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l'taaa: fla..ytıa Callltl TALÇIM 

~ Qir miiddeltenberi, tstanbullu
~oşa gidecek bir hayret ve 
'il uniyet devresi içinde yaşa

~ afa başladılar. Şehrin içinde san
h değişmiş gibi bir hal, yeni bir 
~ıf rüzgar var. İstanbullular ö
l enberj çok masal dinlemeğe a
~ıı:ış, hıı.ttfı masal ve ninni ile 
~~Uınüş oldukları ıçın, her şeye 

Y kolay inanmazlar. 
ltııı Şimdiye kadar onlara lstanbu
'l tezyinine ait az mı hikayeler 
~etı.di ! İstanbul un bir ucundan 
Ilı u una kadar yer altından §i
la~düf erl~r bile yapıldı. Bulvar
)~dıdıı limanlar kuruldu ve stad
l'iı...-ar yaratıldı. Fakat gönülle
~;:e ~bu hulyalarla bir serinlik 
\,.~"•ege çalışırken, yijrüdüğüınüz 

~lık yolarda .ayaktarımız çu
-"llara takıldı • 
~.rndi, çok dikkat edilecek ve 
~l\a ıl~cek bir şey, İstanbul hal
~· bıraz emniyet gelir gibi oldu. 
~ 1dten bir şey olacağına inanan 
~i ~ görülüyor. Onun içindir 
\lı) bul sanki daha rahat nefes 
~·daha samimi ve daha halis 

Yor ve ümit ile bekliyor. 

QONLÜK BIY ASI HALK QAZETESI 

ABONB ŞARTLARI 
Türkiye Ecnebi 

900 Kr. Seneliği 2400 Kr. 
500 Kr. 6 aylığı 1250 Kr. 
260 Kr. 3 aylığı 650 Kr. 

90 Kr. 1 aylığı 350 Kr. 

Posta ittihadına girmemiş mem
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira 
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HARBE KARŞI SED 
TüRKIYE Bütün Milletler Umumi 

Bir FranaızMecmuasının Türkıye Seferberlik Hazırlığı 
Ve İnönü Hakkında Bir Yazısı ile Meşgul Oldular 
Pariste çıkan "Lectures pour 

Tous,, mecmuasının ağustos ayı 
nüshası başmakalesini memleketi
mize hasretmiştir. Meşhur Fransız 
muharriri "Noelle Roger,, "Harbe 
karşı bir mania olan dostumuz Tür
kiye,, serlevhası altında ")'azdığı bu 
mühim makalede, Türk hudutları
na gelinceye kadar olan intibaları
nı yazdıktan sonra ezcümle diyor 
ki: 

"Sabahleyin, Türkiyeden ilk 
manzaralar. Küçük bir göl, sonra 
mavileşen Marmara, temizlenen bir 
sema, dalgaların ortasında Musta
fa Kemalin inşa ettirdiği yazlık e
vin bulunduğu Florya ... 

Göz alabildiğine uzanan eski 
mezarlıklara hakim bir vaziyette, 
Yedikulenin eteğinde mistik çem
ber, şehrin duvarı, sahil boyunca, 
asırlarla yüklü bir halde devam e
der. Haliç, camiler, ıainarelerin siv
ri silüetleri, eski saray, .. hep ayni 
göz kamaştırıcı şeylerdir .. 

Martın bu sonuncu yaz günün
de, beyaz aylı k?t·mızı bayrak, bina
ların cephelerini şenlendirivor. Bu 
gün Ankarada, Milli Meclis üaları, 

~~;~~ .. parlamentosu intihap edili- 1914 C; h 8 n H 8 r b i 
Muharrir bundan sonra Türk 

ekspresindeki ihtisaslarını anlatı

yor ve bilhassa Karasu geçidinden 
geçerken diyor ki: 

"Yeknesak ve vadilerle parça
lanmış tepelerin eteğinde, kerpiç
ten duvarlı bir köy, beyaz bir tek 
ev: Artık bundan sonra meşhur bir 
isim: İnönü. Bu mütevazi evde, C'~
neral İsmet muzafferiyetini hazırlı
yordu. Bu boş ova.dadır ki, 1921 ka
nunusani ve martında Yunan ordu
sunu durdurdu: Türkiyenin mukad
deratını tayin eden iki tane muzaf
feriyet. 

Anadolunun muazzam kalesinin 
ort~sında iyi müdafaa edilen An
karaya varılır. Çifte surlarının kap
ladığı kadim kale, bin metre irtifa
ında., üç tepe üzerinde kain eski şe
hir olan Ankara binlerce senelik 
profilini muhafaza ediyor. Yenişe· 

hir ovada uzanıyor ... Ankarayı as
ri bir merkez haline ifrağ için bir 
mucize lazımdı. Mucize vukubul
muştur. Ankaranın bugün :200 bin 

(Sonu S üncü 88yfamızda) 

Nasıl Patladı? 
Bundan 25 yıl evvel, 1914 senesf 

ağustosunun birinci günü Çarlık 
Rusyanın hariciye nazın cSazanof> 
ecnebi memleketlerde bulunan Rus 
sefirlerine şifre ile şu tamimi gön
dermişti: 

cBu gece yarısı Almanya sefiri 
nezdime gelerek 12 saat içinde, yani 
yarınki cumartesi günü öğleye ka
dar yalnız Almanyaya karşı değil, 

A\•usturyaya karşı da ~raptığımız 

seferberliğin durdurulması hakkın· 

da emir \'erilmediği takdirde Al
manya hükümctinin de umumi se
ferberlik emrini vermekte muztar 
kalacağını hükümeti metbuası na· 
mına tebliğ etti. Bu tebliğin mana
sının harp mı olduğu hakkındaki 

sualime Alman sefiri menfi cevap 
verdi ama harbe pek yaklaşmış ol· 
duğumuzu da Have ettb 
Diğer taraftan Almanya İngilte

reye de müracaat etmiş ve bir harp 
\'Ukuunda İngiltere bitaraf kalacak 

Rus Çan Nikola veliahdı ile 
yan yana 

Hadiseden Sonra· Kacan lsmail 
• 

Her Tar af ta Aranıyor 

'Yaralı Hikmet ve Mel ~ •l 

hastahanede R.11nan 
resimleri 

Evvelki gece geç ve.kıt Kllçilk· 1 
pazarda bir cinayet olmuş, 22 Yat
larında İsmail isminde bir genç 10 

~• kayınvaldesi Meleği de kolunaan 
hatif surette tabanca ile yaraladık
tan sonra kaçmıştır. 

>Ilı.. ~e ?ldu, ne var? Zahirde bü
~ bır değişiklik gösteremezsi
' :P.akat halkın ruhuna nüfuz 
~l'~k, ~ada muhabbet ve itimat 
ltah <hrınak için bazan küçücük, 
~1• lesbit ve tayini nadir hatta 
~et lıısız bir takım amiller kifa
~ ;:er. İte Vali ve Belediye Re
'ııtıı ktor Lutfi Kırdar bu gizli tıl
~. lceke~f~tti ve ne yaptı ise yap
d!. lldısıni İstanbullulara sevdir
~<! Sözlerine inandırmak yolunu 
h~ : ve bizim söze, parlak vade
~~ it~dar kanıksamış mütereddit 
~~t 'llıatsız ruhqpıuzda bir emni-

Limanımıza gelecek olan Warspite harp gemisinin bir resmi Yazısı S te 
aydanberi ayrı yaşadıkları karını 

Hikmeti baf]ından iki kurşunla ağır 
Dün yaptığımız tahkikata naza

( Sonu S üncü sayfamı7da) 

1.ıyandırdı 
biıbtierak edi~ ötekine berikine, 
ile ~a Şoförlere sordum. Belediye 
illıtı{anız nasıl? dedim. Bu suale 
tlıel'Q ırn cevapların hemen hepsi 
%-. ~Utıiyet beyan eden sözler
heter alnız bir tanesi: Eskisinden 
ılill:ı. 'ç dedi. Sebebini anlamak iste
~tı 0k ceza kesildiğinden ve ce
'~ilcat1 .~ğırlığından şikayet etti. 

dıgerıeri, sanki ittifak et
IUbıeyin C&hld YALÇIN 

(Ek.•u 3 ünaü sayfamızda) 

Dün Gece Ortaköy-Bugün Başladık: 
de Bir Facia Oldu 1- Vahidettin 

2 incide 

Sinemada Çıkan Yangın Bir 2 -Sultan Aziz Nasıl 
Paniğe Sebep Oldu. 14 Kişi Pehlivan Oldu? 
Ayaklar Altında Kalıp Ezildi 4 üncüde 

._ ............... . 
Dün gece saat 11,20 de Ortaköy

de biri çok ağır olmak ü.:ere 14 
kişinin ya.ralarımasile neticelenen 

bir ezilme hadisesi vukubulmuştur . 
Ortaköyde Ahmcdin idaresinde 

yazlık Emek sinemasında film gös
terilirken film birdenbire parla
mıştır. Bu hadise üzerine heyecana 
gelen halk arasında bir panik çık-

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

3 - Ak imamın 
Uç Parmağı 

7 incide 

HER SABAH 

öZLü SÖZLER 
Fransa Mali.re Nazın Reynaud 

radyo mikrofonunun kar~ısında 

dünyanın her tarafına yayılan ktsa, 
fak1't veciz bir nutuk söyledi. Bu 
sö~lcrde Alman matbuatının barut 
kokan telıditamiz kelıanctlerinden, 

İtnlyan gazetelerinin lrnf yaygara
larından eser yoJ,tu. Fraru ız Maliye 
Nazırının rakkamlara dayanan sa
kin ,.e vakarlı ctimlelerifüle huzur 
\'e emniyet \'eren bir bela~'1lt \'Bl'dı. 

Sayın dost de\'let adamı hülii.sa
tan dedi ki: "Altın stokumuz 96 
milyara ~tı. Fransa halkı bUkft-

metine inanıyor. En bnhranh za
manlarda bile emniyet !mndıklanna 
ko up tevdiahnı istirdada kalkışmı
yor. Fransa zengindir, sulh için (:a
lı.5ıyor, bu itibarla behemehal mu
vafak olacaktır . ., 

Harbin mesnedi her şeyden C\"

\'el para, yine para ve daima para 
olduğuna göre Framm Maliye Na· 
zınnın altın yığmlarına dayanan al· 
tın gibi sağlam ftÖzlerl karşısında 
karşı tarafın balilpe.rvazlıkları pek 
jWnük kalmağa ınahkiirndur. 

A. CEJlA.LEDDIN BARAÇOGLQ 



. &yıa: ~ . 'fENISABAB 

VAHİDETTİN 
':- 1 - YAZAN: M. SIFIR 

Ağustos ayı girerkell 
harp rivayetleri . 

Sultan Reşadın Ölümü Halefi 
Vahidettine Nasıl Haber Verildi? 

Dolma bahçe 
Stadı Planı 
Hazırlandı ... ----... 

Okuyuculanmız 

IDfır ki ı 

Yeni Yapılacak 
Çocuk 
Bahçeleri 

DevleUer arası münrurebctleriJl 
gergin vaziyeti, muhtelif doktJ'İll ve 
siyasi emellere sahip kütlelerin be.· 
rekel halinde bulunması ınUnasC" 
betile cihat efkan umumiyesi, se

1334 yılı temmuzunun üçüncü 
çarşamba günü ve akşam vakti idi. 
Güneş, Marmaranın esmerleşen uf
kunu .pe öpe, koyu nefti bulutların 
arasındaki yata(;~a giriyor, yaldız 
renkli ve kızıl harelerle benekli 
yorganına bürünüyordu. Etrafı ka
rartan matemli tüllerin arasından 
tıpkı, hüzünlü bir esmer güzelinin 
gamlı edasile, cekinc çekine çıkan 
\kşam meltemi de esiyor, ortalığa 
hafif bir serinlik serpiyor ve serpi
yordu. Gündüzün durgun havasın
dan, boğucu sıcağından bunalan ve 
ma..lımurlaşan ağaçlar, hafif hafif 
kıpırdıynn yapraklarının tatlı hışıl
:b.larile, sanki, birbirlerine bir sır 
verir gibi, fısıldasıyorlardı. Hızlı ve 
telaşlı uçuşlarla akşam seyranından 
yuvalarına dönen serçeler, kırlan
gıçlar da çırpınıyor, cıvıldaşıyorlar
dı. 

Veliahd Vahideddinin, Çengelköy 
tepesine yaslanan dik bir yamacın 
kucağında, koyu yeşil ve sık bir or
mnncığm loş bucağında, çalılar ara
sına tıpk1 bir ca-pkm gibi sinip ~iz
ıenen; Haliç, Boğaz, M3rmaranın 

uızlı cilve ve işvelerlc birleşip ku
aklaşmalanm, öpüşüp koklaşma-
\Tlnı, sarılıp oynaşmalarını sin.si 

.,akışlarla gözleyen sarayında, her 
günkünün hilafına, o akşam manalı 
bir durgunluk, esrarlı bir mahzun
luk vardı. 
Ramazandı da. Fakat, iftar topu

nun atılmasına, İstanbul minarele
rindeki kandillerin ışıl ışıl yanma
sına rağmen, sarayın harem ve se
lamlık dairelerinde kurulan mükel
lef sofralar olduğu gibi duruyordu. 
Oruç bozmak kimsenin aklına bile 
gelmiyordu. Meraktan kırışıp kıza
ran yüzler, sabırsızlıktan küçülüp 
yumulan gözler hep Yıldıza ve de
nize doğru çevrilmişti. Yürekler, 
gizli ve sinsi bir sevinçle durmadan 
çarpıyordu. 

Beyler dairesinin denizi gören 
odalarından birinin penceresi önün
de veliahdin daire müdürü ve vekil-, 
farcı Refik Beyle müsahip Hayred
din ağa. gözleri denize dikilmiş, ha
fif bir sesle görüşüyorlardı. Ağa, 

hüzünlü bir tavırla: 
- Hazinedar ustası (Ruşnaz) ka-1-

ta, diyordu. Bugün dünkünden da
ha ağır ve dalgın olduğunu söyledi 
ben denize. 

Refik bey, gözlerini denizden ayır-
mıyor ve soruyordu: · 

- Dünkünden daha mı ağırmış, 
§U halde ümid az demek? .. 

- Allah bilir omma, belki de yok. 
Ben, hazinedar ustası ile görüşür
ken, zevketlinin başucunda ikincJ 
imam kur'an okuyor, baş imam da 
ağlıyordu. Teessurumdan gireme
dim huzura doğrusu. 

