzig serbest millt mevcudiyet hakkını ink&r et· b.."Ul kiffesi konaeYJ' tarafuıdan 
~hrl meselelerini biriblrinden ayır· mekaizin inklr edilemez. resmen ve alenen halledildi. Pek 
mak mühimdir. Sulh konferaıısı yu Damlı vı••pıw: çok1an da k&tiyen koueyJ1 masa-
kanda söylenen on Uçtlndl madde- Lelıistaiı için denize "Serbest Bil\& gelmlyen buaual mllzakereler. 
yi meriyete koymağa karar verdiği ve emin mahreç,, temin etmek me- de uyuşuldu. Akılh bir raportör bu 
zaman, hakikatte garp hudutlan U aeleai karpsında kalan Paria sulh tan.da il görmeyi t.ercih eder. 
zerindeki nüfusu esas tutarak Le- konferansı, Almanya ile Lehistan a- Baklld mevsu : 
bistaıwi iddia ettiği toprağın hep- ruıııdald hudut tekliflerinde bu· Bugün mevsu ve mualWı ol&L 
sini bu memlekete vermeyi kabul lnnmak için hususi bir komisyon bu teferruat meeeleled cJetildir. 
etmedi. Alman bükfuneti protestO- teşkil etti. Vakıa nazik iae de, dalina ayar e
sunu yaptı ve bazı mühim mUsaa- Birlefmil devletler Amerikaaı, dilmeğe müstait, basit bir makine 
deler elde etti, ve son hudut aabu- Büyük Britanya, Fransa, İtalya ve meselesi karşısında değiliz, llleaele
rane ve yorucu bir tetkikin mah8U- Japonyamn güzide murahhaslaruı- lerin __ ........... , ...... llyetega .. .,.-~, ... T -
lü idi. CWMl9fW WGA & ,T ,T~ '6&& &Al 

dan mürekkep olan bu komisyon histanın denu.e "serbest ve emin 
"Koridor,, nüflll! itibarile Lehtir yalnıı Danziği değil Mlavadan ge- mahrecine hi.kim olması llzmımı:: 

ve her zaman µeh; aaırlaca da si- çerek Danziğden Vart0vaya giden Danziğ bir kere Alınan Reich'ine 
yaseten Leh bulundu. 1910 Alman demiryolunu da Lehistan& verdi. ilhak edilecek olursa, artık Lehi&· 

'nüfus sayımı rakamlan, muahha· Bir çok müzakerelerden sonra kon- tan bu mahrece hikim olamaz. Bu 
ren Lehistan& verilen hem garbi f era::üt komisyonun mukarreratını mevzu üzerinde hiçbir uzlaşma ola· 
Prusyada ve hem de Poznaniadaki tadil etti. Bu suretle bugün mevcut maz. 1919 da hususi komisyonun 
topraklarda Lehlerin büyük bir ek- olan şekli halle vanldı. Ve Danzig mukarreratındanberi pek çok veril· 
seriyeti olduğunu meydana koydu. Milletler Cemiyetinin himayesi al- di; artık verecek kalmadı. 

Macaristan Hariciye Nezareti 
Matbuat MüdürU M. Ullayn dün sa 
bahki Semplon ekspresile eehrimize 
gelmiştir. Evvelce şehrimizde ba§

konsolos olarak bulunmuş olan M. 
Ullayn memleketimizi çok yakından 
tanıyan bir Türk dostudur. Burada 
bir ay kalarak muhtelif yerleri ge
zecektir. 

Sokak orta•ınlla 

Bu sebepten kendi mukadderatını ==~========================== .. :::::::= :.:;~ Erzlncanla GtimUıhana arasında yeni bir yol 
bir lecavUz rağına dahil edilmesi ne yalnız ik· Erzincan, <Hususi) - Erzin- tedir. Birkaç seııedenberi icra me-

Karagümrükte oturan Ekrem tisadt sebepten ileri geldi; ne de bu canla Gilmiifhane arasında yeni bir murluğunda bulunan zat erbabı 
ile metresi Nazlı, lstiklil caddesin- rasım herhangi bir suretle Danzig yol yapılmaktadır. Bu yolun Erzin- mesalihe gösterdiği iyi muameleden 
den geçerlerken Refik isminde biri· mevzuunun bir parçasını teşkil e- cana ait kısmında yola tesadüf dolayı kendisini halka sevdirmiı • 
si tarafından, Ekremin hafif suret· der. Bugün Alınan taleplerinde bu eden binalann istimllki ve bir ta- tir. Dosyalanndaki düzen ve işle. 
te boğazı sıkılmıe, suçlu yakalan- iki mevzu resmen biribirine bağlan- kım ufak tef ek noktalann ilmıali rindeki sağlamlık dolayısile her • 
ID1fbr. dığı ve ihtimallri Almanlar daima için refakatlerine aldıklan Nafıa hangi bir müracaat beklemeden 

MJlkdere JOlunda bu fikirde bulunacakları için bunun müdUrile mahaJline ıi• vali.mis ifa edilmekte ve cevap verilmekt& 
bir kaz• çok açık ortaya konması IAzımdır. Osman Nuri Tekeli Ahmediye kö- dir. Cümhuriyet hüktlnıetimizin hea 

Abdürrahman oğlu Nazım is· 
minde bir genç dün BilyUkderede 
asfalttan geçerken Zincirlikuyuya 
gitmekte olan toför Omıiğln idare
aindeki 1198 No. lu otomobilin aa· 
demesine maruz kalmıe ve hastalıa 
neye kaldırılmıttır. -·-Tav9anllda zelzele 
Tavşanlı (Hususi) - Temmuzun 

31 inci pazartesi gllnU kazamızda 
saat 15 i 35 geçe 5 saniye kadar 
süren §iddetli bir zelzele olmu§tur. 
Hasar yoktur. 

A. Bali 

İtin doğrusu aranı1ıraa lsliv de- yündeki bet hanenin iatiml.iJrine dairesinde olduğu gibi burada da 
Dizinde kalmıı bir Alınan adası, lüzum görmtlf ve bu itin bir an ev- çok büyük bir intizam vardır, bu 
Şarki Prusyadır. Bu sebepten Şarki vel bitirilmesini emret;miftir. Bu yüz.den halkın bOfllutlufunu key
Prusyamn bir ada olduju ve bun- yol açılacak olursa GHınüpanenin detmeyi bir vuife biliriz. 
dan dolayı bura ahalisinin bazı ik· iki kazasını da Erzincan demiryolu- Halkevinde vazife alan TUmen 
tisadt sılwıtıyı mucip olduğunda ıs- na bağlanmıı olacaktır. Bu suretle bafhekimi haftada bir gUıı fakir. 
rann mı yoksa milU yqamasının Kelkit ve Şiraıı da Erzincan ist&.s-: lerin gözlerini muayene ve mecca
muhtaç olduğu Baltık& bir mahreç- yonundan büyük istifadeler temin nen tedavi edecektir. Göz hastahl 
ten otuz Uç milyon Lehliyi mahrum etmiı olacaktır. Bu yolun Erzin~- lan fazla olan burada yapılan bu 
etmenin mi tercih edilmesi lizun. na ait kısmında 30 kilometrelik top yardımdan dolayı halk aevinmek
geldiğinde hiçbir adil mahkemesi rak tesviyesi yapılmıı ve kırk par- te ve bu değerli doktorumuza fllk
bir i.n tereddüt etmiyecektir. Reis çadan ibaret olan köprtı ve menfez- ranlanm 1P1nmaktadırlar. İçtlmaf 
Vllson böyle "Serbest ve emin,, leri de betonarme ve klrgir olarak Yardım fUbesi tarafından birçok 
mahreci bir sulh p.rtı yaptı. Al- tamamlanmıştır. • fakir çocuklann allnııetleri yapıl~ 
manya bunu kabul etti. Bu~ bu ~can icra dairesinde halk& masma tepbbUa edilmi§tir. 
aart. ayni zamanda Leh milletinin J her hususta kolaylık ıösterilmek • ıt. :A.. 
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'Hihave 
Beyazkelebek Sıvas Cer Atelyesi 

inşaatı Bitiyor Yazan : Eni• ılDl•nl 

· Ufak bir gemici ve babkc;ı ~ 1 
idi. Minimini sevimli evleri vardı.. 
Balık ağlan, istakoz sepetleri aaıh 
çınar ağaçlan yemyeşıldi. Sokak· 
larmda bir sürü çocuk oynar, du
varlannda çiroz dizileri sallanırdı. •. 
Dar nhtımı geçip sağa sapınca; ka· 
pısı renkli ampullarla süslenmiş Be 
yazkelebek ban vardı. Buraya bir 
iki basamak merdivenle inilir •• 

Şehrin bütün bekirlan, ara sı
ra evlileri de burada eğlenirlerdi. 

Beyazkelebek ban bu §ehrin yegi
'ne eğlence yeridir .. Ve orada Beyaz 
kelebek vardı.. Beyazkelebek; uzun 
boylu, san saçlı. zayıfça bir ku:dı, 
Kimse asıl ismini bilmiyordu. Bir 
gün bir iki çocuk bütün sokaklarda 
çıngıraklarla dolatm13lardı. Beyaz 
kelebek geldi .. Beyaz kelebek reldi.. 
Ve o g'1ndenberi o burada kalmış, 
bar da Beyazkelebek barı olmuştu, 
Her gece en aşağı 150 göz hiç yo
rulmadan hayran hayran onu sey
rederdi.. Güzeldi.. Bilhassa göğsü 
ve bacaklan çok güzeldi.. O kadar 
gtiJlel sesi yoktu. Fakat öyle bir söy 
lerdi ki.. Sessiz bahar sabahlarında 
aahillerde oyııap.n çapkın dalgalar 

gibi.. Onun şarkw herkesin dilin· 
deydi.. Gayri ihtiyari onu öğrenmiş· 
lerdi.. Çocuklar sahilde kayık yüz
dürilrken onu 41Öylerler, balıkçdar 

plakla beraber balığa çıkar,ken onu 
haylunrlardı.. Kimbilir? Belki kü
reklerin dalgalarla öpüşürken onla
rm kulaklarına bu garkıyı fı•ıldı
yorlardı. 