- Desene ki baleti nezide? .. 
Hayreddin ağa, ya-şaran gözlerini 

sildi, ve: 
- Allah, dedi, .aslanımıza uzun 

ömürler versin. Şevketlimize de ktı
mil iman ve asan ölüm nasip evlc
sln. Eirer varsa taksiratını affotsin. 
Mevişlerine bakılırsa hiç de dünya 
saltanatı ile alakası kalmamış sul
tanımızın beyefendi. Fakat böyle 

·mübarek gecelerde ruh teslim et
mek çok büyük ve kudsi bir merte
beye ermek demektir. Ne mutlu o
na. 

Bu .acıklı görüşmeyi odanın için
de ansızın çılgın bir f eryad koparan 
telefon kesti. Mikrofonu titreyen 
ellerile kulağına götüren Refik bey, 
muhatabına hürmet gösterir gibi 
olduğu yerde hafifçe toplanıp eği

di. Sol elinin p:ırmaklartle redingo
tunun düğmesini iliklerken, tees
Giirlü bir sesle: 

- Bendcnizim p~a hazretleri. 
Dedi. Sevinclnden mi, yoksa te

'3Siirilnden mi bilinemez artık, 

birden alnı kırıştı, yüzü kızardı ve 
vllcudü hafifçe ürperdi. Refik bey, 
mikrofonu bırakırken yaşaran göztı
nii muhatabına çevirdi ve hüzünlü 
bir eda ile: 

- Sizler bak! azizim, cennetme
kan göçmüş. Allah efendimize ve 
hanedanına funür versin. Enver pa
şa telefon eqiyor saraydan. 

Dedi. Ve ölüm haberini efendisi- Staa 16 bin kişilik olacak 
ne götüxmek için, kara haberci de- Dolmababçe stadyomu plAnlarını 
ğil de bir müjdeci sürat ve hamle- hazırlıyan mimar Viyetti Viyoli 
sile odadan fırladı. Mermer taşlar bunları birkaç gün evvel Belediye 
üzerinde rugan terliklerinin çıkar- İmar Müdürlüğüne göndermiştir. 
dığı sert §akırtılan duva'I'lara akset- Yapılan plana nazaran stadyom 
tirerck beyler dairesinden uzaklaş- Ga1.bane sa.hasma tecavüz etmekte 
tı. Refik bey, Osmanlı tarihine inti- Gazhane tankını da içine almak
kal etmek üzere bulunan yeni bir tadır. elediye şimdilik tank kal
faslın yeni sultanını, hiç şüphe yok dırılmadığı halde de stadı inşa ede
ki, tebrike koşuyordu. cektir. Yalnız tankı ihtiva edecek 

Haber, bir §imsek sürati ile sara- olan kısım tahdit olunacaktır. Ha
y-a yayılmıştı. Sadık bendelerin iş~ zırlanan plana göre stadyom 16 bin 
tablan da keyifleri gibi yerine gel- kişilik oturacak yeri havi olacak ve 
mişti artık. Sevinçle takım takım oyun sahası 105 metre uzunluğunda 
kurulu iftar sofralarına geçtiler. 70 metre geni~liğinde yapılacaktır. 
Yediler, içtiler, yarının sultanına Diğer taraftan, Gazhane bundan 
hayırlı dualar ettiler. bir müddet evvel İstanbul belediye-* sine stadyom için Ga1.hane sahasın-

Gecelcri teravi kılınan bol ışık- dan istimlak olunacak yerlerin bir an 
1ı salonda kırmızı fesli, redingotlu 

1 

evvel tesbit olunarak kendilerine 
beyler a~çlarındaki tesbihleri u- bildi.:~~e~ini . istemişti. 1~ar Mü
ğuşturarak ceplerine koyuyor, ha- dfirlugu şımd~ b:ınu te~bıt ederek 
rem ve dış ağaları kesik kesik öksü- Gazhaney~. bıldırecektır. .Ga~ane 
rerek ince parmaklarının titiz hare- de ona gore bu yerlerdeki tesısatı 
ketlerile göğüs düğmelerini ilikle- kaldıracaktır. 
meğe uğraşıyor ve beyaz kılaptan ----------
işlemeli arakiye seccadeler üzerin- Prost Geliyor 
de, kudsi bir ihtimamla akşam na-
mazını kılmak için saf tutuyorlardı. 
Güzel sesli müezzinin kameti bit
mek ve imam efendi de iftitah tek
birini almak için kollarını kaldır
mak üzere bulunuyordu. Tam o es
nada, salonun kapısında bir ç.ığlık 
koptu. Haremağalarından birinin ti
tiz sesi tavan ve duvarlarda çığıltı
lı akisler y.apıyordu: 

- Ayo, kim karşılıyacak. Sadra
zam paşa efendimiz, yanında şey
hislam ve harbiye nazırı ile şevket

Şehlrclllk mUteha••••• 
bir EylOlde f&hrlmlzde 

· olacak 
Şehircilik mütehassısı Prost ls

ta.nbul Belediyesine bir mektup gön
dererek 1 Eylftlde şehrimizde bulu
nacağını bildirmiştir. Belediye İmar 
Müdürlüğü Üsküdar ve Kadıköy 
plnlan üzerinde Prostun verdiği 
direktifler üzerinde faaliyeti arttır
mıştır. 

limizi ziyarete geliyo. 
Bir şeytanınkinden daha aldatıcı MAARtJTB ı 

ve ayartıcı olan bu hitap ve ihbar 
karşısında, Kubeye çe\.Tilen yüzler 
güldü ve kapıya döndü. O .anda aki
deler gevşedi, düzelen saflar birden 
çözülüverdi. Beş dakika sonra, sara
yın bu abid ve zahid beyleri, ağala
n, hademeleri gelen saltanat müj
decilerini karşılamak, ağırlamak 
için büyük l(apınm iç ve dış yanla
nnda karşılıklı sıralandılar, ihtiram 
safları aldılar. 

Maarif Müdürü geldi 
:Maarif Şiirasına iştirak etntl3 o

lan bir çok ba, bu arada Maarif 
MüdürU Tevfik Kut dün §ehrimize 
gelmişlerdir. 

Beladly lktı••t MUdUrU 
Ank•ray• gl lyor 

Bu akşam Belediye İktısat 
Müdürü Saffet ve lstanbulda süt 
meselesi etrafında tetkikler yapıp 

Vali ve Belediye Reisi
mize teşekkür ediliyor 

Muhterem gazeteniz vasıtasile 
Darüşşafaka caddesinin toz ve ça
mur deryasından kurtulması 
için rica etmiştik. Bu haklı dile
ğimizi nazan dikkate alan Vali ve 
Belediye Reisi Sayın Lutfi I<ırda
ra çok teşekkürler ederiz. Cadde
mizin asfalt yapılacağını dünkü 
nüshanızda okuduğumuz zaman 
ne derece sevinç duyduğumuzun 
tarifi müşküldür. Bu yolun yapıl· 
ması bizleri sevindirdiği gibi Da
rüşşaf aka ve iki mektep yavrula
rımızı da sevindireceği malfımdu. 
Yalnız evvelce de arzettiğim veç
hile caddemizde kanalizasyon ve 
hn.vagazımız yoktur. Sevgili Be
lediye reisimiz bu noksanların da 
ikmaline liituf buyuracak olur· 
sa bizi minnettar edeceklerini arz 
eyler, bu vesile ile derin saygıları
mızı sunanın. 

DarUşşaf aka Caddesinde 
21 No. lu apartnıanda Ramiz 

.._ ______________________ ____ 

Eski Belediye 
Makine Müdürünün 
Muhakemesi 

Dün Asliye Birinci Ceza mah
kemesinde memuriyet vazifesini sui 
istimal ettiği iddia olunan Belediye 
Makine ve Sanayi MUdürü Nusre
tin muhakemesine devam edildi. 
Nusret Belediyeye çöp ara.bası alı
nacağı zaman Makine şubesinin şe
fi olmak sıfatile münakasa şart:na· 
mesini bizzat hazırlamıştır. Bu şart 
nameye göre İstanbuldaki acente
lerden ancak Benz Merscdes acen
te~i münakasaya girebilecektir. 
Çünkü §a.rtnaıne Kuka arabaların
daki evsaf aynen göz önünde tutu
larak haurlarunışür. 

Beledlye imar mUdUrlUIU nenin muttarit ve yeknesak bir ~ 
bunl•r• alt pllnları rette, hfıdisclerle alakalı oıınıyar 

hazırl•dı ilcrliyerek sonsuz yürUyüşün~ . d; 
vam eden yeni bir ayının g~ 

1stanbulda yeniden yapılacak üç endişe ve merakla, siyaset hfldise"dllı 
çocuk bahçesine ait planlar tınar kS. 
Müdürlüğü tarafından tamamile ha- !erini beklemektedir. Dün ar tıef 

bıraktığımız temmuz ayı, yirınl ti 
zırlanmıtır. sene evvel, bütün cihan medeniye ' 

Bu üç çocuk bahçesinden en bil- ab• içtimai inkişaf prensipleri ve 
yüğü Bahçekapısı arkasındaki -sed- lak kaideleri için netameli bir ~~ 
!erde inşa olunacak bahçedir. Bun- tice uyandıran umumi harbin ~!~ 
dan başka yapılacak diğer iki bah- verdiği bir aydı. BugUn girdıı;w-. 
çeden birisi Vali konağı karşısında Ağustos ayı da, kendini cihlU1 ~ 
Emek apartımanı bitişiğinde diğeri rihinde saydıracak bir chemıniye • 
ise Nişantaşında iki mektep ara- te idi. Şimdi mütemadi harp ri~: 
smdn yapılacaktır. yetlerinin çıktığı ve dev~ e t 

Taksim bağçesi altındaki sedler- tiği bir zamanda birçok . sıY~ 
de yapılacak olan çocu kbahçesi 50 kfı.hinleri Ağustos ve hatta nyaO ... 1\. 

metre genişlik ve 50 metre uzunlu- · de 11" kat'iyetle, bu ayın on bcşın tel' 
ğu havi olacakbr. yük bir harbin kopacağını, totali e-
Hazırlanan plnlara göre bu bah- devletlerin son bir gayret sarf ~ll 

çelerin ortasında yedi yaşındaki ço- rck, kendilerinin ve millet.ı.eriJllH 
cukların oynaması için bir meydan __ ..t..., 

mukadderatını yeni bir serguz,t;y· 
ve bu meydanlara kum yeri, atlı ka- nrıyacaklarını ileri sürliyorla.T· 
rmca vesaire tesisatı havi olacak- ger-
tır. Bahçelerde ayrıca oturacak yer- Şüphesiz ki, siyasi vaziy~t et 
ler ve çiçek sahaları meydana geti- ginliğini muhafaza etmcktedır. ~ti
irlecektir. iki siyasi zümrede de karşılıklı~ 

Tepebaşı ey danı 
• 

Bun• •it plln mimar 
Golle tar•ftndan 

hazırlanacak 
Tepebaşı meydanının tanzimine 

ait plan mimar Gotie tarafından 
hazırlanacaktır. Planın esaslarına 
göre Tepeba.şında yapılacak tiyatro 
ve bar binası 400 bin lira ile ta
mamlanacaktır. Tiyatro ve bar bi
nasının Cümhuriyet gazinosunun 
yerinde yapılıp yapılmıyacağı tet
kik olunmuştur. Bu hususta bu
günlerde karar verilecektir. Tiyat
ro bar binası ile Haliç sahili ara
sındaki boş saha tamamen yeşil
lendirilecektir. 

Meclis Reisi şehrimize 
geldi 

Ankarada olan Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda bu 
sabah §Chrimizc gelmi~r. 

POL181'1!1 ı 

ma.tsızlık hislerini. bir türlü kell oııı.· 
bırakıp müzakereye muvaffak er
mıyor. Halbuki bu siyasi züınrcluJlıJ 
den sulh cephesi taraftarları b eı> 
temin için hulüsu kalble ellerill~
gelen faaliyet ve gayreti sarfctJll 

tedirler. . eııi• 
Bugün Ağustos ayına bı~, Y ~ 

den tehditlere, tehlike i~etilli d~ 
dıracak hareketlerle karşı]a§Olıı ~ 
giriyoruz ve vaziyetin zate? bUdc1" 
kilde olması tabüdir. Totalıter eJ• 
!etlerdeki matbuat hUcunıı~:1:. 1cıı, 
cümle İtalyan gazetelerinde g~ru gii' 
ve radyolarında işitilen ycrsı~ 
lünç hadiseleri ve tarihi kaVl'l ıııe
yan ve anlıyamıynıı ve za)ıiri st.ıı 
deniyet cilası altında kurunu .. 'll gı19 
zihniyeti taşıyan dimağlara ın~.,,y 
iddialar, çok tavsamış ve eııew-
yetini kaybetmil1tir. .. eııJ 

Bugün totaliter siyaset, diiftlıııtr 
bozulduğu haiac, işten anlıYa_P •1J11V 
tehassıs kimselere tamir ettırı ·ı;de 
istenmiyen bir geminin de;tıJl"' 
çalkanışını andırmaktadır. . fır 
mukabil sulh istiyen tarnf, ya1;utı· 
dakar dostlarımızla bizler, d ıtilP 
de ettiğimiz ve her birimize tere 111 Vahideddin, büyük salonda, orta 

masasının yanında, tavandan sarkan 
azametli avizenin saçtığı göz alıcı 
ışıklan altında ve ayakta duruyor
du. Belli ki, çok heyecarilı idi. Es
mer ve narin yüzü kırışmış ve bir.az 
da solmuş gibi görünüyordu. Sağ 
eli ile masaya dayanmıştı. Siyah ve 
ufak taneli, ucu örme gümüş kam
çılı uzun tesbihi, sol elinin sinirli 
hareketlerle kımıldıyan parmakla
rı arasında, hafif §ıkırtılarla bitevi
ye dönüyordu. Salonun kapısına 
müteveccih bulunan gözl.eri baygın 
ve nemli; ne de olsa, tavır ve vazi
yeti .az çok elemli ve kederli idi. Sa
londa da bo-;luğu andırır sinsi bir 

Bu şartnameye göre başka· bir 
acentenin münakasaya girmesine 
imkan yoktur ve böylece de olmuş
tur. Bay Nusrat yine iddia edildi
ğine göre çöp aratalannı bu şart
name ile Bcnz Mcrsedes acentesine 
ihale ettirmek suretile vazifesini 
suiistimal ebniştir. Ayni zamanda 
da bu acenteden kendi namına pa
rasız bir hususi otomobil almıştır. 

rapor hazırl~yan he~et aza.sınd~. v~ Yine Nusretin delfiletile mezba-
Ankara Yüksek Ziraat En.stitusu h b' baskül alınmış, bu da hiç 

Sar'ah bir çocuk denizde 
bojiuldu 

eden mUkellefiyetleri göz?n~cııt 
tarak mütea.rrızn karşı, Y 1311 
bir kütle halinde duruyortıZ·ıtilJfl.' 
cepheye Sovyet Rusyanın da i bit 
kı da mihver siyasetine sOJl 

sessizlik vnrdı. 
Geniş sofadan salona doğru gelen 1 

nyak pıtırdılan, fotin gıcırtıları ve 
1 bu arada keskin bir mahmuz şıkırtı-, 

sı, iki konadı da ardmo kadar açık 
olan kapının önünde biraz durdu. 
Bir dakik:ı sonra da, sağında şeyhis
ıam Mustafa Kazım efendi, solunda 
harbiye nazırı ve başkumandan ve
kili Enver pasa olduğu halde sadra
zam Talat pac:a k~pının eşiğinde gö
ründü. Şcyhis1tımın başı önde, göz
leri yerde ve elleri göNzünde idi. 
Tavrında ve yürüyüşünde tereddüd 
ve ihtiraz se7.iliyordu. Fakat, paşa
lar, hiç de öyle değildi. Dik ve ser· 
best yürüyor, cok ciddi ve biraz da 
sert görünüyorlardı. l\foraklı ve te
sirli bakışlan ile yenl hakanı süzü
yorlardı. 

Vahideddin, paşaların bu keskin 
nazarları karşısında, kımıldandı ve
himli insanlar gibi ~özlerini açtı ve 
ileri doğru tereddüdlü bir kaç adını 
nazarları karşısında kımıldandı, ve
attı. Kurnaz Vahidcddin. önünde 
eğilmek üzere bulunan o günkü hü
kUmetin bu büyük başlarını, ken
dinden hiç de umulmıyan bir teva
zu ve nezaket ile karsıladı. Eteğine 
uzanan elleri muhabbetle tutup kal
dırdı, samlıniyetle sıktı ve sarstı. 

(Devamı var) 

SütçülUk doçenti Ekrem Rüştü . 
1 
aya.edi~~ . · Belediye büyük :r.a

Ankaraya gideceklerdir. Bay Saffet ış em ~ ~~tur. 
ve Ekrem Rü§tÜ Ankara.da Ziraat rara so u . . 

Beşiktaşta Loş bahçe sokak 8 
numarada oturan Hüseyin oğlu 

Mehmcdin 8 yaşındaki Muharrem 
adlı çocuğu Beşiktaş çöp iskelesin
de denize girmiş ve yüzme bilmiyen 
çocuk biraz sahilden nçılmış ve kuv 
veti kesilerek boğulmuştur. 

darbe daha indirmiştir. ~" 

Vek::.1 til !sta b 1 beled' · • Mahkeme 1.stanbuldakı otomobil i:Lle e, n u ıyesının ··+,....,..ı,ı,;l b' ehli 
··t · · · hallind kl +.... acentelerinden mu~ ır 

Şimdi beynelmilel statükOY11 # 
milletlerin istiklalini koruıne.l' ~· 
yen devleUer lıcr sahada, ask~ 
tisadi, siyasi, içtimai sahad~ o:ıU· 
tedbirleri aldıkları gibi bunl~iflO" 
temadiyen inkişaf ettiren ted ~ 
ri de ahenkli bir tarzda alIXl 

su ışının e yapaca an ~- _ . 
riki mesai bakında temas edecek- vukuf yapmaga ve Ticaret O~ası~-
lenr dan da Kuka marka otomobiller:ın 

ır. 1stanbulrta başka acentesi bulunup Çocuğun cesedi denizden çıka
rıldıktan sonra muayene olunmuş 
ve sar'alı olduğu mılaşılmıştır. 

Muh•••b• kursu bugUn bulunmadığını sormağa karar ver-
ba hyor miştir. 

İstanbul Belediyesi Muhasebe 
:M:üdürlüğünün, müdüriyet memur
larının mesleki bilgilerini çoğalt-

mak maksadile açacağı muhasebe 
kursu bugün öğleden sonra İstan
bul belediyesinde başlıyacaktır. 

B n ilk im r pl:inı 

t maml n ı 
lstanbulun beş senelik imar pi

lanına ait bir çok işleri imar mü
dUrlüğU tamamlamıştır. Bunlara a
it hazırlanan proje pilfın ve düşUn-
celer şehir meclisine sevkolunarak 
tasdik ettirilecek ve salahiyet iste-
necektir. 5 senelik imar pilB.nile İs
tan bula sarfolunacak miktar 20 
milyon liradır. 

OskUd r ı k I• meyd•
nını n evsll 

Üsküdar iskele meydnnının tev
sii pilanının t.ı.tbikine geçilmiştir. 

Piliına nazaran meydanın denize 
doğru tevsilni temin etmek maksa
dile Şirketi Hayriyeye ait vapur ve 
araba vapuru iskeleleri arası deni
ze doğru doldurulacaktır. 

Buraları doldurulduktan sonra 
iskeleler vapurların kolaylıkla ya': 
naşabilmeleri için biraz daha ileri
ye alınacaktır. 

Meydanda Nafıa Müdürlüğü ta
rafından istimlfı.klere başlanmı§tır. 
Meydandan şehire giden yollara ait 
istimlftk muameleleri de tnmamlan
mı{l ve istimlaklere bilfiil başlan
mak üzeı~. 

Bir motör iki t d vrll 1 devam etmektedirler ot" 
V•ll. Evk MUdUrU ile Evv~ki gece sa.at 24 de 434 numa Hadisatın bu şekilde inkişaf\ıitl 

ş hlrde dol ti ralı motosikletle BüyUkdereden Tak taya sürülen harp rivayetl~ee"' 
Vali ve Belediye Reisi doktor sime gelmekte olan Dimitri oğlu kolay kolay tahakkuk ecıeını~ıJlls. 

Lrı.tfı' Kırdar 1stanbulda bulunan 1stemut Maslak karakoluna yanaş- -· . .. termekted' Fakat 
u gını gos ır. . . .~&· 

Vakıflar Umum Müdürü Fahri Ki- tı.ğı sırad: mevcut \irnjı döı;.ez:ıc- çın ıt•r 

perle b
n....,ber dün ,.,,.\,,...;n muhtelif yıp heııdege yuvarlanmış ve yuzun- rağmen, sulhtin devamı ı ~el'' 
="' !i"".u • al tı vetli, ne istediğini bilen ve ~ 

mıntnkalarındaki asarı tarihiyeyi den yar anmış r. leıini kuvvete değil hak ve ~ tıl" 
gezerek görmU5}crdir. Vali, Fuhri G zoz 1 1 y r 1 dı inkişaf vnsıtnlannı göz öntln ~~· 
Kipere bunların şehir pilô.nıııa göre . Kasırnpaşada lskender cadde- tan .devletlerin boş buıunınaın alC t6 
. t'kbalde alacagı- vaziyetleri anlat- sınde 5 numarada oturan Avramın herhangı· bir cinnet asarı ola! 19•• 
ıs 1 kaf llnd k• · · · v" 

hususta izahat vermi<>- asın~ c e ı gazoz §lŞesmı vu- ..... rruZ 
nuş ve bu "' rarak ağır yaralanmasına sebep o- vessiil edilebilecek bir ı.<.•a ıJJttıl' 
tir. lan seyyar satıcı Mehmet yakalan- reketino karşı müteyakkız biı si' 

Eski Denizbnnk memurla.rı 
mışbr. malan da şarttır. Ve bu~ b ı~'°' 

Arab n dU tu yaset aleminde buna. fiS.hıt o 

yerleştiriliyorlar Anadolu Hisarıııda Şakiıin bah- ruz. GA y 
Denizbanktnn açıkta kalan 120 çesinde çalışan rençper Cideli Şa- Dr. Reıad ~ 

memurdan yüz liradan aşağı maaş dan kendi tarnfmdan idare edilen :..~İİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİmiiliİilllllll-~l 
alanların kfıffesi ve yüz liradan yUk arabasından düşerek yaralan
yukarı maaş alanlann da büyük mışt1r. Yaralı hastahaneye kaldırıl-

bir kısmı başka memuriyetlere ta- mışbr. 
yin edilmiş ve bu güne kadar va- Kamyon çarptı 
zif e alamamış olan mütebaki 20 Sanyerde Türbe sokağında 9 sa-
memurun da pek yakında münasip yılı evde oturan Adilin beş yaşm
memuriyetlerle tavzif edilecekleri daki kızı Ayşeye 3766 numaralı 

k .. - en'ılmı'c::tir kamyon çarpmış ve yaralamıştır. mevsu en ogr :. · 
• , • Suçlu yakalanmıştır. 

Fransız seyyahları geldi 
Bu sabah Teofil Gotye seyyah 

lr arho y ı- landı 
Topkapıda oturan İbrahim evvelki 

TAKViM ................ -......... ........, 
1 Apatos 19J' Sah 

R•n hııır: 88 

Fırtına 

• ıı;aatl ı -4,57 
c 12,20 - bı tii ı 
ı ıt,26 - Yatlı ı 

ı ..... ı2,56 

vapum ile şehrimize 100 Fransız 
seyyahı gelmiştir. Scyyahlnr şehir
de mutnd gezintilerini yapbktan 
sonra Yerli l'dnllar pazarım da gez
mişlerdir. 

gün muhtelif yerlerde içerek çok sar 
ho~ olmuş, bu saikle evde odanın 

camına bir yumruk sallıyarak camı 
parçalamıştır. Fakat kırık camlar 
elinin muhtelif yerlerinden kesmiş· 

tir. Tedavisi yapılmıııtır. '-•••••••••-......-
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İngiliz Başvekili 
Avam Kamarasında 
Mühim izahat Verdi 

,!tfoskovaya Gidecek İngiliz Ve 
Fransız Heyetleri Seçtldi 

t.ondra, 31 (A.A.) - Avam ka
~nda Liberal lideri Sinkler 
ee. ekilden hükiımetin harici siya-
8 ti h.akkında malumat istemiştir. 
~ Sınkler bilhassa Dantzig işini, 

C>akova müzakerelerini ve Tokyo 
~elerini mevzuu bahsetmiş 
oıt!okyo görüşnıelerile alikadar 
~ k İngilterenin Çinden sulhper 

.Yardımını çekmemesini ve A;;:a ile işbirliği yapmasını iste
~ · B. Sinkler nihayet Avam 
l'İll arasının ve müttefik devletle
!tıan haberi olmadan İngiltere ile Ai
ti ra ve İtalya arasında herhan
~ bir görüşme yapılmadığı hakkın 
Ilı' da teminat verilmesini taleb et-

!Ştjr. 

bir~· Chamberlain, kabinede hiç
tiltı ihtilaf mevcut olmadığını, bü
letı ~abinenin garanti edilen dev
le .:;: istikbaline hürmet istemek 
bir . her tecavüze kar§l da tam 
~ flistem kurulmasına vanlmayı 

ettiğini tasrih etmiştir. 
haıt~~Vekil, Moskova müzakereleri 
,~da şunları söylemiştir: 
~ '"-:- . Her üç hükıimet bilvasıta 
~l '1iziln doğrudan doğruya teca
~ kadar tehlikeli olduğunu kabul 
tUıt ekle beraber bilvasıta tecavü
herıu~etnnuiyet verici bir tarifine 
~ varılamamıştır.,, 

tiUı llşvekil bilahare Fransız ve in
~ 8.skeri heyetlerinin bu hafta i'e Moskovaya gideceklerini bir 

daha tekrarlamıştır. 
le ~ekil, Dantzig hakkında şöy

eıtııştir: 
•• 

,;- Bu mesele .gayet nazik bir 
l'abe le Uğraşılmayı icabetmekle be 
~r hUkümete her hangi bir en-

"ernı kted' ~ eme ır.,, 

~d · Chanıberlain, Uzakşark hak-
•• a Şunları söylemiştir: 

'i~ll.a-. ~giliz hükiimeti Uzakşark 
~a~0 elini değiştirmiyecektir. Eğer 
~ tıların işgali altında bulunan 
~ıntaklarında İngiliz aleyhtarı 
~~et' ııt devam ederse hükumet va-

1 Çok ciddi telakki edecektir.,, 

ıctrızigde 
Clhkimat 
~~~va, 31 (A.A.) - Şimdiye 
"l~t ılk defa olarak yarı resmi 
bit. ~ta :Polska Dantzig mahreçli 
~t' Rllsında serbest şehrin askeri 
~al'ı lıkıarından bahseylemekt.edir. 
~ltıt~e.sınr Polonya gazetesi bu ha· 
~o ar hakkında şu malUmatı ve-

t'· 

\ ~ baharından evvel Dantzig
~ \'ahaııt polis teşkilii.tında bin 
~ hiıı. llrdı. Halen bu teşkilat her bi
' )~eş yüz kişilik üç alay halin-

ba baştan organize edilmiştir. 
~ a. ~~ig'in ordusu demek olan 
.,.. lıa r de bin kişi kadardır. Bu slis alayı bir fırka telakki olu
~~· ~· S. lere gelince bunlar da 
\ b g ın teknik kıtalarıdır. Bü-

~ ~~talar hemen hemen tama
\ ~ lıs olarak vapurlarla deniz
\ ~ Yıs ve haziran ayları için· 

~e~ llny~dan gelcıı Almanlardıın 
~~~ ePtir. Dantziğe gelen ağır 
~~et ~ınburg ve Stekinden ha
~' ~~or ve gece Şişao doklan
tıı~ llyor. Bu yol ile Uç sahra 
t~~~ı, on tayyare dafii top ba
;:.1~ '.36 tank dafii bataryası ge
~~ ~Bu yolla Dantziğe gelen 
~le8uti bir kaç top ta sahilde 
\>e~ ~tir. 

ta.. ~lrıa bir İtalyan falıtelbahiri 
~lhı~ 31 (A.A.) - Adriyatik 
l.tı. · ~oıı.ı 0 da inşa edil.mi§ olan 
ııı:.11e·de d de~altı gemisi Marfal-
.,,, ellize ın' clirilm'c+' l "'~ ıS' .. ır. 
il\~ "'"'"':vwewwewcc t~ ~ 12 adayı nasıl gasbet-
~-~ - yannki sayımızda 
~bulacaksınız! 
A~mmm~ 

Amerikan - Japon ticaret mua
hedesinin feshine sözü intikal etti
ren başvekil demiştir ki: 

- İngiltere ile Amerikanın Uzak 
§arktaki hedefleri birbirine çok ya
kın olmakla beraber her iki hüku
metin ayni kararları alması icabet
mez. Bununla beraber hükümet, ka
bil olduğu her zaman Amerika 
Birleşik devletlerile iş birliği yap
mağa büyük ehemmiyet atfetmekte 
ve bu iş birliğini arzu etmektedir.,, 

Polonya - İngiltere mali görüş
meleri hakkında da başvekil ayrıca 
şunları söylemiştir: 

"- Bu güçlükler silah mübaya
atının İngiltereden veyahut diğer 
memleketlerden yapılması bahis 
mevzuu olduğu zaman değil, fakat 
Polonyanın altın olarak bir istikraz 
elde etmeğe arzu eylemesinden ile
ri gelmiştir.,, 

!ıloslı:oııayo gidecek Fransız Jıcyeti 

Paris, 31 (A.A.} - Ha\'as ajansı 
bildiriyor: 

Genel kurmay görüşmelerinde bu
lunmak üzere pek yakında Moskova
ya hareket edecek olan Fransız as-

ked heyeti orgeneral Doumenci ri
yasetinde hava ordusundan general 
Valin, bahriyeden albay Vilauna, 
süvari alay kumandanı Krcibs ve 
daha birkaç sübaydan terekküp e
decektir . 