O her gece aynı prkıyı söyler, 
aynı numaralan yapardı.. Şehrin 

bütün erkekleri şimdiye kadar, ona 
yalmz bakmışlardı .. Bir ilti sarkın· 
tılık eden olmuştu.. Fakat &an'1n, 
sayıl Beya&kelebeğin bakışlan al
tında ezilip, erimifJerdi. Galiba teh · 
rin biltilıı P.rkekleri ona hürmetle 
bneak bir sevgi besliyorlardı. Ve 
Beyulrelebek bııından menmundu. 
Geceleri hiç korkmadan bardan çı
kıp ahildeki tek odamn• gidebi
Jirdi. 

Bu böyleoe ilci eene devam etti. 
Bir gece yine Beyazkelebek ban do 
luydu. Ve o gece dışarda fırtına 

Yardı .. Yağmur var kuvvetile yağı
J'OI', bnyUk dalgalar kayalan dövü
yorlardı. Buna rağmen itte bar do· 
tuydu. Beyazkelcbek numaralanna 
başlamıştı .. Her akşamki; artık ye-

mek yemek, su içmek, uyumak gi
bi tabii bir hale giren numaralan
na ... Ve o karşısındaki kalabahğa 

hiç dtltkat etmeden, onlan bir sis 
arkasına gömülmU§ hayaller gibi 
aeyrederek oynuyordu. Fakat bir a 
rahk gözleri en Ön muada oturan 
erkeğe ilieti. Bu genç bir erkekti. 
Kumral saçları, hafif buU1lmll bı· 
rıkJan, nihayet temiz ve gür bakış
h .Ayalı, erkek gözleri vardı.. Pipo 
Ç,Ordu .. Pipoyu, anki Ü§Üyen e-

lni mtmak iater gibi avucunun iıcin 1 
de akıyordu. İşte Beyukdebeğin 

BtıyUk Peygamberlerinin rtıya-ı 
lanmn, diğer insanlann rUyalanna 
byu edilemiyeceğini lsllm ulema
• ittifakla kabul etmişlerdir. 

3 - Miğrac, rfthantdir. (•) So
fiyeniıı bUytlklerfnden Alieddevle 
Seamanl ( .. ) tefsirinde diJOr ki; 

"Hak Taall, kulunu, irade ma
baltinden muhabbet mahalline, mu
laabbet mahallinden marifet mahal-

(•) Diğer bU' riVAJeU.e de Jıle&. 
ddl ablya kadar chriei, oedaa 
8011N nıhiai«Hr. 

<"> Asal .... Riibtiddlll Alı
........... med, ldiııqlllli (E
.... tttaa) 41r. &4W al biat a-
111' l'ialbdmıllir. 711 tarllDcle '1S 
J&pMa vefa& ~. lloraauda 
8-nm· kmsh-W .... ~. 
Gençllğiade "Argml., llanm ~
tüade ika ''uifNiai bu'8kanıll Sem 
mai Şerefecidia derg&bıaa girerek 
tu&\'Ufa sülük eUnij, bir miıldet 
JOAI'& Bağdata giderek lflyll Abdur 
raJJrwu Esferilaiye mürkl olmut, 
tW&vvufta kemale vanw,tır. Hüte· 
aıJdid eserleri vardır. Kemal dere· 
ftWiDe \'asal olduğu gaman "fimdlkl 
alLID olaydı, nktile yuifemi ter
kelme.dim. O kıyafette daha ri1•
m lbaclM 'flder, •n'nmlan himaye 
Ue aaalka hizmet ederdim.,, dermit. 

::Z!rio:='::ın=~:: Re~11:miütat Cümhuriyet Bayramında Yapılacak 
kıyordu. Beyazkelebek yine numa· 
ralanna devam etti. Fakat o arada 
sırada gözleri o adama kayıyordu .. 

• • • 
Bu gece de va'.zifesi bitmi§ti •• İn· 

ce mupmbasını zayıf vücudtine ge
çirdi. Sahildeki tek odasına git
mek üzere bardan çıktı. Biraz yü
rüdü. Ensesinde sıcak bir nefes 
duydu. Bir de geri döndü. Gözleri; 
o barda en ön masada oturan ada· 
mın gözlerinde yandılar. Genç adam 
fıstldadı: 

- Affedenriniz.. Müsaade edin, 
size od•mu kadar arkadaf olayım. 

Beyazkelebek hiç sesini çıkar • 
madı. Daha doğruau çıkaramadı. 
Ve yUriidüler •• Genç adam temSi· 
yeaini ona siper ediyordu. Ara mra 
dudakları genç kızın saçlanna do-

• 

kunuyor, mcak nefesleri yüzüne &na cer atelyesinin alm.ıe olduğu vaziyet 
çarpıyordu. Bir kelime söylemeden Ş (H ") c:ı. .. ı.~ · · · Ce kı üzerine 
Be azkelebeğin odasına kadar gel- ıvaa . ususı - ~&mı~ ıs-J r atelyeleri iki sım 

. Y • taayon cıvannda Devlet Demiryol- yapılm.ııbr. Birisi vagon tamiri 
diler. Genç kız ~fa~ ~ır anahtarla 'lan idaresi tarafından kurulmakta! atelyeleri diğeri de lokomotif ta-
kapıyı açb. İçen gırdi. Kapıyı ka· 1aıı tel . . b 
pamaml§lı. Erkek bir an tereddüt o mua~m ~ a .Yesı ~ mir atelyesidir. Bundan başka va-
etti. Acaba bu kapıyı kıpamayıt o- sona el'llllf. ~elerın m.ontaJına gon tamir etelyesinden Devlet De-

• • w k demek mı"ydı . ., ve havagazı tesısatına başlanmış- miryollannın ihtiyaçlanna göre ylı-nu ıçen çagırma .... 
Fakat fazla diilllnemedi. Admnnı tır. Bugün cer atelyeleri inpat sa- da 700-800 arasında vagon yapıla· 
içeri attı. Beywskelehelr biç aesini hasında büyük bir hızla memur cak ve 2000 ytık vagonu, furgon 
çıkarmadan onu eJjnden tuttu ve evleri,ameJe apartımanlai1, mağaza lokomotif tamir edilebilecek bir 
karanWrta P.rkeğin yaktığı çakma- far yapılmaktadır. 65-70 bin metre mükemmeliyettedir. Ayrıca atelye
ğm alevi duvarlara gölgele! ini çıze murabbalık bir •hada kurulan cer de 2000 işçi çalışacak ve bunlar 
çme birkaç ayak merdiftlli çıktılar. atolyesi Cümhuriyet hükQmetinin için de binalar yapılmakta ve daha 
Sofada mupmbeJannı çıkardılar. sayılı eserleri arasında yer alabi- birçok binalar yapılacaktır. Bina· 
bir limba yaktılar. Gündtlzden idil- len bir UstünUlkte ve titiz bir lardan biri burada çalışacak işçile
lenmiş maııga1m haf'ıf ılıkhğuıı hi· itina ile işler itlrat ve faaliyetle rin sosyal, kültürel, sıhhi ihtiyaç
ll mubafau eden; ufak odaya gir· ilerlemektedir. Her oümhuriyet va- larını karşılamak üzere duş, ye-
diler .. Yanv.na oturm··•••M• • Ko· mekhaneler, okuma yerleri, hasta-,,_ ...,......... tandqınrn göğsünü gurur ve §CVk 
nltlllMUyOrlardı. t""...-. kız n1an-lı ne yapılmaktadır. 
-- ~ -- ile dolduran bu eser Oümhuriyetin --eledi·. B•..a. .... kömür .,...._., .... ı. Sıvasın günden güne güzelleşen 
~ u.--.w r--w- ..,... 16 .ncı yıldönUmünde USrenle çalış-
dadı. Yine susuvnrlardı. Bir aralık çehresi bu suretle daha güzel bir 

,,~ maya baflıyacaktır. Bunun için de h 1 erkek lif oJsuıı diye: a alacaktır. Ve ayni zamanda 
n:a.--:w· . 1.-.:ıı-- • li geceli gündiizlü bir çalıgma devam memleket iş ve çalışma hayabnda 

- ~gımz ne AAU&&. avım ·• etmektedir. 
dedi.. büyük inkişaf ve faaliyetle vUcude 

Aynca haber aldıgımw a göre, cer 1 ktir B ·· b.. ··k b. ·f Kız cevap vermedi. Yalnız ona ge ece . ugun uyu ır ı • 
derin derin baktı. Bir an göğüa ge- atelyeleri faaliyete geçeceği gün bil· tiharla karşıladığımız cer atelyesi 

yilk bir tören yapılacak ve törende s · b" h t f h çirdi. Ylne dakikalar geçti. Bu me- ıvasa yenı u· aya ve re a 
fer de, genç ku erkeğe bakmadan ayın Bafvekil doktor Refik Say- müjdecisi olarak kavuşmakta ve 
kelimeleri teker teker sıraladı. Söz. dam, Münakalat Vekili Ali Çetin- Oümhuriyetin kuvvetli, ideallerin-
leri hem samimi hem de toktu. kaya, Nefıa Vekili ve da.ha birçok den birisinin daha tahakkuk etmiş 

Sen. ..11...a: ..... _ h ...... vekil ve mebuslarımız o gün Slvas- olduğunu göstermektedir. 
- • ucua. DAOfllma 6--n 

.-kek oldun. Fakat ben .enin na· ta bulunacaklardır. Ne,'et Nazi/ 

..ı homna gittim.. Ha! .. Ben aeni ======================================= : :e~:ı~.~;::=i:. Buraya yeni ROMATiZMA - LUMBAGO - SiYATiK 
- Evet.. Yeni geldim.. ?ılualli· 

mim.. Bu b&lıkçalarua çocuklannı 

okutacağım .. 
Sonra yine sımtular.. Erkek kı

zın elini tuttu. Ve bileziği ile oyna
mıya başladı. Onun :parmaJdannı 

Si·LKO 
:!n~ ~ :mı:baı;ı:~ -BEL - DiZ - KALÇA AGRILARI 
dlinlüler. 