Moskovaya gidecek lngiliz heyeti 

L{)ndra, 31 (A. A.) - Öğleden 
sonra Avam kamarasında muhtelif 
mebusların suallerine cevap veren 
Chamberlain şu beyanatta bulun
muştur: 

- İngiliz \•e Fransız askeri heyet
leri pek muhtemel olarak bu hafta 
içinde Moskovaya hareket edecek
lerdir .. Siyasi müzakerelere askeri 

mü1.ıı.kerelcre muvazi bir tarzda de
vam o~unacaktır. İngiliz askeri 
heyeti amiral Sir Reginald, Plun-

tett, hava mareşali muavini Sir ar
lct Burnett ve binba§ı John Wo
od'dan terekküp edecektir. 

Arnerikada 
itirazlar 

Cleveland "Ohio,,, 31 (A. A.) -
Geçende federal Security'nin idare 

meclisi azalığına tayin edilmiş olan 
ve 19·10 intihabatında def!lokrat par-
ti tarafından nemzed gösterılmesi 
ihtimali bulunan Filippin adalarının 

eski komi::ıeri Macnutt "beynelmilel 

sulh günü,, münasebetile bir nutuk 
söyliyerek hariciye nazırı Hull 
tarafından takip edilen siyaseti 

tasvip ve infiradçılan tenkit etmiş
tir. 

Hatip dem.iştir ki: 

"- İnfirad devresi bizim şimdi 
kinden Uç misli daha kuvvetli bir 
donanmaya sahip olmadığımızı is. 
tilzam eder. Çünkü böyle bir si
yaset takip ettiğimiz takdirde iki 
kıtanın geniş sahillerini müdafaa 
etmek mecburiyetinde kalacağız. 

Ordunun da yeni dünyanın her 

nokta.sına her an seferi bir kuv
vet gönderebilecek kadar kuvvetli 
bulunması lizımdır. Bundan maada 

zirai mahaulatımız da ecnebi piya
salarından bir kısmını kaybedecek
tir.,, 

Amerika ordusunun manenası 
Vaşington, 31 (A.A.) - Manas

sas "Virjinya,, da 5 ağustosta ve 
Plattsburg "New-York,, da 13 a
ğustosta başlıyacak olan birinci or
dunun manevralarına 50 bin asker 
iştirak edecektir. 

Büytik devletler askeri ata§ele
rini göndermeğe davet edilmişler
dir. İtalyadan başka bUtün devlet
ler bu daveti kabul etmi§lerdir. 

. 

Şehir işlerine Dair HARBE KARŞI SED 
IIÜJJ~!a.s =:'· ıç:ci s:::l..r. , . T 0 R Kı. Y E -
Belediye işlerinden bir kumunın · • 
polise de\.Tedilmesinin de esnaf-
ça iyi karşılandığını temin ediyor- (Baş tarafı 1 iacl sayfamızda) riyetin kanunlarına, nıilli lıikirni

lardı. Her halde, görülüyor ki kadar nüfuau, enstitüleri, bankala- yetin prensiplerine riayet edeceği· 
nisbi bir iyilik vardır ve bu iyiliğin rı, hastahaneleri, büyük binaları ne, bu kanunların ve Türk nıiliflti· 
alametleri de gerek kendi içimiz- vardır; Üniversitesi de hemen ta- nin müdafaasına sadakatle çalışa
den, gerek başka vatandaşlann şa- mamlanmak üzeredir. Ağaçlar, bul- cağına, her tehlikeye enerji ile kar· 
hadetinden akseden memnuniyet- varları gölgelendirmekte, ve bah- şı koyacağına, bu milletin şeref ve 
lerdedir. çeler çiçeklenmektedir. Ankaranın namusunu esirgiyeceğine ve niha-

lstanbul halkının ekseriyetine hatta bir gölü bile vardır... Beton- yet uhdesine terettüp eden mUkel-

Vekiller Heyeti 
Toplandı 

• 

Ankara, 31 (A.A.) VeAiller 
Heyeti bu gün saat 16 dan 18,30 a 
kadar Başvekalet dairesinde Baş
vekil doktor Refik Saydamın riya
.setinde topla.nmış ve ruznamesine 
dahil meseleleri gorüf}müştür 

lngiliz Gemisi 
Yarın Geliyor 

kendisini sevdirebilen bir idare a- dan cesur bir baraJla tutturulan lefiyetleri ifa edeceğine dair yemin Müttefikimiz lngilterenin Ak~ 
damı ve bilhn~ bir Belediye Re· dağlar arasında kalmış sun'i bir ediyor. deniz donanması Başkumandanı A-
isi gerçekten bir kale fethetmiş -ı Alkl!llar etrafı çınlabyor. Müt- miral Cumingham yann sabah sa· go .... ,, 
kadar muvaffakiyetli sayılır. Maa- Muharrir, bundan sonra Atatür- tefik bir itimat, bütün ruhile mem- at 9,30 da 31 bin tonluk Warspite 
mafih, bütün meziyetleri aziz be- kün hayatından \•e yaptığı inkiHip- lekete kar§ı sessizce taahhüt altına saffıharp ~emisile limanımıza gele
lediye reisimize vermiyelim. Biz de !ardan bahisle, büyük Türk'ün ölü- giren, hareket etmiyen bu şefi kap- cektir. 
az ile kanaat eder, uysal ve iyi mü ile Türk Cümhuriyeti tarihinin lıyor.... Muttefik donanma kumandanı-
huylu vatanda..'.}larız diyip kendi- bjrinci sayfasının kapandığını söy- İsmet İnönü, Çankaya tepesin- nın İstanbulda kalacağı günler için 
mize de bir parça hisse ayıralım. lüyor ve ilave ediyor: de Reisicümhurluk binasına yakın zengin bir merasim programı ha-
1stanbul halkı doktor Lütfi Kırda- "Mustafa Kemalin refiki ve si- ağaçlar ve çiçeklerle örtülü şirin zırlanmıştır. Yapılacak küçük bir 
ra karşı gösterdiği muhabbet ve i- ıaıı arkadaşı İsmet İnönü, muzaf- bir evde oturuyordu. Geçen sene, tadilat yüziinden tamamı yann ilin 
timat ile fitri meziyetini isbat et- fer bir general ve mahir. diplomat, her zamanki sevimliliği ile bizi ka- edilecek programa göre Warspite 
miştir. Demek ki İstanbul halla, ne Türkiyeyi yeni mukadderatına doğ- bul etmişti. O zamanlar Başvekil zırhlısı Dolmabahçe önünde demir
yapılırsa yapılsın beğenmemeğe, ru sevk vazifesini deruhde etmiş- değildi. istirahat ettiğini, çocukla- liyecek ve gemi şehri toplarla sc
tenkit vesilesi aramağa haris, müş- tir. rile meşgul olduğunu, iki erkek ço- lamlıyacak ve şehir namına bu top
külpesent, huysuz ve geçimsiz bir Hadisat tsmet lnönü'nün haya- cuğunun tahsili ile alakadar bulun- lara Selimiye kışlası yine top atışi-
mahlük değildir. Ciddi bir hüsnü- tının ıiki esaslı safhasına şahit ol- duğunu izah ediyordu. le cevap verecektir. 
niyet, halisane bir gayret \'e az mamızı istemişti. Lozan muahede- Neşeli tebessümü ile: Saat 10,30 da Amiral Şükrü 
çok bir muvaffakiyet karşısında sinin imzası ve Reisicümhurluk ''- Ankarayı tanıyabiliyor mu- Okan bir motörle Warspite gemisi-
kadirşinaslık eseri göstermeğe ka- makamına yeni meclis tarafından sunuz?,, diye sordu. Beş sene içinde ne giderek Amirali selamlıyacak
biliyetlidir. İşte bu gün Belediye intihabı ... 1923 temmuz ayı. İsmet tekrar gelmenizi söylememiş miy- tır. 
Reisi ile lstanbulun böyle bir an- Paşanın bir telgrafı bizi buluyor: dim ?,, La F'ontaiııe'nin bir hikaye- Amiral Cumingham saat 11,30 
!aşması ve clbirliği yapması saye- o, Lozana gelmemizi, ve muahede- sini Fransızca olarak söyliyen kü- da Dolmabahçe rıhtımında karaya 
sinde mesut ve istikbal için çok nin imzasında hazır bulunmamızı çük kızını çağırttı. çıkacak ve saat 12 de Vali ve Bele-
vdlı bir ruhi haletin vUcude gel- istiyordu. Türklerin dostları için u- Genç ve siyah elbisesi altında. diye Reisi Lfıtfi Kırdarı v:iliyette 
diğine şahit oluyoruz. nutulanuyacak bir gün. çok sade görünen refikası, kızının ziyaret edecektir. Lutfi Kırdar 

Taksim meydanından her gu"n küçük bir hafıza hatasmı mazur 16,30 da gemiye giderek bu ziyare-Rumine sarayında, "lmzn oda-
geçiyoruz. Orada eski münasebet- gösteımeğe amade, c sevimli sesi ti iade edecektir. 

sında,, tarihi masa gösterilir ve mu 
siz manzaranın yerinde şimdi göz- dinliyordu. Uütün lngiliz donaoma.'iı hazır 

hafız yeni bir zafer kazanan diplo-
leri okşayan bir himmet eseri var. Onu Çankaya sarayında, Mart Paris, 31 (A.A.) - Joumal ga-

mat generalden hayranlıkla bahse-
Hatta abidenin etrafındaki alaca ayında tekrar gördük. Geniş salon zetesinin Londraya gönderdiği hu-

dcr. İsmet Paşa, göl üzerinde yo-
bulaca çiçeklerle süslü yeşilliğe bi- eskisi gibi idi. O da, öyle idi. Par- susi muhabiri Yves Morvan yazı-

rucu günlerin akşamlan dolaşmayı 
le sadelik içinde bir güzellik gel- lak siyah gözleri, misafirlerini kar- yor: 

severdi. Kayıkçı onun hatırasını he-
miş. Taksimden Harbiyeye kadar §llayışı, kendisine okadnr sehhar Birkaç gün zarfında bütün ihtiyat 

yecanla saklıyor. 
uzanan çınarlı yolun altı bir \Tira- bir cazibe veren se\imli sadeliği de- filo 1924 denberi vaki olmamış bir 
nelik mnnzarasile insana kasvet Geçen üç nisan günü, yeni mec- ğişmemişti. Onu Lozanda tanıdığı- §ekilde techiz edilecektir. Şimdiye 
verirken şimdi temiz zemini ve ye- lis, ilk içtimaını Ankarada yaptı. mız gibi buluyorduk: Bununla be- kadar halli tamamlanmıyan yegane 
şil kenarlarile iç açıyor. Tahrip- Büyük ve ziyadar, elektrik avi- raber beynelmilel siyasetin yakıcı mesele mürettebat meselesi idi. İn
kar kalabalık bile bu güzellikten zelerile ışıklara boğulmuş salon !lleseleleri kendisini meşgul ediyor- giliz hUkUıneti bu meseleyi de hal 
zevk almış gibi, yeni yeşillikler ve hıncahınç dolu idi. Erkek ve kadın du. Diplomatların geliş gidişleri. için bütün ihtiyat sınıflarına men
çiçeklerine el sürmekten çekiniyor. mebuslar, yerlerine oturmuşlar. kor Hemen her taraftaki seferberlik- sup 10 bin efrat ve sübayın 31 ' 
Taksim bahçesinin önünden geçer- diplomatik ve davetliler localarda ler. (Türkiyenin hudutlannın garp- temmuzda celbine karar vermiştir. • 
ken tozlu ve kasvetli bir çerçeve yer almışlardı.,, ta muhafaza edildiğini biliyorduk.) _ 1 • 

içinde vaktile göze bile çarpmıyan Muharrir Noelle Roger, Meclisin lsviçrede. Fransadaki efkarı umu- e· Ad K · ı 
bahçe şimdi yeni tertibatı ile size açılmasını, mebusların yoklaması- ıniycyi ~ordu. ve Türkiyenin büti.in ır anı ansı e 
gülümsüyor. Harbiye meydanında nı, ve divanı riyaset intihabım, an- komı:mlnrile ı;ulh içinde yaşamak- K d 
bir yeraltı tertibatı rahat tenef- !attıktan sonra Milli Şef 1smct İnö- tan ve inkişaf ve yükse~iş çalı~ma-, aynanasını vur u 
füs etmek mahrumiyetinden sizi nünün meclise girişini hararetle an- sına devamdan başka bır şey ıste- (B ta f 

1 
. . _, daı 

·~ . as ra l met sasıamız 
kurtarmıştır. İstanbul belediyesi- latıyor: mcdıgmı tekrarladı. ak' .. l l şt B d ran v a şoy e o mu ur: un an 
nin ta karşısındaki viraneliğin kü- " .... Çok soluk, <;ok heyecanlı bir Yeni Reisicümhur, bu çifte prog- üç sene evvel İsmail Hikmetle tanış 
çük bir yeşil saha haline geldiğini halde, kuvvetli bir sesle, Reisicüın- ramın tahakkukuna hasrı nefes e- mış ve ni§anlnnnnştır. Nişaıu mü-
v,o··ru"yortız hur yeminini söylüyor. O, Cümlıu- dec<>ktir 0 

• - ••• ,, teakip evlenen Hikmet ve İsmail 
~b~~ ~ u~w~=======~~=====~====~========= ~~Mcl~m~~Y~~~~ 

şeyler. Şehrin beldi ihtiyaçlarında 2 5 y ı E 1 B •• fakat sonralan aralarında bazı an-
esaslı bir değişiklik teşkil etmez- . . ı vv e . ugu laşamamazlıklar neticesinde aynl-
ler. Fakat İstanbul halkı esaslı dc-
ğişi kliklerin milyonlara mütevakkıf 
olduğunu idrak etmiyecek \'e bi
naenaleyh boş bir kese ile 1stanbu
lu dünyanın en şirin, en siislü ve 
konforlu şehri haline gelmiş gör
mek istiyeoek kadar lınyalperver 

değildir. İstanbul halkı elde mevcut 
vesaitin daha iyi istimali sayesin
de biraz daha iyi bir şehir yapıla
bileceğine bir sevki tabii ile kanidi. 
Muhterem Lütfi Kırdar bize bu dü
şüncemizin doğruluğunu isbat etti. 
İşte bundan dolayıdır ki İstanbu
lun ruhunu anlamış ve İstanbulu 
memnun etmiş oldu. 

Belediye reisinden memnun bir 
şehir nadir görülür bir manzara
dır. Bugün İstanbul işte bu halde. 

Büyük ve esaslı işlere gelince : 
Senelerdenberi her türJü hayal SU· 

kutuna. uğramı§ bir adamda her 
türlü Umid verici nişanelere rağ

men, mazur görülebilecek bir ihti
yat ile, burada mevcut ve bunlan 
birer birer yapıldıkça alkışlamayı 

bekliyorum. 
rağmen, mazur görülebilecek bir 
ihtiyat ile, burada mevcut ve bun
ları birer birer yapıldıkça alkışla -
mayı bekliyorum. 

Burada, muhterem belediye rei
simizden ve valimizden küçük bir 
rica: Şişlide sivrisinekten durulmaz 
hale geldi. Bu felfıketin ta Beşiktaş 
taraflarına kadar intişar ettiğini 

dertleşmeler esnasında işitiyor ve 
hayret ediyorum. Kızıltoprak ve 
Erenköy taraflarında ortadan kal
kan sivrisinekler her halde bu ci
hetlere hicret etmiş olamazlar. 
Fakat 1stanbulun bir kısmında bu 
afeti izaleye muvaffak olan himmet 
diğer taraflarda da rnuvnffakiyetli 
neticelerini gösterebilir. Biz §imdi
lik derd yanıyor ve emniyetle bek· 
liyoruz. 

(Baş tarafı ı in<'i sayfamızda) 
Fransanm mülki tamamiyetine ria
yet edeceğini bildirmişti. 

Gene 1 ağustos 1914 de Avusturya 
• Macaristanda umumi seferberlik 
ilan ediliyor ve A vusturyanın sefer
berlik emrini Fransa cümhurreisi
nin seferberlik emrini imzası takip 
ediyordu. ı 

Fransa başvekil ve hariciye Vi-
viani ise Londra, Petrograd. Ber- ' 

lin, Viyana ve Romada Fraı::ız 
elçilerine gönderdiği bir tamimde 
siyasi vaziyeti teşrih ederek cAl
manyanın harp istediğini ''e Fran
saya karşı behemehal harp edeceği· 
ne kani bulunduğunu,, bildiriyor
du. Fransanın Londra sefiri M. 
cKambon> tarafından Fransa hari
ciye nezaretine gönderilen bir şif
rede cİngiltere hariciye nazırı İngi
liz donanmasmın behemehal harb" · 
iştirak edeceğini temin etti> demek· 
tedir. 

Bütün bu şifreli, şifresiz muhabe· 
reler gösteriyor ki Avrupa doludiz
gin bir harbe doğru gitmektenir. 

mukabil Rusya huk(ımt>ti deniz ve 
kara kuvvetlerinin umumi seferber~ 
liğini cmretmış bulunuyor. Bu tch· 
didkar emir karşısında Almanya 
'hükumeti ani ''c vahim bir tehlike 
karşısında bulunmakta olduğundan 
Almanya hükumeti Rusya hi.iküme
ti imparatorıyesinc mfüacaatlc se
ferberliğin durdurulmasını istemiş
tir. Rusya hiikümcti ise bu talebi 
is'af EL'11emiş ve is'af etmemekle de 1 
bu askeri tedbirlerin Almanyaya 
karşı alındığını ihs s etmiş olduğun

dan hükOmeti rnetbuası namına za.1 
tı fahim nnelcrine zirdeki hususi teb
liğ ile kPsbi şrref eylerim: 

.-Mcıtbuu mufalıhamım majeste 
imparator haz.retleri hükumeti im
paratoriye namına Rusy:ının bu 
meydan okum:ı~na mukabil kendi
ni Rusya hiikumeli imparatoriyesi
le hali harbd~ telakki eder., 

fşbu talimatın muvasalat \'e icra 
kit ve ?.amanını bildirmenizi ve te-
baanuzın hukuk \'e menafiini Ame-

1914 yılı ağustosunun birinci gü- rim.> 
nü saat 12 ye geldiği zaman Rusya l ""'~!'!!!!!!""""....,~~~ .. ="!!!!!..,_..,.. __ 

rikan sefarethanesinP devrile pasa
portunuzu talep etmenizi rica ede-

Almanya ültimatomuna henüz bir 
cevap vermemiş ve binaenaleyh se· 
ferberliğini de durdurmamış oldu
ğundan Almanyada da umumi se
ferberlik ilan olunmuştu. 

O gün aksama doğru Almanya 
başvekili Betman Holveg Almanya
nın Petrograd sefiri Kont ,Pourta
les'.I> e şu talimatı gönderdi: 

cRusya hükfimeti talebimize mu
cibi memnuruvet bir cevap verme
yecek olursa. bu aksam saat be>ıte 
aşağıdaki notayı Rusva hükfımetinc 
tevdi buyurmanızı rica ederim: 
cAlmanva hi.ikumcti halihazırdaki 
buhranın bidavet zuhurundanberi 
müşkülatın sulhen tesviyesi için 
etinden gelen gayreti sarfetti. Buna 

Dün Gece Ortaköyde 
Bir Facia 0 1du 

(Baş tarafı 1 iııci sayfamızda) 
mış ve herkes kapılara hUcum et
miştir. Bu yüzden birçok Jdmscler 
ayaklar altında kalarak ezilmiş

lerdir. 

Neticede çoğu çocuk olmak üzere 
ezilen 13 kişi Etf al ve Şifa hasta
hanelerine knldınlmışlardır. İfade 

vereıniyecek derecede ağır yaralı 
bir sey:rci de Beyoğlu Zükfir has· 
tahancsine yatırılmıştır. 

Yapılan ilk tetkikat sinemanın 
fenni .şartları haiz olduğunu göster
miştir. Esasen yangın az sonra 
kendi kendine sönmüştür. 

mışlar ve ayrı yaşamağn başln.mış

lardır. 

. İsmail dün gece sabık kansının 
Küçükpazarda Hacıkadın mahalle
sinde 34 numaralı evine gitmiştir. 

Bu esnada karısı Hikmet \'C annesi 
Melek kapının dışında ve evin ö
nünde oturma'b."tadırlar. Sokak ka
ranlık \'C tenhadır. 

Hikmet karşıdan gelen 1smaili 
birdenbire tanımamış ve bilahare 

tanıyarak biraz ürkmüşsc. lsnıail 
hiç te asabi olmıyau bir sesle ko-
nuşmağa başlamJştJr. İkisi arasın- -
da neler konU§ulduğunu kimse duy
mamıştır. Hatta evde iki kiracı var 
dır. Bwılar da o sokakta oturmak· 
tadırlar. Eski karı koca arasında 
hiçbir bağırışma olınamı§tır. Bu es 
nada İsmail ve Hikmet evin içine 
girmişlerdir. Evin içinde de ikisi a· 
rasında konuşma cereyan etmiş ve 
bu esnada birdenbire bir tabanca 
patlamış, Hikmet: 

- Ah! Anneciğim beni vurdu! 
diye bağırmıştır. 

Başından oldukça ağır bir yara 

alan Hikmet yere yuvarlanmış ve 
tsmail yaralanıp yere düşen Hik-

metin üzerine bir el daha ateş eder 
etmez kaçmağa başlamıştır. 

Bu göz açıp kapayıncaya kadar 
devam eden kanlı hadiseyi dışarı
dan seyreden Hikmetin annesi Me
lek elinde tabancası dışarıya fırlı
yan katilin üzerine aWarak yakala-

mak istemiştir. Bunun üzerine O· 

nun üzerine de ateş ederek kolun· 
dan yaralıyan katil etraf tan kom· 
§Uların yeti§mesine rağmen kaç· 
mağa muvaffak olmuştur. 

):"nrahlnr derhal eczahaneye kal· 
dırılmış ve sUratle gelen hasta na· 
kil otomobilile Cerrahpaşa hasta. 
hanesine kaldınlmışlardır. 

~til §iddetle aranmaktadır. 
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BiR CELLADIN. DiRi DiRi· , 
Hatı raları GÖMÜLENLER 

. \ 

Bu Korkunç Akıbete Uğramamak 
için Avrupada Alınan Tedbirler 

Genç Kadın işlediği Cinayeti 
--- Açıkça itiraf Ediyordu 

·' -•7- ı 
Mister Hesketh, bana, bu sözleri 

möyledikten sonra ayağa kalktı. Çok 
kederli ve nevmid olduğu görUl~ 
yordu. 

Elimi sıkarak apartmanımdan ay
rıldı. Fakat Mister Hesketh'in an
latığı izahatı, beni meraklandır

dı. Ertesi gün hapishaneye gittiğim 
zaman gardiyandan müsaade ala-

. rak, Mis Windy'nin hücresine git
tim. 

Wendy odasında oturmuş gaze
te okuyordu, beni görünce kalktı, 
yer gösterdi. Halinde anormal hiç 
bir vaziyet yoktu. 

- Pederiniz sizinle görü§l'llek 
istediği halde kendisini niçin ka
bul etmiyorsunuz, diye söze başla
dım. 

o güldü. 
- Onu kabul edecek yüzüm 

var mı? Adamcağızın hayallerini, 
}stikbalini, servetini, her şeyını 

mahvettim. Artık bir de alay eder 
gibi yüzüne mi çıkacağım?. 

- Halbuki o bu vaziyetten 
muztarip ... 

- Olabilir!. 
- Pederinize son bir iyilik yap-

mak, kanayan kalbinin yarasını din 
dirmek istemez misiniz? 

- Faydası olacağını bilsem ya
payım, bu milli.kattan zarar du
yacağına, onun, daha fazla ıztırap 
çekeceğine kaniim. 

- Hiç olmazsa annenizi görün. 
- Ondan nefret ediyorum. 
- Niçin? 
- Niçini var mı? Çünkü babam 

bir erkektir. Evvela onun aklı bu 
çeşit İ§lere ermez; bugünkü fela
keti bana hazırlamış olan hep anne
min idaresizliğidir. 

Ben mevzuu değiştirmeyi müna
sib görmüştüm, maksada gelmek 
istedim. 

- Görüyorum ki, hemşirenizi 

ve eniştenizi öldürmüş olmaktan 
dolayı muazzep değilsiniz. Yüzünüz
de vicdan azabına benzer emare
ye tesadüf etmedim. 

- Oooh ... Bilakis şimdi fevka
lade rahatım.. İşlediğim cürmün 
cemiyet içindeki tesirlerini biliyo -
rum. Bu cemiyetin aksülamelleri 
bana bir sabah rüzgarı kadar ha
fif gelecek ... Hatta idam cezası bi
le ... İmkanı yok ... Bu kıskançlık ile, 
bu azap ve ıztırap içinde yaşıyamı
yacaktım, her dakika, sanki ka
fama balyozla vuruyorlardı, sanki 
her dakika izzeti nefsimi ayaklar 
,]tında eziyorlar, beni hırpalayor

lar, manen öldürüyorlardı. Bugün 
artık galibiyet bende... Bütün ala
caklarımı tahsil ettim. Şimdi kim
ıeye borcum yok ... 

Beni hor gören ailem, ben kızıl 
katil olduktan sonra ziyaretime gel
mek ve beni aff cttirıneğe kalkıyor
lar. Neden? Çünkü artık ortada 
Laura kalktığı yok da ondan.. Ben 
tek evlad kaldım. Hayır onlara bu 
zevki vermiyeceğim. Iztırap içinde 
geçen hayatıma hatime vereyim de 
rahat edeyim ... 

- Tuhaf tuhaf düşünceleriniz 
\'ar. Onlar size kaI'§ı vazifelerini faz 
lasile yapmışlar, fena yollara sU
üklenm.işsiniz. Evlerinde size mecle 
vermişler, dememişler ki, kızımız 

kötü oldu, alsın başını gitsin, bun
dan dolayı da hayli sıkıntılara ma
ruz kalmışlar. 

Wendy bir kahkaha attı. 
- Asıl tuhaf tuhaf düşlinen 

sizsiniz, dedi. Zannediyor musunuz 
ki, onlar beni sevdikleri için, evleri
ne aldılar? 

- Elbette. 
- Yanılıyorsunuz .• 

- Ne mecburiyetleri vardı, sizi 
kendi l.leminizde yUzilstU bırakır
lar, başlanna da bu kadar felaket 
gelmezdi. 

Wendy kızdı. 

- Rica ederim dedi. Ben onla
nn isimlerini taşıyordum. Bir fena
lık yaptığım zaman bütün aileye si· 
rayet ediyordu. Onlar, bunun önü
ne geçmek için beni eve getirdiler, 
isimleri kirlenmesin diye, beni de
ğil, kendilerini sevdiklerinden... Ni
tekim bir .müddet sonra, iki ~vgi 

arasında kalan ebeveynime, yine 
kendilerini sevdiklerinden beni La· 
uraya, bayır, daha ileri giderek La
uranın piçine tercih ettiler. Siz, ne
den bahsediyorsunuz? 

- Bu mantık ve mülihazanız
la, dünya yüzünde iyi adam bula
mazsınız öyle ise •• 

- Yoktur ya ..... 

- Yalnız.-.. Şu farkla ki, ben 
samimiyim, içimi olduğu gibi dı -
şarı dökmüş bulunuyorum. Her
kesin kalbinde bir sırtlan yatıyor. 
Fakat o sinsi sinsi yaşıyor. 

- Bu bir karı koca ile bir de 
rahimdeki çocuğun ölümüne sebep 
olan üçlü cinayeti işlediğinize piş
man olmadınız mı? 

- Pişman olmak şöyle dursun, 
bu cinayetten sonra istirahati kalbe 
ulaştım. İdam edileceğimi bildiğim 

halde geceleri mükemmel uyuyo • 
rum. Ben Laura evlendiği tarihten
beri uykuya hasrettim. 

- Bu üçlü cinayeti nasıl işledi
niz? 

- Basbayağı, bu işde insanın 

vicdanı adamın eline yapışır, vic
danım elimi koyuverdikten sonra, 
serbest kalan ellerim, onların buzlu 
kahvelerine, biraz arsenik mürekke
batile, hususi (Siyanür) niçin ka -
nştırmasın? ... 

Ben vak'ayı nasıl işlediğini öğ

renmek istiyordum. 
- Mis Wendy dedim, o zaman

ki haleti ruhiyeniz ne idi? Ve bu 
cinayeti işlemek için, nasıl karar 
verdiniz ve bu kararınızı nasıl tat
bik ettiniz? 