• • • 
Beyukelebek çıplak omuzlarını 

örterek uyandı. ~ erkek hali 
Si LK:.0 

ayu~a. Sabah herıUz bqhyordu. TESKiN lzALE EDER 
Hava si.kinle~. deniz uysalla§ • ve 
mtfb. Pencereyi açtı. İçert tıerin ~ıhhat Vekllet fnln 9-18-935 t arih Ye 4193 num.rah ruhHtu111 haizdir. 

(Semi 1 hlrJ .,.,... .... , 

line, marifet maha1linden, tevhid 
mahalline, tevhid mahaJJindea tef. 
rid mahalline, tefrid mahamnden 
feni mahalline, fen& mahamnden 
beka mahamne, beb mahaUinden 
ittısaf mahalline, ittısaf mahallia • 
den ittihad maha.Dine illra ve iyaal 
etti. Orada, kendi mevcudiyetinden 
eeer bile kalmadı. Kadim olan Cena
bl Hakkın onda tecem eden kemal 
eftaf1 ortadan kalktı. Habı'bl Huda, 
bu anda, feni.fillih mertebesine va
ml oldu. P'enlsiyte behsn arasmda, 
biri ezel kam, diğeri ebed kavsi ol
mak üaere iki kavis mikdtln kaldı. 

İtte retrikl aleyhitmelim, bu iki ka
Yis anamda kayboldn. Sonra, bu 
gayb te zail olarak Resülü Kibriya, 
feniiilf«Jida kaldı. Sonra, Bekıhil· 
lilı mertebeaini ihraz etti. y oba, 
0ıınan Hak kuluna, mahlüldyeti 
eihetüe yakın Ye uzak olmaktan 
mukaddes Ye yüksektir.,. 

'~t.ri bi&bdihi,, ye töyle .de mi.
na verilmektedir: 

"Hak Taali, kulunu. ef'al ruye
Unden. iyit ruyetine, ay.it riıyctin
den sıflt rU.yeüııe, sıfi.t ~yetin
den zat ruyetiııe sevketti Ona. ce
milini miita bade ettirdi. O halde, 
Hakkın evsafı ile me\·auf oldu. .Su
reti ruh. rfılıu kalb, kalbi de 111r o
lup bütüıı vücudü hakkı gördü. O· 

nun bütün lzaları. hakkın gözlerin
den birer göz kesildi. Hakkı, biltti.n 
gözleri ile g6rdU. Hitabuıı. b6ttin 
kulaklan ile ifltti. Zltuıı, matını 
btttiln kalbleri ile bildi. ÇUnldl, o
nun gözleri, kulaklan, kalbi, nıhu, 
o halde, hep flnl olmut. bunlar yal
ım haktan ibaret kalmıı idi . ., 

Mtlilhedetullah - Ulema, miğ
rac kecesi, Peygamberin Allahı gö
rüp görmemesinde ihtiWa dii§mUş
lerdir. İmim Buhiri'nin riviyetine 
göre Mesruk Hazreti Ayşeden sor
muş: Yl OmmftlmU'minin! Muham
med rabbinl gördtl mtı? 

Ayşe, i<)yle cevap vermiş: Yi 
Mesruk ! Senin sözün tüylerimi Ur
pertti. Her kim sana Uç şey söyle
m.iş olursa yalan söylemiş olur. Ev
veli: "Muhammed rabbini gördU.,, 
diyen kimse yalan söyler. Çünkü 
Kur'anı kerimde, "Gözler, onu, id
rak ve ihata etmez. Gözleri, o ihita 
eder; çünkü Cenabı Hak Jitiftir, 
habiyrdi.r.,, Diğer bir ayeti keri· 
med.e de "Cenab& ffakJruı insana 

----- . 

- •'t-
söylemesi vahy tariki ile veya per
de arkasındandır.,, buyurulmuştur. 
Saniyen: "Yann ne olacağını bilir.,, 
diyen kimse de yalan aöylemlt olur. 
Çllnkü Kur'anda "Hiç .kimse, yann 
ne yapa.cağını bilmez.,, buyunılmuş-

tur. Salisen: "O, bir §eY'i bildiği 
halde gizleyip söylemedi.,, diyen de 
yalan söyler. Çünkü ayeti kerimede 
"Ey resiil ! sana imli edilen teY'i 
insanlara tebliğ et!., buyurulınuş
tur. Şu var ki; Cebriili iki kerre 
görmiiftür. 

İmim KUslim de Ay~ töyle 
rivayet ediyor: 

"Her kim, Hazreti Mııhammed 
rabbini gördü diye haber verine if -
tira etmiş olur.,, 

Yine lmi.m Küalim Mesruk'tan, 
o da Ay§eden rivayet ediyor: 

"Ayşe diyor ki, bu hususu, pey
gamberden soranların birincisi ben 
oldwn: "Helreeyte rabbek,, yani 
"Rabbini gördün mu?,, dedim. "Li.! 
1nnema reeyte Cibril miinhebiten.,, 
yaııi "Hayır, görmedim. Fakat Ceb-

-··-"-Talihin oynadığı oyunların 

garip olduğunu ne diye aöylediğini
zi sorabilir miyim?,, 

Genç adam sakin bir tavırla: 

- Sizin de malfımunuz olduğu 
veçhile, imparator büyUk Kostan
tini dll§ilnüyor ve onun devrinde ... 

- Bu kadan da fazla! Nasıl? 
Böyle güzel bir günde, ormanlarin 
arasında, güzel bir manzaranın kar 
filSlllda bu Bizans imparatoru mu 
dUşüpcelerinizin mevzuunu teşkil e
diyordu? Bana gelince, tabiatım si
zinkine benzemiyor, deminden kır
larda dola§ırken bizzat benim tali
himin garip cilvelerini birisine an· 
latmak ihtiyacını hissediyordum. 

- Beni hayrete dUşUrüyorsu· 

nuz. Sizin bukadar kon\llkan bir zat 
olduğunuzu bilmiyordum doğrusu. 

- Öyledir, içimizden hangimiz 
Karakterini yalanlamaz. Şehirde, 

kalabalık bir muhitte vazifem, ağır 
ve ciddi konuşan. bir ilim adamı gi
bi görünmemi ister.Halbuki burada 
doktorluğumu yapmağa ve onun 
icap ettirdiği hareketleri yapmama 
lüzum yok. Tabiabn bir aksülameli 
ile bir orman içerisinde akıllı bir a
damla karşı karşıya bulununca di· 
lim kaşınıyor. Bakınız, size hayatı· 
mı anlatırsam, tevdi edeceğim bazı 
sırları ıııa.klayabilir misiniz? 

-· Şüphesiz. Yalnız muhakkak 
tevdi edilecek sırlarınız vana, Fe· 
ridun beyle olan rabıtanızı nazarda 
tutarak ona ... 

- lşte bunun imkinı yok, hika
yemi sonuna kadar dinlerseniz, ken
disile beraber bulunduğum zaman, 
ekseriya şahsımdan bahsetmeyişi· 
min sebebini anlamı§ olursunuz. Se· 
lim bey. ben, babası meçhul bir ço
cuğum. Annem kUçük yaşta iken 
ölmti§. Feridun bey beni yanına a
~arak büyütmüş. Tabiatın meçhul 
bir membadan getirttiği bir çocuğu, 
doktor Malik mevkiine eriştirmiş· 
tir. Bununla beraber, bana yapmış 
olduğu lfıtuflardan en büyüğü, be· 
ni en çok minnet altına sokanı, ke· 
tftmiyeti dolayısile, daha biraz ev
vele kadar, kendiaile bizzat benden 
başkası, dünyaya nasıl geldiğimi, 
ailemin menşeini bilmezdi. İki daki· 
kadanberi bunu bir de siz biliyor
sunuz. 

Daha uf ak bir yaşta iken. ilk mes 
lek olarak koyunlan otlatmağı ele 
aldım. Fakat ben bir doktor olarak 
doğmuştum, insan olsun, koyun ol
stm bir hasta, benim için en alaka u 
yandıncı bir mevzu'du. Bu merakını 
Feridun beyin de alikasını celbetti. 
Ve beni okuttu. Artık, kitap, para, 
mektep hep emrime amade idi. Va
ziyetimden o derece memnundum 
ki bo.zı zamanlar rüya görüp gör • 
mediğimi anlamak için parmakları· 
mı ıaınyordum. Yirmi yaşına basın· 
ca, Feridun bey beni Tıbbiyeye ver
di. 

ri.ili aşağı inerken gördüm.,. dedi. 
lmim Tennizt, lbni Abbasın; 

"Muhammed, rabbini gördü.,, dedi
ğini rivayet etmektedir. İmim Ab
dUrrezzak Hasan Basri'nin "Mu • 
hammed Allahı gördü.,, diye yemin 
ettiğini rivayet ediyor. Eblılhasan' 
el Et'arf ile birlikte bil'ÇOk ulema, 
Peygamberin Allahı gördüğüne 
kaildirler. 

Esas ruyeti kabul edenler de 
"Bat gözü ile mi gördü, yoksa ba· 
Biyret gözU ile mi gördU ?,, diye ih· 
tilifa dU§tiller. 

Mevihibi LedUniye, tbni Abbas· 
tan gelen haberlerin bazılannın 

mutlak olduğunu, yalnız bunlarda 
gördüğünden bahsolunduğu halde 
nasıl gördtiğtlnden bahsedilmediği

ni bildirmektedir. 
Baş gözü, kalb gözü meselesi u

lemanın meşhurlan arasında ihti
li.flı bir şeydir. 

Miğrac nedir - İmim Buhlri
nin naklettiği rivayetlere göre: 
Fahri ki.inat Efendimiz buyurmuş
tur ki. bir gece Ki.bede yanüstü ya
tıyordum. Biri geldi, göğsümü şu
radan pıraya kadar yardı. Kalbimi 
çakardı. İçi iyman dolu bir leğen 
getirdiler. Kalbimi yıkadı ve iyman 
ile doldurup yerine koydu. Bana 

Nakleden : ORHAN_!: 

Tahsilim bitince ve a:::wı: 
iki sene de geçince bir 
idare ediyor, ve kendi paraaile t-! 
ettiği bir sıhhat yurduna n~ • 
diyordum. Mesleğimdeki ınabate 
retim, yavaş yavq §C>hret aıınaı: 
amil oldu. lstanbulda bendeD. 
babetteki maharetimden baıısedJi • 
meğe başlandı. Artık konsül~ 
la.rda aranıyordum. Şimdi ~ 
ve servE>t yolunu tutmuş g~~:'!; 
dum. Küçük çoban, tıb Ustaaı-..
dan biıi olmuş gibi idi. .. O sa-: 
lar hali. Feridun Beye derin bir 
rette merbut olup, yaptığı l~ 
ri mütemadiyen unutmadığıml ......... 
teriyordum ... Fakat refah, ve .~ 
vetin fena bir cephesi vardır, ~ 
kendisini tanıyamaz bir hale .-,.. 
yor. Muvaffakiyetlerden aarhot 
muı bir vaziyette, gençliğimi .. '; 
yunlarımı fazla unutuyordulll· 11 
bu unutma keyfiyeti, hayatıııu 
kalsın mahvedecekti. Bir gUıı. ı;:: 
üde sevkedilmiş bir memurun al#' 
talığıru tedaviye çağnldım. Bil • 
mm Süheyla isminde gUzel ve 111 

vimli bir kızı vardı. Onu ilk ~ 
ğümden itibaren delicesine ~ 
ğe başladım. Bir gün, artık 
görünen aşkıma kendisinin de 1" 
bancı kalmadığını görünce b&~ 
dan Silheyliyı istedim. Ev~ 
ze muvafakat etti. Saadettetl İOI'. 
racak vaziyette idim. ~~ °"" 
hemen Feridun Beye gıttiDI· 
biteni anlattım. t1lflll" 

Ah! Feridun Beyi kimse tfll • 
kadar bilmez. YüzUme karşl ~ 
dü ve evlenmek ifinin benim~ 
olmadığını, sevmek kabiliY ftll 
mahrum bulunduğumu, iliın ~ 
yolunda böyle bo§ şeylerlew jci: 
olmamak llzımgeldiğini, e~, 
za ederse, bütün tercüme& - -~ 
Süheyla ile babasın~ anla~ 
cevaben söyledi. Yalvardım,~ 
dun, hattl ayaklanna bile ~ 
dım. O, mütemadiyen gillüyor, (). 
varmalarını, hep beyhude ~,.ı 
hi.11 gülmekte berdevamdı. N~ 
kızdı, kuvvetli ellerile Y~ 
tuttu. Beni duvara dayay~· ,, 

"- Malik, fUllU iyi bil, ~ki-:. 
biribirimizi bili~onız, . d~ .Q ,,r 
birinde yol Uzennde bır konıUt• pJ" 
cası buldum. Ellerimi kirletate ,;tP 
hasına da olsa onu aldım. BiraJ ,. 
yadan anladığım için, bir ul'~ 
meliyelerle bir elmas vücu:.. ~ 
dim. Ve tam bu tai1 çıkar: f/1/1' 
tarafa göstermek üure ı1'&dl ıJll • 
bu elması bırakmamı isti~~rt fJ' 
Aklını başına al, seni, çizdı~--d" 
dan bir kanş dışarıya çı~ • 
cağım. Muhakemeli düşUn, öl t.Jlı 
ınü bekle. O zaman serbest o'fll" 
istediğin Süheylayı alırsın. ~ ' 
dikkat et, seni şu bardak gi 
ğıtırım.,, 4""' 

\' e bir masanın Uzerinde ~ 
kristal bardağı alarak yere ) 

(DevalDI -' 

·~katırdan küçük eşekte.n yü , 
beyaz burak getirdiler. AciJıDllllt~ 
zil erişebildiği yere kadar ~ 
Beni, ona bindirdiler. c.ebriJ!r~;-
dünyanın semasına l~adı-.r ~, 
"Kapıyı açın!,, dedi. "KiJndlt ... "' 
diler. "Cebrail,, dedi.~''Y~ ~ 
kimdi ? dedil Cf'I... I~ r.,, .er . .- ~ 
tafadır.,, dedı. Kapı açıldı. ~ 
Hazreti Ademi gördüm. ffl' 
"Bu senin babandır; self.111 ~ 
dedi. Selam verdim. o da ~ 
aldı. "Merhaba bil'ibnissl:.. "'
biyyissilih,, dedi. Sonra f~ 
ci semaya göttlrdU. Orada,. Mtl '° 
ve İsa Aleyhisselimlara ~';. t 
tim. Cebriil, "Bllnlar, Yahya ~ 
sadır, selim ver.,, dedi. Se!~. (J" 
dim. Onlar da sellmım~ al~ "'1' 
lar da ·'Merhaba bll'a~, 
nebiyyissllih,, dediler. ~ _.ı il 
CÜ semaya çıktım. Orada ~ ~~ 
leyhisselima tesadüf ettiDl· ~ 
da selaml&§tık. sonra -...ul/I" 
dördüncü semada 1drie A-k',.., 
limı, beşinci semada H8:11'°~ 
cı semada Musayı gördüJD. ~ 
le aeLimlqWt. Oradan ,~ 
Hazreti Musa ağlıyordu; ~ 
sonra bir çocuk ba'• o~llJt .., -
Ummetiııden cennete P--M' 
njmlriodeıı myade oıacaJd:ll'"' _,, 
411. ,.oe.-ı 
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K İMAMIN .._.__,A t1a '4 B:,_z ıebek 1 ~1 lt&lyada Büyük 
A Hayat Giçlefti ı-

3 PARMAul ( .... a:6 1 1De1!111."'::*-2... '*~~.:.-..;:-~?....Manevralar ea,tadı lElnJ POLiS ROMANı •=aya... ,.,. - ~ 4oMa. Pencerenin ?Jntındeki çiQlk-
..._.,,~ - a - uman Avu.turrad& 1111 bp?IF • 1er4en tılr ikim dunluı ellerine (8-ftuafll~~) AJep11n ~ pı"'8 4oğna ller-

Ah 
" 

S ,. tanftar birgoJı: •• el• ftl'dı. dlldllcll. Sonra peDoereyi indinll... ralann yapıldığı sahanın tu.eriıı- liyeeeklerdlr. enköy Komi•eri me ırrıyı Ve Aw.t\ıryamn .Alınaya. .... Ve uyuyan erkeği seyre daldı. Bu dm UÇIDQ§ ve iki saat kadar hare- Yeni tipte o1aa Po CJl'dlBI 3 
1 K b / ı:- lıı Hinden mesut neticeler ~ adam ilk koynuna giren erkekti. kib takip ettikten sonra manev- motörHl ko1Grda, 1...nh" kolordu iyili Bir Doatlakıa a a &tti oa1mı tahmin edenler aayısmk. Bal Dem• 11mc11ye bdar bua ... - n1arda hazır bulunmak tiRre kral ı ....., w .m,, kolordu, ı aarmdi 

buld bir bıuc;'* ...eye varan bir t.ec- mlşti. Ve o ne glilıel ll1UYOl'du. Kum ile görüşmek için Cameri tayyare vesaitiııe 111Bdirilıait,, kolordu ve 
H O L A 8 A rübeclm llODl'& bu&tin artık .U-- nl saçları JUbğa dökillrnDgler, in- meydanına tnmiftir. muhtelif plJade dld:tamlarmdan 

Aqam b.nmlıfmch. RaBçten Ka.rmaraya açılan ve hmite doj- turyablarm &&deri açılmış ve ~ ce kmnra1 tttyll ~Pil açılımlb. lıılussolini, kral ile bir saat gö- müNldrep:ir. Bunlama arumda 30 
ru 7ol aıu Nlmet mot.örU. ~ dHrt yolcum ve birkaç denk tüccar lelr.ette AJmuayaya iltihaktan amn Hafif hafif inip kalkıyordu. AP rl9tilktm BOm'a tayyare ile Ri- -.,... llfmleklDer,, aJa11 t.ımı-

.....,.. göat.erecek tek bir fert bl .... ~.; ... u..Aa boJDUD& uılı bir madal- m.ini'ye dönmn-Mı- • maktadır. t!f1am fte 'blr mavnaya çarparak babyor. Yolculardan üçü lrurtanlı- a<u&- 1&9"1.U. 