- Siz müstantik misiniz? 
- Hayır, sadece bir meraklı, ben 

böyle hususiyet arzeden vak'aları 

topluyorum, bir eser yapacağım da. 
- Anlatayım. 

- Çok lütufkarsınız. 
- Es:tsen bu işde esrarlı bir 

şey yok, ben her şeyi mahkemede 
anlatmış bulunuyorum. Size de 
tekrar edeyim. 

Ben Wendy'nin evde nasıl ye
tiştiğini, kıskançlıklarını, hayatını 

bildiğimi kendisine söyledim, ay
rılma günü arifesindeki hakayiki 
anlatmasını rica etim. 

- Siz benim işimi çok kolaylaş
tırdınız dedi·, ve söylemeğe başladı. 

- Evi mutlaka terkedecektim. 
Laura'dan ve bilhassa kocasından 

nefret ediyordum. Çünkü Howard'ı 
ben de seviyordum. Laura ile ev
lenecekleri günlerdi, bir gün gizli
ce kendisine gittim, onu sevdiğimi 
söyledim. Ayaklarına kapandım. 

-Howard dedim. Genç bir kız 
izzeti nefsini ayaklar altına alarak 
sana geldi aşkını söylüyor. Bu şe
rait dahilinde benim çektiğim aşk 
ıztırabı üzerinde nasıl olur da mes '-
ud olursunuz? .. Buna imkan var 
mı? 

Howard o zaman 
sifızdü. 

beni nefretle 

- Siz adi bir kadınmışsınız, de
~i. ve bir tek laf söylemedi. O
dadan çıktı gitti. Ben onu biraz 
daha bekledim, gelmeyince, tahkir 
edilmiş bir halde çıkıp eve gel
dim. 

Ben ikisinin evlenmemf'leri için 
her çareye baş vurdum. Muvaffak 
olamadım. Evlendikten sonra anne
me ayrı bir evde oturmaları

nın münasip olacağını söyledim 
dinletemedim. 

-Yaşadığı halde mezara gömülmekl 
endişesi, insan dimağında en fazla 

tor İcard isminde birisi de, siyah 
kan damarına bir mikdar flures. 

tesir eden amillerden biridir. Va • ceine sıkılmasını ve uzviyette en 
kitsiz ve acele gömülmeler misali, ufak bir kan deveranı mevcut oldu
nadir de olsa insan muhayyilesine ğu takdirde, boyayıcı maddenin gö
büyük darbeler vurur. Birçok asır· zün içerisini sarı renkte göstereceği. 
lar ölümün alamet ve işaretinin teş- ni söylüyordu. Menfi netice takdi. 
hisi işinin imkansızlığı karşısında es rinde de ölüm keyfiyetinin mutlak 
ki zaman hıfzıssıhhası ve tababeti, olduğu anlaşılacaktı. 

maatteessüf esasında birtakım haki. Başka bir doktor da, insanın ölü
katler bulunan müthiş rivayetlerin rnünün, nesiclerininkini takip etti
ortaya çıkmasına bais olmuştur. ği esasına dayanarak derinin altına 

Zahiri ölüm hikayelerinin adedi bir eter enjeksiyonu yapmak taraf. 
mallım değildir. 841 de ctabutu içe. darı idi. Canlı nesic, şırınganın iğ
risinde ellerini kemirdikten sonra nesi çıkarılınca tekrar kapanır, hal
açlıktan ölen• imparator Zenondan, buki ölü bir nesicde delik açık kalır 
Napolyon zamanında Rusya seferin. ve eter dışarı çıkar. 
de karlar içerisinde ölüm tehlikesi- Nihayet, oldukça nazik elektrik 
ne maruz kalan Mareşal Ornano'ya usulleri yanında daha birçok tccrü
gelinccye kadar, birçok müthiş fa_ bevi metodları mevcuttur. Bu va -
cialara rastgelinmiştir. Mesela, Ba. kitsiz gömülme keyfiyetinin kor • 
ron Panat, annesinin bir balık kıl- kunç tesirini izale için daha bazı 
çığı yüzünden tıkanması üzere öl - enteresan araştırmalar da yapılmış
müş zannedilerek konulduğu me - tır. 

zarda doğması; Fransız Kralı Do- Tabutun camdan yapılacak kapa
kuzuncu Şarl devrinde imzasının al. ğı, hariçle alakayı temin edecek 
tına hakikati ifade eden «ÜÇ defa ö- tedbirler, tekrar hayata gelindiği 
len, üç defa gömülen ve Cenabı hak- takdirde bir çıngırak sistemini ha-, 
kın lı'.itfile üç defa yeniden can bu- rekete getiren cmüzikli» tabut, sa
lanlD diye yazan Fransuva dö Sivil; yısız projelere mevzu olmuştur. 
meşhur cerrah Andre Vesale'in teş_ 
rih masasında bağırarak ayağa kal- Bunlardan en şayanı dikkati 1891 

de vukua gelmiştir. Kont Karnice ka nceset. gibi misaller pek çoktur. 
isminde bir Rus, böyle bir tabut Birçok seneler, canlı olarak gö -

mülen insanların, şüpheli halasları- projesi yaparak Paris şehrine verdi. 
nı beklemeğe vakit kazanmak için o devirde kırk franga gelen bu a
uzuvlarını yedikleri bir hakikat o- Jette, tabutun kapağında, tam ~se
larak kabul ediliyordu. Buna da se- din göğsü üzerinde yuvarlak bir a
bep, yer altında ikinci bir ölümün, çıklık vardı. Yaylı bir kapak, me. 
insan vücudünde yaptığı tesirler, zarcıya toprağı örtmeden bir ince 
ihtilaçlı vaziyetlerdir. Buna, kaldı. boru sokmak imkanı veriyordu. İn
rılmasına lüzum görülen birçok me- ce borunun ucu, cesedin göğsüne 
zarlıklarda şahit olunmuştur. temas ediyor ve camdan yuvarlak 

Bunun içindir ki. her devirde, da- bir cisim taşıyordu. Diğer ucu açık. 
ima mümkün olabilen bu korkunç ta bulunuyor, o da bir kutu taşıyor
hatanın tesirlerini izale etmek dü. du. 
şünüldü . İki esaslı vasıta, vazıı ka. En ufnk bir hareket halinde kutu 
nunların, ilim adamlarının, hatta açılıyor, hava ve ziya tabuta giri
bizzat kurbanların eli altında idi: yor, kuvvetli bir zil çalıyor, bir bay. 
Bu müthiş hataya mani olmak ve- rak kalkıyor, bir fişek patlıyor ve 
ya buna çare bulmak. geceleyin bir lamba yanıyordu. Bu 

Vakitsiz gömülmeğe mani olmak alet mezarın üzerinde on beş gün 
her zaman kolay bir şey değildi. 

müddetle duruyordu. Bu müddetin Harp veya sari hastalık halinde, ce-
hitamında boru mezardan çıkarılısetleri hakiki ölümü gösteren tefes-

sühün ilk alametlerinin belirdiği yor, süpaplı kapak kendi kendine 
ane kadar saklamak imkanı yoktu. kapanıyor, ve toprak yığını artık 

Normal zamanlarda Romalılar Ö- cesedi tamamile sinesine alıyordu. 
lüleri açık olduğu halde yedi gün Bu usulde, yegane masraf, süpa
müddetle saklıyorlar, ve bağırma- pın, kapakta yerleştirilmesinde vu. 
ları, ağlamaları ile onları uyandır- kua geliyordu. Böyle aletlerin mü
mıya çalışıyorlardı. Cesetleri ancak him bir mikdarda vücude getiril .: 
bu müddetin hitamındadır ki top- mesi alakadar ailelere verilmesi de 
rağa gömüyorlardı. İranlılar tefes- mevzubahs olmuştu. 
sühün kokusunun kendilerini temin Burada ne gaz tazyiki, ne de her
etmesini beklioyrlardı. Fransada ise hangi bir hareket, cam yuvarlağa 
ölümün vukuunun haber verilme-

tesir edemiyordu. Yalnız teneffüs sinden itibaren yirmi dört saat bek. 
keyfiyeti bu hususta müessirdi. Bu. lenme keyfiyeti de her zaman la -

zımgelen gönül ferahlığını vermi. na rağmen bu cihazdan bir daha hiç 
yordu. bahsedilmedi. 

Doktorlar, zahiri. alametlerin ha- Canlı ölülerin işkencesi, nadir de 
ricinde bu korkunç ihtimali başka vukua gelse, geride, yaşıyanları 

cihetlerden ortadan kaldırmıya te. korkutmakta devam ediyor, hükfı. 
şebbüs ettiler. metlerin lazım olduğu veçhile res-

Foubert isminde bir doktor, ölü - mi tedbirleri aldıkları muhakıkak
nün kalbini açarak, hareketsiz du. tır. Buna rağmen, alakadarların 
rup durmadığına bakmayı tavsiye daha hayatta, gömülmeden evvel, 
ediyordu. Doıctor Balthazar, ccse - bir tıbbi ve fenni tecrübenin yapıl
din kolunda damarı açarak, zahirt masını temin ettirmeleri, yine an
ölüm takdirinde vukua gelecek he- cak kendilerine düşen bir keyfiyet
morajiyi durdurmak imkanından 
bahsediyordu. tir. 
Başka bir doktor. cesedin tefeS- Burada yine bir takım fantezi hi-

Annem mütemadiyen: sühünden dolayı ciğerlerde teraküm kayeler mütemadiyen deveran edi. 
- Laura yavrucuğum dizimin eden sülfJürlü gazlerin intişar ettiği yor ve edecektir. Yalnız unutma

dibinde olmalıdır , diye ısrar edi- burun delikleri dibine asetat dö malıdır ki ekseriya unlar da şüp
yordu. plom sürülmüş beyaz bir k!ğıdın heli mevzular taşırlar. Fakat bu da 

Nihayet eve girdiler. Zifaf gece- tutulmasını ileri sürüyordu. Dok • başka bir hikayedir. 
•i deli oluyordum. Onlar beraber- ==================================================== 
ce odalarına çekildikten sonra, sev •-• Bu akf•mı •••I 20.•o da Calalollu 
diğim adamı kız kardeşimle bir ya-

takta tasavvur etmek, bütün sinir- Çifte Saraylar Sinema Bahçesinde 
lerimin çe kilmesine sebep olu-
yordu. Deli olacaktım, o gece 
evden çıktım. Sersem sersem, şehir
de dolaşmamış olsaydım, bu cina
yet hadisesini daha o zaman çıka
racaktım. 

Aradan bir ay geçti, bir gün 
Laura evde yoktu. Howard ile yal
nızdık. Odasına gittim . 

<Davamı var) 
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Sultan Aziz Nasll 
Pehlivan Oldu 'l 
Ve Kimlerle 

- t- YAZAN: SAMI KARAY/Si-

Pehlivanlık Türk Irkının Kanına 
İşlemiş Bir Spordur 

1'ürk ve ecnebi tarihleri, ekseri 
Osmanlı padişahlarının cendilikte, 
binicilikte, pehlivanlıkta, gürzcü
lükte, cirit oyununda, tirendazlıkta 
mahir birer sportmen olduklarını 

kaydetmekte müttefiktirler. 
Osman oğullarının hasbelkader 

tahta cüFıs etmeyen şehzade!.ari i-,,,_ 

Sultan Aziz 

çinde de namağlup sportmenler ı 
vardı. 

Hele; binicilik ve tirendazlık 
Osman oğullarının milli ve an'ane
vi sporlarından biri idi. 

Yıldırım Beya.zıdın üç günde 
Kosova sahrasına konduğu, Fatihin 
iki günde Manisadan Edirneye gel
diği, Fatihin babası Beyazıdın do
kuz günde Amasyadan İstanbula 
yetiştiği, şehzade Cem'in Konyada 
mahfuz kale gür.llerini savurup sal
lıyarak devrinin en ?.orbaz pehli
vanlarını geride bıraktığı, Dördürt
cü Sultan Muradın Bağdad seferi
ne giderken yüz bin. kişilik ordusi
le Konya ovasında yaptığı büyük 
pehlivanlık ve sportmenlik şenlik· 

lerinde doksan okkalık bir gürzü o
muzlıyarak elli adım hücum ederek 
savurarak ordusu içinde birinciliği 

aldığı tarihçe mukayyettir. 
Tarih; Türk'ün pehlivanlık ve 

spor hareketlerini saymakla tüke
temez .. Türk dünyaya pehlivan ge
lir, pehlivan ölür. 

Büyük Asyadan garba, cenuba, 
şimale doğru yelpaze halinde açılıp 

yürüyen Türkler dtinyanın en me
tin ve centilmen sporcuları idiler. 

Türk pehlivanlığı, Türk muşta
zenliği, Türk yayacılığı, Türk ke
mankeşliği, Türk kayakçılığı, Türk 
biniciliği, Osmanlı Türklerine ec
datlarından mevrus ruhi bir varlık 
idi. 

Bir Türk öldüğü zaman, tabi ol
duğu ~emaat kabri etrafında tam 
dokuz gün spor şenlikleri yaparak 
durmadan güreşirlerdi. Ve her se
ne mezarı başına giderek kurban· 
lar keserler ve üç gün üç gece peh
livanlık şenlikleri yaparak musa
raa ederlerdi. 

Kadim Yunanistan ve Romanın 
bütün pehlivanlık sporları Türk i
linden alınan hareketlerden ibaret
tir. 

Yalnız, kadim Romanın vücude 
getirdiği Gladyatorlük vahşeti 

Türk spor tarihinde mevcut değil
di. Çünkü, .Türk sporda vahşetten 

ziyade civanmertliği ve centilmen
liği severdi. 

Türk, kadim Rom:ıda olduğu gi
bi bir takım esirleri hipodrom mey
danlarına sürerek cenk yaptırıp 

kan döktilrerek seyir ve tema§& ile 
keyiflenip babayiğitlik taslıyan sah 
te pehlivanlardan değildi. 

O, kılıcını, bazusunu, atını, ok 
ve yayını, cüret ve kahramanlığını 
hakiki cenk meydanlarında düş

manlarile boy ölçüşerek gösterir
di. 

Tarih, güreş bilıniyen ve güreş 
zevki olmıyan bir adamı Türk ola
rak kaydetmez. 

Türk diln nasıl pehlivan idiyse 
bu gün de böyledir ... Yalnız, Ana
dolu Türk'ü değil, dünya ylizünde 
mevcut seksen milyon Türk'ün her 
biri karısı ve çoluğu çocuğile bera
ber bu gün bile güreşir ve güreşi 
bilir ve anlar ... 

Ti, Mançudan, Yakuttan. §8'": 
garbi Türkistandan, Kırgızi:iı: 
dan, Dağıstandan, Azcristand aıı· 
Kazan ve Kınmistandan, RoJJl )1.1• 

yadaki Gegavuz (Türk oğuz) dllı 
ristiyan Türklerinden tutunuz dıt 
Macarlara, Finlandiyahlara ıca 
hepsi pehlivan oğlu pehlivandırıs; 

Finlandiyahlar, dünyanın ·dif· 
\..,,.KD.ik ve çetin pehlivan milJeti ~. 
Macarlar da merkezi Avrupada gıı~ 
reşçilikleri itibarile şöhret ~d· 
bir millettir.. Bu milletler balı eır 
dem Türk oğlu Türk milletlerd 

dirB. .. Tü. k' c·· h ·yeti dllı" ugun, r ıye um url gli• 
hilinde güreşten anlamıyana. • 
reşten zevk almıyana, batta ıı;;. 
tında güreş yapmamış olana 
gelinebilir mi?. gr 

Bugün, Anadolunun nc.resin~yU· 
derseniz gidiniz ... hangi, ücra ~ 
ne girerseniz giriniz, acaba, .. ıt'e 
bilmivPn ve güreşmemiş bir 'J'il1' 
• .u;tgelebilir misiniz? .. eriJll 

O derece ileri giderek soY1 eD 
ki; kim güreş bilmiyorum, güterıııt 
anlamam, güreş zevkim Y~·ıdit· 
derse o, muhakkak Türk değl ~ 
Mutlak kanı karışıktır. Jliç U' 

güreşten anlamaz ve zevk~ 
lur mu? Bu merdane ın . iıtlıı· 
yabancısı, heyecan duymazı JÇ "'" 

"ne,. de yoktur. Nitekim, ben bugu dJl'D 
dar böyle bir adama ne rastla 
ve ne de işittim. •. di ,-e 

Türk, yalnız pehlivan degı~ıi· 
değildir. Fatih Sultan iyi ~ir ~ 
vandı . . o derecede de ince bı.r peııJl" 
Yavuz Sultan Selim tam bıt ıııP" 
van ve sportmendi. Fakat; ell (1, t: 
sas bir şairdi. Dördüncü M0Çeıebl 
kinci Murad, Genç Osman, Jı'" 
Mehmet, Yıldırım ilh... bire:1'10e, 
bayiğit olmakla beraber JJ1U51 

şiirde yedi tula sahibi irliler. <itil" 
En sakin ve derviş nihat ·g(~'' 

len Fatihin oğlu Bayezidi Velıı gu· 
vuz Sultan Selimin babası) e~aıı· 
zide Türk binicilerinden ve }<e 

keşlerinden biri idi. te!İt 

Türk spor tarihinin ınub ,ıı· 
cephelere ayrılan harekatı Y~ıı!i· 
la tükenmez... Menkıbelerle Y' ıcı· 
maldir. Çin denizinden İspaJldşt ,.ıı 
yılanna ve İtalya içlerine kil 

0
1,,t 

ce imparatorluklar kurınuş ·ıci)-e· 
Türklerin yayacılık denilen ııı t e'· 
lerini yazmak bir ömre kifaYe 
mez... t.ı' 

Bugün olimpiyatlarda JJ1~~ ,,. 
koşusu diye yapılan oyun, b', cJI" 
fer müjdecisinin ölüm koşusu 
başka nedir?.. ~· 

Bir tesadüfün, teşkilats1ı·~· 
boş bir kişinin her nasılsa t~. jilcle" 
rını yağlıyarak milletine nıll ı;6)ıli' 
diği bir zaferi son nefesinde yar· 
yerek ölmesi bir harika sayth jSP" 

Ve, bundan istifa.el~ .etnır~ırı \~ 
yen milletler gençlerını ta t1 ,1 

terbiye etmek için bu mnrat~;pif'C 
sıta kılarak beynelmilel oliurıl>'°" 
meydanlannda koşturup d 
lar... • çıo 

Halbuki Türk yavacılığlı ırıf , . ıı" 
denizinden İspanya ve 1ta1Y ~o."<~ 

uıo-·· , 
larına, Balkanlara kadar (lll~ıt 
eski Türk imparatorlukları .,e IP' 

·ı~tJı ~ re' 
linde tam manasile t:ş~ı.a J3iııle 
gili bir spor hareketı ıdı. lı~~ 
yayacı bir sınıfı mahsus JJlİrte~ 
menzillerde hakanlarının e }>ef:ıe 
beklerler, yalnız zaf~r h.a de '{(J~ 
değil ,idari ve mülki ışlerı -,.of 
zilden menzile kilometre!~rcelJtl -~ 
rak eriştirirlerdi. Türk ilJld~_.,r 
şusu Çin içerlerinden .Ak dllT"' 
Atlas kıyılarına kadar aJcııt" 
du. . . ..;ııcte' 

. T" k bib' .. : .. ti' 
Bınaenaleyh; ur •e el'""nt• 

küçüğe kadar pehlivandır ;.ur1''t ıt' 
mendir. Maraton koşusu diJJ11 ı 
Serbest güreş Türktür. J{a,.l'o~~o 
nanilerin ve Romalıların :ıcte~~ 
dedikleri boks Yakut ~~,ıı· 
medeniyetleri dahilinde 01.. ~ 
Türktür. Atlı cirit Türktut· 
dazlık Türktür. .,,J1 

( l)e't.-

t 



Senelik Güreş Programı 
Tesbit Edildi. 

--------
Ciüreş istişare Heyetinin Tetkikin
den Geçen Programı Bildiriyoruz 

lata.ı,uı serbest. giireı aeçmelerine bu alqam 
Süle1muiye Kliibüade devaın edilecek 

..':.:..::.ı.ı,.r U- W c.mıı T- fw ...... 
J• ala ICJrkplUl'Wlretieriacle pehlİYularla bir ara.t. 

....._ 8eden 'rerbiyeei Umum Mtldttr- han, Celll, Ahmet, Mehmet Kıral, 
~Un uzun zamandır hazırlıkla- 79 kiloda: Ali.tan Rızık, Besim, 
:;:1111uı oldufu gUret Jstipre Hasan, Ahmet K.:ç. 

tetkikinden pçen gtlret fe- 87 kiloda: Fuad, Ali Ahmet. 
~onunun aenelik faaliyet pro- Ağır sildette: Ferhad 
-.._. t.amamlanmıfbr. Seçimlerin bir günde bitmeyip 
~lmilel mUsabakalara bi· spor hareketi olmayan salı gününe 

~?~ ayrılan program Türk gU- bırakılması bütün yazıcı arkadaf
.... ~ inkipfını tamamile te- lann SWeymaniye salonuna giderek -.a edecek şekilde yapılmııtır. timdiye kadar yapılan beynelmilel 
~ mucibince: müsabakalarda Türkün en çok yü-
'1'.-- d but·· bö"l zun·· ü .. .;;... ..... ,. bu sporun canlı faa· 1..,.,..-'-.al&llUZ ayın a; un ge- -&-~ 

_._ latiraııat edilecek. liyetini görerek propaganda yapma· 
t.""1~tosta; lzmir, Ankara, ls- lanna vesile olacağından iııtifadeli 
~ bölgeleri arasında Fuar mü- olmuştur. Gençlere muvaffakiyeUer 
~. bütün bölgelerde birin· dileriz. 
~ve aynca grup birincilikleri Atlet 
;... -..~. Eylfil ayında serbest gü- • • • 

iye birinciliği ve Avrupa s A ke le 
...... --.erine iştirak edecek gü- porcu s r 4 

~seçmeleri. • J •' ) • 
!'ah ~ci teşrin ayında; 939 Av- rJD ZJD erJ 
k - _Berbest güreş birinciliklerine • -

~ edilecek. Spor mUa•b•k•l•nn• ~teşrin ayında; istirahat edi- ıırecek ordu menaubl-
!Lı_ -- · nine verlecek lzl11 hlz-~~un ayında, Balkan bi-

-~ _!Diisabakalanna girilecek. mellen UJll•ak 
lııı....~un ayında, monitör ve Beden. Terbiyesi Genel Direktör-
.. ~ için kurslar açılacak. IUğü tarafından tertip edilen milll, 
~ ayında; istirahat edilecek. temsili ve resmi birincilik mUsaba
~ ayında; Tllrkiyey& bir ec- kalanna iftirak edecek ordu men-
._ llre, takımı çağınlacak. auplarma verilecek mUaaadelerin 

9' ~ ~yında; Greko Rumen böl- izinden değil hizmetten ayılması, 
~eri yapılacak. bedelci erlerin spor yapmak için 
~ ~ayında; F..dinıe-Kırkpuıar aldıkları izinlerip. 15 gtlnUnUn ayni 
L:.: Pehlivanlık mU..bakalan ve tekilde hizmetten sayılması genel 
~ llumen Türkiye gttree bi- kurmayca kararlqtınlmıfbr. 
. ·~ yapılacak. Bundan sonra yurdda yapılacak 
~ ayında; Olimpiyat seçme milli, temsili, reamt birincilikler 
'-a ~ ve hazırlık müsaba- için ordu mensuplanmn izinleri Ge-

hPllacaJrtır . nel Direktörlüğiin veya villyet be-
9t......._tbldiye kadar çizdiği bitün den terbiyesi MUdürlUğU tarafın
~ muvaffakiyeUe tatbik dan kor komutanlıklarından, yurd 
~ Geneı Direktörlüğün yeni dışında yapılacak müsabakalar için 
~ uydurulacak gUref ha- müsaadeler de Genel Kurmaydan a
~e yakın zamanda bu sa- lınacaktır. 
~ Çok.daha kuvvetleneceği mu- Alm•n •t r•n•l•nnd• 
~ bUyUk mUklf•ıl Fr•n81Z· • • • l•r k•z•ndı 

Münib, 31 - "Goya., ismindeki 
Fransız beygiri, Bitlerin 70.000 
markla mtiki.fatlandırdığı, Alman 
at yanflarıııın en mUhimmi olan 
mavi kordellyı kppnmıfbr. 

7a, 7e, .. Ve 1938 senesinde bu Yarlfl kazan. 
•ldet •OMelerl mıe olan "Antonym,, iaimli Fransız 

lM._ _ ••111 .... k beygiri ikinciliği, "Proche,, ismin-
~ IUrel ajanhiı tarafından deki ltaıyan beygiri üçUncWUğtl ka
~ ._ evvelki llln M,61, 88 la- zanmıebr. 
~pılan 118rbe8t 18"1 YMlll•ll8Mt.llllllltn•meel 

Mı.. - bu •qam mt 20 Beden Terbiyesi Genel Direktör
~- \'eznecllerdeki soıe,mant- JlljO :rutbol )'U.kaek hakem komitesi 
'~ lllonunda devam edilecek- tarafından huırlalwı yeni tall-

a.._. . matname İstanbul bölgeeine gönde-
~ bllyUt aWra uyandıran rilmiftir. IJaansiye olan blltUn ha-5 ... llıeraklı ttıtleal tarafından temlere bu ~tnameden birer 
~ lcliJen bu gtlreeler fimdiye tane verilecektir. 
~~it derecede bl1yUk Bundan batka blltUn lisaııaiye 
~ bpnmı,tır. hakemleri ve diğer bölgelerden 
~ ~ hpıJacak 72,, 79 87 kilo gelmif olup burada müsabaka idare 

.ıJdette 111 gü~iltt gil- eden hakemler yeni talimatname-
- · • ye göre icabeden lisanlarının teb-
~: Mustafa, Mehmet, dilini bölge spor servisine müracaat 
' -~ti, HaW, Ferhad, Tur- ederek yapbracaklardır. 

k 
-. 

TARiH lETKiKLERI: 
.. 

,,.,........_.~in Köprll Y apmalıta Hllylllı 011tad Olduklarını·; 
Gö11terir. Bu Yazıda 480 Yıl Evvel Boğazı Katetmek Üzere . 

Yapılan KöprfJ. Projeainin Eaaalarını Bulacakaınız. , 

Tiirkler Ve KOpriiciiliik 
İstanbul Tannlann bile imrendi· 

it bir yerde kurulmuştur. Büyük 
ve semavt Tann Zevı arşından eli
lerek Sarayburnu ormanlannda do
laşan Vimsm kulağına: 

- Şehri burada kur! .. dediği güne 
denberi bu variddir. 

Kudret ve kuvvet ilihı Hergül 
Boğazı .açarak Karadenizi Akdenize 
bağladığı gündenberi de insanlar 
Boğazı bir köprü ile aşmak arzusu• 
nu duymuşlardır. Sayısız asırlar. 

danberi İstanbula sahip olan millet
ler Rumeliyi Anadoluya bağlıyacak 
bir köprü yapmak hususunda· kafa. 
lannı ve zekilarını yormuşlardır 

Bizanslılar Saraybumu ile Kızkule. 
si ve Yoroz kalesi ile Rumeli Kava• 
ğı ve Yemişle Galata arasında. zincir 
çekmek suretile Boğazı ve Halici 
bayağı harp ve ticaret gemilerine 
kapamasını bilmişler, Boğazla Hali· 
ce köprüler de kurmayı düşünmü19 
)erdir. Fakat Boğazın §iddetli cere
yanlan, derinlili ve yapılacak köpr 
rünün altından yelkenli gemileriJl 
geçememesi endişesi bu teşebbüsO 
kafalannda bolmuıtur. Bizanaın 
Avrupayı Asyaya bağlıyacak bayle 
bir köprü denemesi yapıp yapmadı· 
tını tarihler bize söylemiyorlar. ta. 
tanbula hAkim olan milletler sular 
durgun, mesafesi ve derlnllil Bola 
za nisbetle daha az olan Halici köp 
rü ile geçmek için teşebbüslere gi· 
rişmişler ve muvaffak da olmuşlar· 
dır. Bizanslıların GaJ.ata ile Yemiş 
Balat ile Tersane ve Eyüble Sütlüet 
arasında üç köprüleri vardL Büyü 
seyyahımız Evliya Çelebi bu köp. 
rüleri bize şöyle anlamıştır: 

cGalatad.an Yemiş iskelesine Oç 
kat zincir çekilip üzerinde cisri azim 
bina olunup anın de~ünden ub~ 
ederlerdi. Vakti hacette cesir çözü· 
lüp gemiler bissühule geçer idi. Ve 
bir cesir dahi Balat ile Tersane bah· 
çesi arasına kurulmuş idi. Ve bir 
cesir dahi Eyüp ile Sütlüce arasın· 
da idi ve Yanako asnnda Karadeniz 
boğazında Yoroz kale dameninde 
ruyü derya üı.ere üç kat demir zin· 
cirler çekilip düşman sefaini geçe
mezdi. HUA ol zincirin parçalan ter
sane mahzeninde dururlar. Fakirin 
manzuru olmuştur. Her bir halka· 
sının kalınlığı insan beli kadar
dır (1).-. 