,...; 1'-1; mr Jlllica .. dil llıwM ti braaldcta 119 ..... ulduia - ın9•91br. yon duruyordu. Genç Jm ODU 1lir Roma, 2 (A.A.) - Gece yansı Roma, J ~) - Albd mallf"ıJ: 
tfi'lllleye ve kmdi caiıaaı b.rtarm&J& mecbar oiayor. Dıslp•rta ve - A'V'UStnrJah Naziler de bu müddet böyle seyretti. Sonra yata- başlıyan ve istisnai bir ehemmi- lerde -6yleadiğiae c&'e bu seneki 
bruııkta lel"t lair ~- Birkaç defa deabıe batıp çakbktm gayri memnunlar arasında mıdır- ğın içine oturdu. Yanağını onun ı. yeti haiz olan bUytlk İtalyan ma- 111Uleft'81ar, 1talyan ~e-
laara ayakJan bir F.ineire ilişiyor. Zinciri tutuyor. Bu bir yatm de- lar~ .a -----h N·-..:1eri iki kıs- fesiDe doğru uzattı. Bu 8ll'ada lle- nevralarına 150.000 kişi iştirak et- sine 90k llllktal'da motarfii kıtala-
lliridir_ KadiDi mliflri1itla çekerek yata yakla.fıyor. -~ .. J- __. nh doğan g1lneş madalyona çarpa- mektedir. nn kWlwlmasa netiee:stnde elde 

Wwr=+ bir miiddıet Wk' &battım SW"& •a+aa -vet -.n ma ayırmak l&zımgelir. Bunlardan rak kadının gözlerini kamaştırda.. M l Fran edilecek nmcbman hakkında bir fi • 
.._ - A" e-..,. e-r bir kısmı nasyonal sosyalizm akide- Bir anda içinde bir arzu şahlarull. anevra ann mevzuu, sa kir wırmeğıe ma.taftnr. Tahşic1s.tın 

lılt takım sesler işit.erek ar-1 Jkta ..-ğı Wyor w 11u ualltar del- ada1 9 dan yapılan bir istila hareketine 
11....... sini bile terkctmişlerdir. Diğer kı- Acaba bu M yonda kim vardı.. ne şekilde yap1Jacağı, bu kıtalann 
...._. lıeılnmv'a mllhtelif hay na nn•lrelerl IJahın•p bir takim lla- sım ise Nasyoaal soaya.Jizm akide. Bir eeqiJi resmi mi, yaba bir kar. karşı Po vadisinin müdafaasıdır. muharelle .mınbıkwmna ne saretle 
s.aJann ellerinde kıskaçlal' .w.ga llaWe bltWnia tınlUdanm çek- sı·ne taraftar 0 ..___._,a be-ber mils- d b. . saklı dı'> B Sekiz gün devam edecek olan kedil k __ .____ . . k tiklerini go'"rUyor. Yattan ı. .. ..-.. k istiyor. 'UllAIU •a. eş, ır anne mı y ... umı sev ere aaa--.ı.--.cye ıştıra 

-S&UG takil bir Avusturyanın lüzumuna görmek anusile yamyordl&. NilML - manevraların mevzuu şudur: ettirileceii hakkında İtalJall na-
~ yatın~ halatıl - Başıma gelenleri görüyor kanaat hasıl etmi§lerdir. Yani her yet tabammW edemedi. ince par - Alp geçidlerinden inen düşman nı harbiyesi bir fikir edinmek is-
~ oturarak ,sabaJu be\ıemiye musun? dedi. Az kaldı boğuluyor- iki kısım da Alman '1üfuz ve lıiki- maklarile madalyonu yavatÇ& çı - Torino'ya doğru ilerliyerek Lota- temektedir. 
~oldu. Yorgunluktan, ve be- dum; Allah kurtardı. .ıni)'etiniıı aleybiadedir. kardı. Kapağım açtı. Ak saçh, ince ret ve Granero geçidlerinden Pie- Bu hasusta İtalyaa)ar tamamile 
~ bitap bir halde idi. Fakat - Vah, vah.. Vah Sırncığım.. - Anşlus'tan sonra Avustw-ya- yüzlü bir kadın madalyonun içinden monte'a girmiş Cenevre ve Cenis motödeftirilmil kıtalada ilk tecrU.-
~--.uıasına dinlenmesine imkan mı Nasıl oldu yahu? Bava o kadar da hayat düzelmiş midir? gülümsedi. Resmin kena.nnda gayet dağlannda İtalyan istihkimlannı beyi İspanya harbi em••nda yap-
-t:,:,Ya aşağıdaki o esrarengiz sert mi? - Hayır. Vakıa es~iden görll- ince bir el yazısile; "Sevgili çocti- tahrip etmiştir. ~ l8e de bu tecrübe pek Jasa 

yukanya çıkarlarsa?.. - Yok ... Mavnaya bindirdik. len işsizler bugUn artık mevcut de- ğuma,, yazılıydı. İmza okunamıyor- Po ordusunun kısmı küllisi o za- ölçüde yapımutfır. Ba aefer ltaı-
Bu ihtimal ile kulağı her an te- - Yıne tzmite mal götiirüyor- ğildir ve Avusturyada işsizlik kal- du. Genç kadın dilşündil ki; bu re- man müdahale ederek Alplere doğ- yan gazetelerine &'ÖN "8*iz gün 
~ gözleri karanlıkları delmeye dun değil mi? mamıştır. Ancak il bulan işsizler sim bu erkeğin annesine aiddir. De- ru harekete geçecek ve kat'! netice- zarfında 12.000 mot.ör Jeliyeceldir. 
~ bir hazırlıkta bekledi. Sahi- - öyle ya ... iki denk malım var bile ~ik •m•nınctaki nisbl refa- mek ki ba temiz bir adamdır. Fakat yi Asti-Casale hatbnda 70 kilo- Tabii av& kuvvetıeri hareki.tın bil " 
'llllL~ kıvılcım gibi görlllen tek tUk dı. Ceheneme kadar yolu var. lılal· hı tlagiln tabamlrle yid etmekte- ·bir feY var. O bu kadını tanıyor gi- metrelik bir cephede istia!Ja1 et- tün safhaJanada m1ıııca rolü OJlll• 
~dan nerede ve karaya ne tar gitti; c.an1m1 kurtardığıma tllk- dirler. Zira işsizlik devresinde hil- bidir. Bu bakışlar ona biç de yaban- meğe çalışacakbr. Bir taraftan da yacaklardır. 
~mesafede olduğunu tayine rediyorum. Bizim oğlanla hatun lrlimetten gördtlklıeri cöz'i yardımın cı gelmiyor. Bu ince dudaklar, bu bu orduyu icabederse takviye et- İtalyan erkim barbiyeaiıaiıı dok
~de uğra§tı. Ta sabahın alaca gözlerimin 6nllne ~lmeseydi canımı kendilerine temin ettiği refahı bu- boran, bu kaşlar, hep ona bir yerde mek üzere Po mıntakasmdan muh- trinine göre bomb&rdımall tayya-

hğma bdısr.. turt.armaya da pek eavqmazdım.. gtln mesailerine mukabil aldıklan g6rti1m\lşler hissini veriyorlar... telif cüzUtamlar Alplere doğru i- relerinin cephe yanldığı zaman bir 
8b- ..,,kça bJliınıılaldler onu - Vah 8uTleıPn vah... Sana iicretle teminden uzaktırlar. ÇOnldl Bu BJrada resim madalyonun Jerliyecektir. ook ahvalde orta derecedeki mp-

~~ .... ~ft mlllellef bir yatm gft- ili ticaret hayırlı gelmedi ve11!1Am. .Avusturyada hayat o kadar paha- içinden kaydı. K"- bcağma Manevralann tıçUncil safhası, söy çu kunetJarinia J'fl'iM IDllVBffaki
~ tib:.,_. g&dtikleri za- Sen yine bise cl&ı; git ımdöri,.ete lılaşmıştır ki aldıklan ücretle ha • düştü. Ve gözlerine madalyoııua lendiğine göre, zaferden istifade yetle ve bllyllk farklarla kaim ol-

.._ llaJNt ettiler. Gmc adam b- bir istida ver Sim.. vAyici saruriye fiyatıan araıun41@. kap9ğma hmm11 llir mana tli§ti. hal'ekitıdır. Yani kıtalar tekrar malan JAıpmdır • 

. --.a .,_ddda 90lll'& bir ksnsede - Barak onu da .. Az mı gek • uzaktan yakından bir nisbet yoktur. Evet.. Beyazkelebek bir anda ili 
~w~~~-bL Bu~~h~-~~~&~~~~1 ~A~I G~ -==-==-= em;-ne~p=.~n:e:n:u:. !:n~ıe~~~ U:,!1~ ==k=ı:-:~B.:m: lngı• iz mira emisi 

'ft ba kansedeJI Pendik is- caret yapacağım, dedin, eline ne gidip iş bulmayı tehayyül edenler ve bu yatağında yatan adam kendi 
,,....._ )'Ülll kan.ya blraktılar. geçti! Soranm; eline ne geçti?. tamamile yanıldıklannı görmüşler- kardeliydi. Bu ne büyük feli.ketti. D •• L• G Id• 

- Oram doiru0 dir. Zira Avuaturyahlarm Alman- Bir an boğazmda bir eeyler dtiğüm- un ımanımıza e ı 
Çayı içine sindire eiııdire içme- yaya gitmeleri şöyle dursun bi- lendi. Sonra resmi yerine koydu. 

...... Evet, fakat kazazede sizin 
ftlan dostunuz lmif de. ismi 

Sırn. .. hmiW Ahmet Sırn .. 
·~'llllllll--1L 

'V'e hemen.sizi görmek isti-

den: lllds birçok A••aıılar Avuaturyaya Madalyonu yerine takb. Silratle gi-
- Birader, denklerin UstUne ba- gelmjilerdir. Bugnn Avuaturyada yineli. Yavaşça, uyuyan erkeğin al

llml dayaıme, honıl horul uyuyor- büyük mevki ve memuriJetlerin he- nından öpta. Dışan çıkıyordu. Ge
dum. Birdm kendimi denime bal- men hepsi Almanlann elindedir. Ay ri d&ıdll, bileziğini çıkardı. Yastı
dum ve gödet:bni dalgaların ara • m mmanda Almanla Awsturyalı- ğın üzerine bıraktı ve yavaşça oda-

• 
Amiral BugiJn Tayyare ile 

smda açtım. Bilirsiıı ki ytimı_e bili- nm U'MJIMilki tabiat ve dan çıktı. Y'drtirken mınldanıyor- (Baft.arafı S tbaeüde) I namına mükellef bir ziyafet wıır-
ıtm, berelEt ld billrlm-. farkım da nuan 41Jrlrate alımk U.- - Biç cııhv- dl)CMlu. Bu komutam Gm mnıl llaJill ...,..._v mi§tir. Bu id)llfet p,.ıt pmdml 1111 

- Hem iyi bilirsin! zıml.lır. Alman disiptin taraftandlr, feliketi yalnız bir Jı:ip biliyor .. Kar- da İııgills amiralini ..,m .rette-; havaiçiııdegeg ftktelaıdar ..._ 
- Evet.. Uğraş, uğrq.. Ziiıri emir kuludur. Avusturyah iBe htlr deşim db. üpm kollanna aldığı yaret etmiştir. İstanbul komutanı- etmiş ve bunu bir resmi kabal 

Ankaraya Gidiyor 

karanlık.. Gök kubbeaile deniz.den dtttUnceli, tenkitten hotl•nan bir kadmın kendi 1m kardefi olduğunu nın zı'yaretinden yanm aaat sonra takip etmiftir. 
ı.... .. ka ..Mı. •• n-.. .... TT:-...11 ..... - =-.a..t =---•-. Bu itf'---la Almanla· A· asla ~nemı··--ı. 
""'9 6..,. - yoa. ~ ~ wıNUw ..-&- "6""' 3..,..rn.. •--ıu- amirali Guntn=am ._n • .,da Kiss.fir fngüia b&briyetileri 
iatiyeceksin? Kara nerede? Uaak- vusturyalının an1apnası da pek ko- Ve deniz uysal sa.bili okfulor, ;:,;:y heyeti old~ ~bir dün öğleden 80IU'll tehrimbıe ça-
tan ne ıpk görtınüyor, ne ses lay olmayor. hafif bir rllzgi.r kadının aaçlanm matörie Yawza gelerek aınirall- karak gezmişler ve balkımiz tara-
i§itiliyordu. Velhasıl kim bilir kaç Ceubl Tirol meaetesi de biz A· uçuıııyor, ilerde ağlarım hazırlayan fından büyük b' ti il kar-
aaat ölUmle cenkleetim; nihayet Al vusturyalılan çok rencide etmiştir. balıkçılar onun prkısını söylüyor- mizin m,aretlııi iade etmie ve bu ır sempa e 
lah beni bir yatın kenarına atb. "Andreas Hofer,, gibi mil1J kaıır. lardı... esnada da top atılmak suretile in- flı;:;;:r:ıinln mihmandarlık 
Pendik önUnde demirli bir yat. .. Gti manlanmızın medfun bulunduğu Enis Bülelat giliz amirali .,ıımıanmıştır. Mü- • 
vertesinde sabaha kadar bekledim. ==========:;::==;= teakibm saat 11,5 te maiyetlle T~ lamı& Deııis Harp Akademisi ko-

Y. erlerbugln İtalyanın eUndedir. Bu ~ ' matam -n-- Necati «>memtr de-
Pendik karnkoll\ndUl beni bir kam- mevtileri istirdat eclece«ini vlde- R A D y o pane nh•HlltMa k~J& çılmnJtır. m ÖD ";u'd.,. c..ıl>tl:yfll' edil-
yona yerleftirdiler; sana pldim. den "ffitler,, sözUntl tutmam!§ ve Muhterem millafirimls nhtımc1a millerctir. Bandan bqka diler mi-

Komiserin oda kapıamda bir me- bu ili ""ııından atmıfbr. Binaena- PERŞEMBE 3/8/39 merasimle ~ bir bando sefir emilerin lı:cmmlanlanaa da 
mur göründü. Omer Nail eğilerek leyh bugi1n Bitlerin düpnanlan a- 12,30 - Program, 12,35 - Türk muzik& ile 1lir denis m8frezesi ae- birer~ albayı verilmiotir 

- Ne istiyonun? Ne var? rasmda Fransız ve tngilizlerden zi- müziği. lim resmini ifa etmiştir. 1stan . 
Diye sordu. Memur alçak bir yade Awstury&blan saymak icap 1 - Osman beyin. hüzzam peş- Amiral buradan kmdisine ~ nanma!!;~:::::k: 

sesle: eder. revi, 2 - Bimen Şen • büzuım p.r- eclilea otomob~erle ~· lngiiis tehassis olan İngiliz amirali Dk in-
YENi NEŞBIYAT: kı - Sükliııda geçen ömrün, S - Sa- konaoloshanesıne gitmif ve miitea- tlbalarını göyle ifade etmiştir: 
&;j.ı. Basın Blr1lğl Kanunu Eaki Kaime IAhaddin Pınar. hüzzam şarkı - Aş.; kiben İstanbul komutam genaral - Dost Türkiyeyi ziyaret fırsa-

kınla sürünsem, 4 - Santur taksi· Halis Bıyıktayın ziyaretini iade et- 1wnu..~.- .. 
Basın Birliğinin faaliyete geç- D [ jJ • D di, 5 - Sal~hattı·n Pınar ~ h=1-m miş ve saat 1215 te Vali Lfttfi tını~ ........ ıçm çok memnun ve 

mesi üzerine İstanbul mıntakası re- 0 U fr epO • .IU.<W:l ' mesudum. Burada Ttlrk donanma. 
isi Hakkı Tank Us, Birlik kanunu· şarkı - Umidini kirpiklerine, 8 - J?rdan makamında ziyaret ebn~ sının dePrti kumndanlarile tanl§-
nu geniş ölçüde izahlarile bi~li~te Keff edildi Faiz Kapancı. hüzzam şarkı - Bük- tir. İstanbul komutanlı~da bır maktaa btlJlk bir sevinç duyuyo-
bastırmı§br .. Hasılab Basın kütüp- lüm büklüm sırma saçın, 13,00 - bando muzika ve bir bölük asker nım. Bu gtı.ı inbbalan ve dostluk 
hanesine terkolunan kitabın fiyab ( ... tarafı 1 lacıl ayfammla) Memleket saat ayan, ajans ve mete· vilyette de bir polis kıt'aaı misafir tezaldlrlerini hicbir zaman mıutmı 
l5 kuruştur. Her kitapçıda bulu- Bu bina Fatih zamanında Defter- oroloji haberleri, 13,15 - 14 - Müzik amirali eelimlamışbr. Amiral ve yacağım.,, · 
nur. Birer tane edinilmesini tavsiye hane olarak kullanılmıştır. Mtltare- (.tansık program • Pl.), l9,00 - maiyyeti buradan tekrar İngilia Aynı d6rdllacü cuma gUntl saba 
ederiz. ke yıllannda bile bu bina ayakta Program, 19,05 - Müzik (oda müzi· konsoloshanesinde öğle yemelinl hı mllafir ~ Yeşilkijyden bir 

•, _ duruyordu. Buraya çıkan iki Fran- ği - Pl.), 19,30 - Türk müziği (fasıl yemişler ve saat 13 te gemiye tayyare De .Aakaraya gidecektir. 
lf'VSAMERE sız neferi sigara atmışlar ve bura· heyeti), 20,15 - Konuşma (Ziraat dönmüşlerdir. Vali Lfttfi Kırdar sa- Ankarada ubrl merasimle karp-

Şişli Bomonti bahçesinde Çocuk daki ahşap kısım tama.men yan- saati), 20,30 - Memleket saat aya- at 16 da amiralin ziyaretini iade et- Janacattır. Ankara.palasta kendile
Esirgeme Kurumu Taksim nahiye- mıştır. Yangın alt kısma sirayet et- n, ajans ve meteoroloji haberleri, miş ve gece saat 20,30 da lngilia istirahatten .-ra Riyaseticllmhur 
ei tarafından 5 Ağustos 939 Cu- memiftir. Buradaki odalara vaktile 20,50 - Türk müzlli. amirali şerefine Perapalasta '8hir kögkbe pderek defteri mahsusu 
martesi akşamı fevkalide bir mü- basılan ilk Tilrk kaimeleri piyasa- 1 - Isfahan peşrevi, 2 - Arif bey l!!!!!!!!!!!!!!l!l!i!!~llll!!!!!!!!!i~l!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ imzaJ.ıyacat. müteakiben Genelkur
samere tertip ediJmiltir. Bu mUaa- dan toplattırılarak doldurulmU§ ve • Isfahan şarla • Canda hasiyet mi Müzik (küçük orkestra• tef: Necip may Baeünımız Mareşal Fevzi 
merede varyete, müzik ve sUrprts- muhafaza albna alınmıştır. v:ar, 3 - Mahmut CeWettfn paşa A§km). Çakmağı, Müdafaa Vekili Naci Tı
lerden maada eeJırimiade bulunan Buradaki kaimelerin miktarı 20 - Isfahan şarkı • Dili biçare senin 1 - Wlather Schr.ader • Akşam nazı, Hariciye Vekili Şükril Saraç
Elen artistlerinden 8 yıldımı da le- milyon UralıJrtan fazladır. Kaime- için, f - Rahmi bey. Isfahan şar- tbJeri (hazin parça), 2 - Uvine • oğlunu ziyaret edecek, AOnra bu zi· 
tiraki auretiJe pek neee1i bir gece ler senelerdenberl burada unutulup kı • Etme beyhude figan, 5 - ite- Bumoresk, 3 - Gerhard Winkler yaretler kendisine iade oJunacak-
p;irilecektir. blmışbr. Bu kaimelerin elde ka mençe taladmi, 6 - Sadettlrı Kay- Donna şfkita • Ispanyol Uvertürü, br. 

• • • lanlan antika olarak kolleblyon- nak • Isfahan prıa • Ula dağ, '1 - ' - Rubinstein - Kostümlil balo sil- lıılaretal Fevzi ÇlıkmaJı:, misafir 
Çorlud• ....... iri eu1ar tarafından alm4iYe kadar yllk Isfahan prJa • l'eslelen ektim gül ltinden • Toretıdor ve Endill6s, 1 - amiral §erefine bir lS119 siJafeti ve--
Çorlu (Buawd) - KmtaJram•• Bek fiatlarla sJmmıı ve s&tılmıf, ar bitti, 8 - hfahm m semaisi, 9 - Fritz Köpp - Yas akfam1 stiiti, 8 - receıktir. Ziyafetten .oma İngiliz a

da bu aeM UID1lllliJet itibarile top- tık bıahmamu bir hale gıelmiltlr. Dede • glUiar tftrkü • Bi vefa bi .Jak Grit • Mayıs lhtipmı (vals), m1ra1f, Cltmhurreislmis lnmet lnö
rak mabsulib iyidir. Mevsim icabı Bu emki banlmntlarm bunda bu- çeşrni bidat, 10 _ Dede-gülizar tQrı. 7 _ J.ak Grit • Marş, 23,00 - Son ntı tarafmdaa kabul edilecek ve ak 
maatıe aJAkah herkes ve huausile landuğunu da hem.• hem.en bilen kü • Nazlı nazlı lekip gider. !1,30 _ ajans haberleri, ziraat, esham • tah- pm saat lf de yine ukerl mera-
"'ift,.ilerbmsiıı lıPrman makinesi ve blmlJllJltL Son -''•'aM.A birisi bu- --~t k bi kut b en ..ı-1- ... .lh .... •----1.. +.ıuuare 11- ts-~ r •-,.,_ Konucm'\a (iktısat saati), 21,45 - vıa• , am yo - nu orsası ll" - ... -~ -1.J' u. 
dövenle le harman Yerlerm. de ........ •ıı ali.Adar maJramlan. ihbar et- r-- Mü ik (C Pl.) ~--ı....1 .. dö---ı...a..ı-. r -- • Neşeli plfil<lar. R., 21,50 - Müzik yat), 23,20- zı azband- • MU&UUAa ~LU-
dan bır. istekle .... 1 ....... alan g6z _; .... ı... Bu ihbar tetkik edilecek, 23 55 24 y ki Cuma eH .. n t-...:n- bahriy·-1:1erı ~ MU9..... (bir operet seleksyonu - Pl.) 22,00 - , • - ann program. &"""u ~...... vuı 
çelanekt.edir. Altın renkli bamli.t, bime1erden b1r bımı mil.aeler ida- ==;==================::=====-= Yavm futbol takımı tıe aaat 17 de = ~e:.!n::_cı:; ~:1~ ı:~:ı ~ıe= Üniversite Rektörlüğünden: =çe =:::a: ~~~ 
uanmıdan çal1fUl ~ ve oettir. Burada tarihi evrakm bu- Türk lnlnlibl t&rilıinin ikmal imtihanlan 8/VIII/939 salı glbıtl -~ olmıyacıık, sa.dece dos 

köylillerimbda ıamk ~ lerl~~ ..:a::meı:tediret &:,..;~':: aaat 9 da ~biyat Fakültesinde 1apılacaktır. A.Jtkıdar talebeye illa. tane bir bqa)P~dan ibaret bla-
.-ndürdiljll gibi cöari lraJNnt clıl IWIR3N ..... ™• , _.....__ 
..... 1-....1 'L...-1A- da ...... 1.n. _.,ı __ ,.._._• olov' j5'194.) .J \IGAloU.o ferablancbraoak kadar bereketlidir. l&al& llWI-&& ~ ~W& 



Sayfa: 8 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
SATILIK EMLAK 

Esas Yeri Kıymeti Nev'i Mesahası depozitosu 

270 Heybeliada, Değlrmeı. cokağı 70.-
No. 2 mü. ada 80 parsel 9 

271 Heybeliada, Değiıınen sokağı 
No. ada 80, parsel 10 -

272 Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. Ada 80, parsel 1-

273 Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. Ada 81, parsel 6 

274 Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. Ada 81, parsel 5 

275 Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. ada 83, parsel 15 

276 Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. ada 83, parsel 16 

277 Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. ada 83, parsel 17 -

278 Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. ada 83, parsel 1 -

.279 Heybeliada, Değirmen sokağı 
N o. ada 102, parsel 1 

280 Heybeliada, B. caddesi No. 62 
ada 52, parsel 9 

58.-

6.5.-

42.-

35.-

40.-

56.-

61.-

85.-

42.-

172.-

174.-

arsa 261.50 M2 14.00 

" 
241 M2 11.60 

" 
229 M2 13.00 

,, 173 M2 8.40 

" 
134.50 M2 7.00 

" 
255.50 M2 8.00 

" 
269.50 M2 11.20 

,, 295.50 M2 12.20 

,, 493 M2 17.00 

,, 289.50 M2 8.40 

it 87 M2 34.40 

,, 121.50 M2 34.80 

YENISABAR 

SAÇ EKSiRi 

KOM OJE 
Saçllrı besler, köklerini kuY· 
Yetlendirir, dakUlmesini önler, 

kepelder;lli giderir. · 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BeyoAlu - letanbul 

281 Heybeliada, B. caddesi No. 63 
ada 52, parsel 15 

497 Beylerbeyi Bostancı başı Ab- ~10 •. 
dullahağa malı. Hacı Ömer 

tarla 3091 M2 62.00 P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
Ef. lstavroz sokağı No. et;;ki ' 
5 yeni 7 

499 Boğaziçi, Bostancı başı Abdlu- 3!>/.
ı dullah ağa Rasim ağa sokağı 

No. eski G yeni 4 -
561 Büyükada, Nizam mah. Nizam 120.

sokağı harita 208, parsel 8 
• · 691 Büyükada Hacı Kalfa sokağı 318.50 

ada 210, parsel 5 
702 Beyazıt, Çadırcılar cad. No. 200.-

47, ada 611, parsel 1 2 -

" 
1 hckı..ar 1 ı.-1\J 

7870 M2 

arsa 238 M2 . 24.00 

,, 637 M2 63.70 

Odalı dük- 6 M2 40.00 
kanın 5/10 
his. 

1 - idare ihtiyacı için 6 kalem telefon ebeke malzemesi açık eksılt
. meye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel "1132,80,, muvakkat teminat "8-1,96,, lira 

olup eksiltmesi 8 EylUl 939 cuma günü saat "16,. da Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesikalarını hamilen mezkür gün ve saatte komisyona müra
caat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, !stanbulda P. T. T. 
Le.vazım ayniyat şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

"3182,. "5419., 

708 Sarıyer, Boyacıköy - Reşitpa-1200.

şa malı. Fıstıklı bağlar sokağı 

ev 345 M2 240.00 12 K i ş i l i k 
No. 9 

712 Beşiktaş Sinanpaşa Şehit A· 1500.
sım sokağı No. 11, 13 

719 Kadıköy, Caferağa malı. Su 281.
yolu sokağı No. eski 6 yeni 26 

dükkanı 40.20 M2 300.00 
müştemil evin 
1/2 his. 
evin 3/32 79.28 M2 56.20 

his. 
721 Kadıköy, Rasim paşa mah. 600.- ev 51.71 M2 140.-

Ayrılık çeşmesi sokağı eski 26 
mü. yeni 52 

Adresi ve izahatı yukarıda yazılı gayrimenkuller pazarlık suretile pe
şin veyahut faizsiz sekiz taksitle satılacaktır. 

İhale 21/ 8/ 939 pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen 
gün ve saatte depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesihlı.lık 

fotoğrafla birlikte şubemiz emlak servisine gelmeleri. (787) 

UZLA İçmeleri 
Trenlcriniu vaııurla.rı : 6,25 - 7,30- 9 - 11 • 11,50 • 12,SO • 13,15 

.. _______ 15,15 - 19,10 dadır. 

Büyük Macar Kadın Orkestrası 
Hergün öğle ve akşam yemeklerinde, Akşam 

çayından gece yarısından sonraya kadar 

Küçüksu Plaj Lokantasında 
Büyük Rağbet Kaz nmaktadır. 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. ıstanbul 
" Levazım Alnirliği Satınal..na KomisyonundaW1.: 

ı - Satın alınacak 700 adet matranın 4 8 939 cuma günü saat 14 de 
pazarlığı yapılacaktır. · 

2 - Tasınlanan tutarı 994 lira ve ilk teminatı 75 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Göriilebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk teminat 

makbuzlarile komisyona gelmeleri. Komisyon Galata Rıhtım l':tddesi Veli 
Alemdar han kat 2 dedir. "5720,. 

========================================================::::==========~===-~===-=~~ 

BU GON 
KUM6AQASINA 
PAQ~ATAN 
KOCUK EL 

YA~I~ 
CEK DEFTElllNH 

iMZA ATA 
r>OYOK ELJ 

OLACAK TIR 

) 

fr-c::tıi.ı.:t.:::t~~~~~ 

~ Ankarada · ~ 

IAKBAI 
~ Kitapevi • ı.rnatçılık • 'l'iırk~e ~ 
~ ve yabancı dıl gazete, mecmua, 

i kitap sıparişlerini en doğru ya-

~ pan bir ~erdir'. Erika ve İdeal ~ 
~ yazı makınelerı satı~ yeridir. a 
U Telefon: 3377 ~ 
'!.~~~~~~.!! 

ZAYİ 

Beylerbeyi 27 ınci ilk okulundan 
aldığım şahadetnaınemi zayi ettim. 

Yenisini alacaiımdan eskisinin hük 
mü yoktur. 

İbrahim Halil 

1 Yatak, yemek ve çalışma oda-

larilc salon takımları velhasıl 

her nevi mobilyalar; BAKER 

(Eski HA\'TIEN) mağazalarında 

teı;;hir edilmekte ve her yerden 

ıcuz fiat \'e miisait şartlarla 

:;atılmaktadır. 

----=:mırm11m .......... 

o 
Mecmua ı 

Sahibi: A. ~nıaleddin Saraçoğlu 
Neşriyat müdürü: l\lacid ÇETİN 

Basıldığı yer: l\latbaai. Ebüzzi}'a 

JAOUSTOS~ 

İstanbul Defterdarlıg" ından : 
... --1rli 

ı MuhBmwen W" 

~ 
Yanan İstanbul adliye binası bahçesincie1d i:manet dairesinin 
deposunda mahfuz 149 kalem muhtelifülcins eşya 118 34 

Yukarıda mevki ve miktarı yazılı muhtelifülcins eşya hizıı.sıııdl 
yazılı muhammen bedeli üzerinden açık artırma suretile sat.ııacııku.r; 
lhale 14/8/939 tarihine müsadif pazcrtesi günü saat 14 tedir. Taliplel'

11

8 
% 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatınp mezkur ~. '. 
saatte Milli Emlak Müdürlğündeki müteşekkil satış komisyonuna nwra 
caatleri. (5658) 

İstanbul Belediyesi ilanları 
ye 

Bahçeler Müdürlüğü için alınacak 60500 adet saksı açık eksiltrılc ii· 
konulmuştur. !hale 14/8/ 939 pazartesi günü saat 14 de daimi .enc63 
mende yapılacaktır. Muhammen bedeli 2675 lira ve ilk teminatı ZOO ıırıı 
kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müifürlüğü kaleminde göriilebı: 
lir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günil ıııtt 
ayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (5743; 

Maarif Müdürlüğünden : 
14/8/939 pazartesi günü saat 15 te !stanbulda Cağaloğlu civa~~; 

da Cümhuriyet Matbaası karşısındaki Yüksek Mektepler .Muha.siP1~. 
binasında toplanacak olan eksiltme komisyonunda 3614 lira 14. kuruş JJl 

11
• 

hamıncn bedelli Maarif matbaasının lstrotipi atölyesi inşaatıntn iktıl 
li işinin açık eksiltmesi yapılacaktır. t· 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şarıs 
nameleri, proje, keşif hulasası ile buna müteferri diğer evrak matb:ınJil 
muhasebesinde görülebilir. . bil 

Muvakkat; teminat 172 liradır. İsteklilerin en az (3000) Iı~aJ!kdefl 
işe benzer iş yaptı;;ına dair İstanbul vilayetinden eksiltme taı1hın it 
tam sekiz gün evvel almış oldukları müteahhitlik ve 1939 yılına 11 

==T=ic=a=r=e=t ==O=d=as=ı=v=es=i=k=a=la=r=il=c=k=o=nı=ı=· s=y=o=n=a=g==e=lm=e=le=r=i.===( 5=6=5=2=)======~ 
Üsküdar icra memurluğundan: 

11uıı 
lstanbul Mnrpuçcular Alaca han 3 No. da mukim Mordo oan~ll 

vefatile veresei malUmesinin kısmen temlikinden Hayim Danona b ıı 
Ankarada Ankara tevkifhanesi memurlarından Meki karısı Mehınet ıc~,. 
Zekiyenin 1500 liraya ipotekli Kuzguncukta Çarşı caddesinde Harent ,,.. 
ne mülhak Kadıasker Feyzullah Efendi vakfından sağı kasap Ali Jlı 11 
nın kayıkhanesi, solu Kirkor Mikenin hane ve dükkanı arkası lehi ~c~ıı 
cephesi tariki :'im Çar~ı ı·addesi ile ruahdud \'e tamamına üç ycrninh. e 1o 
vukuf tarafından 16290 lira kıymet takdir edilen eski 98 ve 98 ve c~:!rı· 
ve 72 No.hı maa hane dükkan ile 5 No.lu maa oad fırının 16 hisse ıtı rııııı. 
le 13 lıissesınin beş hisse ;tibarile bir his8csi evvelce yapılan açık artı uıı 
sonunda muhammen kıymetin ~ 75 ini bulmadığından 2280 sayılı }{all cP 
hüki.imlerine tevfikan tecile tabi tutulup muayyen taksitlerin ödennıent 'llr 
hasebile umumi hiikümler dairesinde a..;ık artırma ile satılmasına ]tııt 
verilmiştir. ·ıı· 

1: 1şbu gayri menkulün tanzim kılınan şartnamesi 5/8/ 939 uırill\1• 
den itibaren 937 /5078 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen ııll~' 
rasmda herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fil c
malumat almak istiycnlerin şartnameye ve 937/5078 dosya No. sile fil 
muriyetimizc müracaat etmelidirler. os· 

2: Gayrimenkul 6 9 939 tarihinde çarşamba giinü saat lG da. dtı' 
ki.idar İhsaniye Şcrifbey sokağında 5 No. lu adliye binasmda (jskU 1111 
icra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan sonra en çok artıı1l.ııı 
ihale edilecektir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ;11, 

bulmaz \'cya satış istiyenlerin alacağına rüchanı olan diğer alacııld\ııı 
bulunup ta bedel bunlan bu gayri rnenkul ile temin edilmiş alacakl!1~ııl· 
mP.cmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhütlü bakı ı,c 
mak üzere artırma 15 giiu daha temdit edilir. 2119/9:39 tarihinde pcr;eJllıe
günü saat 17 da. Üskfülar İhsaniye Şerifbey Çe~me sokağında icr~ ııtıı' 
memurluğıı odasında yapılacak arlınnada bedeli satış istiycnlcJ'ill tl ail 
caklarma rüchanı o!an diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile tenıirı t !" 
miş alacakları mecmuuııdan fazlaya çıkmak şartile P.n çok artıraıı ııtJJ 
ihale edilir böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 
lehi düşer. ti!I 

3: Bedel peşindir . artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıyınc rlt' 
~'n 7 buçuk pey akçesi nisbctin<le Yeya milli bir bankanın teminat JJl 
tubu te\'di edileeektir. ri• 

4: Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ,.cdi· 
len miihlet içinde parayı vermı•zse ihale kararı fesholunnrak 1'~el· 
lerinden evvel en yüksek teklifte bulunan kims"ye arzetmiş olduğu b g0ıı 
le ahnağ:ı razı olursa (ona) olmazEa veya bulunmazsa on ~ rtı• 
müddetle artırmaya çıkarılıp en ~ok artırnııa ihale edilir iki ihale ~-et 
sındaki fark geçen giinler için j(· 5 den hesap olunarak faiz \'C dıgıı
masraflar ayrıca mahkemeye / hacet kalmaksızın rncmuriyetimizc'; tıı 
sil olunur. .ıcı 

(): lpotek sahibi alacaklılarla diğeı· alflkadarların ve irtifak 118~. 
sahiplerinin gayı i menkul üzerindeki haklarının hıısasile faiz: ve 111 vı· 
raf dahil olan iddialarını gayri menkul üzerindeki haklarını il~ ri· 
rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı miirbitt-!er!le birlikte ın~rııuı.;11· 
yetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapu ı UiJrrıle 
bit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kaltrlar . 8~ 

6: Alıcı artırma bedeli haricinde olarak ihale karan pullarını fer~ 
harcını ve yirmi senelik vakıf tavizat bedelini vermeye mecburdur. Gıı),re 
menkulün nefsinden doğan , müterakim vergiler tanzifat ve teuvir3 t 
.tellaliye rfüıumu ve vakıf icaresi borçluya aittir. e-
. . . 7: Göste~ilen günJe ~ıtırmaya iştirak edenler artırma şartıı~;e 
sını okumu~ luzumlu malumatı aclmış ve bunları tamamen kbtıl c ··s· 
ad ve itibar olunurr. Yukarıda gösterilen gayri menkul işbu ilan '/C gıJ 
terilen artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. ~ 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
~1erkezi Eksiltme Komisyonundan : ıJ 

1 - Merkezimize ait Galata motörünün tekne ve nıakitı.A ıı1<5"11 
açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli (857) liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır. 
Fenni şartname idari şartname: ,~ 

4 - !steklilcr bu şartnameleri (5) kuruş mukaolll?t~ uıcaczıııı1ı: 
vazımından alabilirler. 

{ gtıl 
. 5 - Eksiltme 12/8/939 cumartesi günU saat 11 de Galatnda 1' t~tıı'• 
fapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda yapılaca 

6 - Muvakkat teminat parası 64 lira 28 kuruştur. ~ıı· 

7 - Eksiltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vcsgOS 
!arla en aşağı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesikll 
termelerl şarttır. (5589) 