Çelebimiz Sütlüceyi alvir eder
ken de der ki: 

'cBuradan Ey(ipsultana kayıklar· 
la geçilir. Arası sıllık oldutundan 
büyük gemiler geçemez. Zamanı 
küff.arda bu mahalde zincir üzere 
bir büyük köprü var imiş, hlll har 
binası meşhuddur (2) ·• 

Bizansblann Eyüpden ileride, Kl· 
fıthanede köprüleri bulunduğu mu· 
bakkaktır. Fakat bu köprüleri nere
lere kurmuşlar, ahşap mı, kagir ~i 
yapmışlar? Tarih bu hususta da co
merd değildir. Yalnız Evliya Çelebi 
bu karanlık mevzu üzerine bir awç 
ışık serpmiştir. Halicin ~en_iş Y_er· 
leıindeki köprülerin zincır uzenne 
kurulmuş ahşap köprüler oldu~ ~n· 
!aşılmaktadır. Bizanslıl~ın .. J":~ün
yen zamanında Halicın ustünde 
kagir köprü kurdukları hakkındaki 
haberi teyid edecek vesikalardan 
henüz mahrumuz. 

Evliya Çelebi fstanbulun mesiı'e
leri arasında Klğıdhaneyt canlandı· 
nrken cKefere zamanında burada 
kAlıd imaline mahsus, klgir kubbe
lerle mebni kAğıthane varmış. Hlll 
su dolaplannm yeri Daye Hatun 
oamilnin altında nilma.yandır. Ha
np ise de sehl iinar ile bir barutha
ne olmuı mümlrlindilr ve bu mahal· 
denehri zül.Atin iki . teı:afında ta 
haşebcisre vannca münteha çı
narlar var ki, her biri eflAke ser 
çekmiş (3h diyor. Bu ifadenin lfl• 

( 1) Evliya Çelebi SeycıhqCntımal, 
Cild 1, sahife 58. 

(2) Evliya Çelebi ıeyahatncımeli 
Cild 1, ıahife 409. 

(3) Evliya Çela'ri ıeyahamcımesi 
Cild ı aahife 484 

--IYAZAN:l--

/brahim Hakkı 
Bopzı va Halici bir köpril ile q. 

ma ihtiyacını en fiddetle hisseden· 
ler Türkler olmuşlardır. Fatih gemi
lerini karadan Halice indirdiği za. 

Konyalı , man İstanbulu karadan kuşatan as-

ğından da Dördüncü Murad zama
nında Kiğıth~edeki köprülerin ba· 
zıJarının ahpp olduğunu öğreniyo
ruz. Çelebimiz Kasımpaşa dereli 
üzerindeki köprüleri şöyle anlatı· 
yor: 

cŞehir içinden iki dere cereyan 
eder kf etNfı seraser dilkkAnlardır-. 
ttç aded de birer gözlü kagir cesir· 
leri vardır. Lakin Kasımpaşa cesri 
hepsinden emindir. Ağa cesri de gü· 
zeldir. Tersane kapısı cesri bir göz. 
lüdtır. Memerri nas ve tarıkıimdır. 
Bu köprülerden maada Piyale paşa 
deresine varmcıy.a kadar on bir ah
PP cesirler dahi vardır. Ve cuma 
pazın cesrll)den Şeyh deresile tl 
Hacı Ahmet bostanına vannca bu 
dere üzerinde on yedi yerde alçacık 
yaya adam ubur edecek kadar iske
le köprilleri vardır. Köprillerin cllm
lesi pnnga ve zincirlerle ballı· 
dır. (4).. 

Evliya Çelebinin bu sözleri o vı· 
kitki fstanbul köprüleri hakkında 
bizi az çok tenvir etmektedir. 

* Bizans imparatonı genç Andiro-
nikos Paleolog zamanında Haliç 
üzerindeki köprü yıkıldığı için Ga· 
lata ile İstanbul arasındaki muva
sala kayıklarla temin ediliyordu. 
605 yıl önce lstanbula gelen İbni 
Batuta bunu bize şöyle anlatır: 

cKostantaniye beldesi derecei ni· 
hayede büyüktür. İki kısmı havi ve 
aralarından büyük bir nehir (Haliç) 
caridir. Nehir de Magnb belidından 
SelA vadisinde wkubulduğu gibi 
meddü cezir olur. Nehri mezktlr 
üzerinde mukaddema köprü var idi 
ise de elAn haraptır. Şimdi k.ayıklar 
vasıtasile geçilir. (5) • 

Şu hesaba göre İstanbul Türkler 
tarafından fethedilmeden 119 yıl 
ance Galatayı fstanbula bağlıyan 
köprü bozulmuştur. İbni Batuta .. 
nın ifadesinde wzuh olmadığı için 
bu köprünün ahşap mı, klgir mi ol· 
duğunu kestirmiye imkln yoktur. 
Galatalılar Bizansın son .asırlannda 
iık J1k isyan ettikleri için bu köprü
nün kendi kendine yıkılmayıp Bi· 
zanslılar tarafından yıkılmış olınası 
kuvvetli bir ihUmal halinde kabul 
edilebilir. Fatih fstanbulu aldığı za
man Galata ile fatanbul arasında 
köprü yoktu. 

(4j Evliya Çelebi ıeyahatnameli 
Cild 1, Bflhife 422. 

( 5) lbni Bcıtuta ıeycıhatna~ri 
Şerif pafCI tercümeli. Cilcl l sahy 
a93 . -

kerine Haliçten de yardım edebil· 
mek için bir köpıii kurdurmuş, as. 
ker ve mühimmat geçirmiştir. Şu 

halde Türkler Halice ilk köprüyü 
486 yıl evvel kurmuşlar demektir. 
Bu köprü nasıl bir köprü idi? Tarih
çiler bu hususta ihtilafa düşmüşler, 
bir çok yanlış şeyler y.azmışlar ve 
ana kitaplara başvuramadıkları için 
birbirlerinden yanlışlan kopye et.
mişlerdir. Aşık paşazade tarihinde 
kısaca edeniz üzerinde köprü yap
tılar (6) • der. Celal Esat bey eski 
İstanbul adlı eserinde şu mütaleayı 
yürütür: 
cOsmanlı donanması Haliçte ser· 

best kaldıktan sonra Kasımpaşa ci
hetinden k.arşıya geçilmek üzere 
fıçılar ve sallar birbirine ballana
rak üstüne yedi .arşın kadar geniş
liğinde bir tahta köprü inşa edildi. 
Bu köprü üzerinde otuz kişi yanya
na yürüyebilirdi. Ahmet Rasim mer
hum 329 senesi 23 teşrinievvel ta· 
rihll tkcıam gazetesindeki makale
sinde bu köprünün 15 gez arzında 
olduğunu ve bir gezin dirsek ile 
parmalrlann ucu arasındaki kısım
dan ibaret olduğunu söylüyor. (7)> 

Ernest Manbori de CelAl Esat 
beyin yaptığı hatlya düşerek der 
ki: 

cFatih Halice yegane sahip ve 
hakim olunca kendi askerinin hare
katını teshil zımnında şimdiki Has
köy ile Ayvansaray arasında fıçıl~r
dan müteşekkil bir köprü inşa ettır· 
di. (8):t 

Lutfi paşa köprüden hiç bahset
mez. Fatihin Rum müverrihlerin· 
den Kritovolos ctarihi Sultan Meh
met Hanı sani:t adlı eserinde (9) 
c Padişahın inşa ettirdiği köpril 
d·~hi ikmal olunduğundan ... • şeklin
de müphem bir ifade kullanıy~r. 
Taci zade cMahrusei İstanbul fetih· 
namesi> nde köprüye hiç temaa et
memiştir. 

Fatihin tu.engisinde lstanpla gi· 
ren ve İstanbul sav8flll8 przzat iş
tirak eden Dursun bey c'J'jiihi Ebul· 
feth• inde gözlerlle ördüklerini 
f6yle anlatır: _ 

cGeml üzerind muhkem koprü 
yaptınp deniıd~ kaleye yol oldu.-. 
Sanasın lev}I( mada satırdı cesir 
Ki kale ~için yazıldı pür 

sihir (10):. 

adecjdin efendi de Dursun 

( ApJc pafazade tarihi, S. 142 
f ) Eıki 1stanbul. Sahife 49 
(8) lstanbul Tehberi. Sahife YI 
(9) Tarihi Sultan Mehmet Hanı 

sani. Sahife R7 
( ıo) Tarihi Ebulfnih ıahif e 40 

bey gibll 

c •• Ve ol gemiler flzere a~ Daf
layıp metresler vazedip delirene 
cenk. •• ettiler (11), diyor. 
424. 

İşte Türkler Haliç üzerine ilk 
köpıiiyü böylece gemi üzerine kur· 
muşlardı. Türkler İstanbulu aldık· . 
lan zaman Halicin Eyübe kadaı 
olan kısmında da köprü bulmadılar. 

Eğer bulsalardı bu köprülerden isti· 
f ade ederlerdi: Bizansın son çözül. 
me ve istimlak zamanlarında Hali· 
cin üstündeki köprülerden hiç biriS 
ayakta kalmaml§tı. 

Türkler İstanbulu aldıktan ve hu· 
dudlarını Avrupanın göbeğine ka· 
dar genişlettikten sonra Boğaza da 
tam mi.nasile hakim olmuşlardı. As
k~ri kıtaları, ağır harp malzemesin~ 
kalabalık kervanlan iki kıtanın bi· 
risinden öb\Vüsüne kolayca geçir· 
mek i~in Boğazın üstüne köprü yap. 
ma ihtiyacını şiddetle hissetmişler· 
dir. Askeri kıtaların İatanbulda Od 
mühim toplantı yeri vardı. Birisi 
Beşiktaş iskelesi diğeri de Davudpa
§a ov.asıdır. Asyadan ~bula ıe
Çen askerler ve .ağırlıklan Davudpa. 
fa ovasın\la konülanırdL Avrupa.; 
dan Anadoluya yapılan .askeri nak
liyatın konak yeri de Beşiktaş iske
lesi idi. Büyük harplerde ve kışın 
fırtınalı günlerinde gemilerle, yel
kenlilerle Beşiktaştan ttskiidara 
asker ve mühimmat geçirmek çok 
zordu. 

İstanbul payitaht olduktan 1e>nra 
bu ihtiyaç daha ziyade hissedilme-
ye başladı. Fatih tasavvurunu fiile 
çıkaramadan ölmüştü. Oğlu Beya
zıd bu fikri tevarüs ederek üzerinde 
durdu ve işledi. Galatayı İstanbula 
ve 1stanbulu Anadoluya bağlamak 
için ~ok düşündü. Yerli ve ecnebi 
mütehassıslara başvurdu. il Beya
zıdın böyle bir teşebbüsü şimdiye 

kadar şark ve garpte bilinmiyordu. 
Bu hakik.ati ilk defa biz bu yazımız. 
la ilim ve tarih Alemine tanıtma 
hizmetini görüyor ve zevkini tadı
yoruz. Topkapı sarayı arşivinde 

6184 numarada kayıdlı Lecardo is- f 
minde bir Cenov.alının Beyazıda 

yazdılı bir teklif mektubu bize bu 
hakikati ifşa etmektedir. Bu zat su
suz çalışan bir çeşid yeldetfrmenl· 
nin ve gemilerdeki sulan ipsiz ve 
urgansıı: olarak zatülbarek bir do-
lap ile çık.aran bir aletin klflfl ol
duğunu ve padifıhm İstanbuldan 
Galataya bir kaprü yaptırmak fste. 
diğinl fakat adam bulamedığını işit· 
tilfni de ileri silrerek kendisinin 
Halice kaz.Jar ilstünde bir klSpr6 
yapacağını ve altından yelkenlilerin 
serbestçe geçebtlecelinl söylüyor. 
Aynca Anadolu yakasına geçmek 

(Sonu '7 bıel sayfamızda) 

( 11) Ta.ıı-üt-teva~ Cilcl J Sahif& 
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~ POLiS ROMANI 

Denizin Dibine 
• 
/diki Dizi Bir 

Bulutlu ve rüzgarlı bir gece. 
'lla\'a. serince idi. Sert bir poyru 
~ denizini kaynatıyordu. 
~ 'batarken Haliçten çıkan 
"-t mot&il Adalann önünde 
tol almakta güçltlt çekmiyordu. 
~r ktıçük motörü döverek 
llrsarken dört yolcudan yalnız bi
l'i lllotöre istif edilmiş denklere 
'-eını dayamı,, bu zifiri karanlı
ia gözlerini, motörün devamlı gü
l1UttisUne kulatlarını kapam:ştı. 

I'endik önlaı·hıde kaptan, dur
~ veya yürüdüğü belli oLııayan 
~ bir karartıyı farkedemedi. 
'4t.ea hafif çakır. keyif idi ve mo
te. koca bir yelkenliye bin-''Pdi. 

Bu ÇarpliJD& giddeUi dalgrı.!arın 
llaotörn bir yana adamakıllı devır
*fi bir aıraya rastgeldiği için kü
-.ıc gemi tahamill edemedi, bir da
lıar& içinde denize gömfildU. Fakat 
~ bir dakika içinde yelkenli bir 
~Yli açılmıştı. Arkasındaki kayık
il Yelkenliden imdad gelinciy~ ka
~ denize dökülen dört .kifiden 
lıiıial dalgalar arasında kayboldu, 
llttı. 

-t.. 
Çölımek Uzere 
Yere Takıldı 

çöktllğünü hisaediyordu. 
rn5zlerini son defa açtı; karan

lık ve sular gözlerinin önünde kir
piklerinden daha kesif bir yerde 
gibi geldi ve hemeiı kapadı. Kuv
vetini toplamak için son defa· sil
kindi; beyhude idi ve artık suların 
içinde nefes almaya da muktedir 
olamadığı bir sırada sol diz kapağı 
sert bir cisme çarptı. ŞiddeUe sil
kindi ve korku ile helecanın verdi
ği bir irkilme ona şuursuz bir hal 
de geniş bir nefes aldırdı. Fakat bu 
cisim ne idi? 

Sol ayağını hareket ettirinre 
a)11i cisme takıldı. Bu sabit bir 
cisimdi. Bir kaya mı? Bir ayağım 
biraz hareket ettirince bu cisme iki 
ayağı ile birden sanlmak imkrutını 
buldu. O zaman son bir cehdle göv
det!lini gererek suyun dışına çıka

rabildiği burnundan ciğe't'le:ine bol 
bol hava topladı. Diz kapak:arını 
büktü. Elini uzattı. Suyuu ilii~une 

çıkan bu sert cisme ellerile de sa
rıldı. 

Bu bir zincirdi. Evet, kalın bir 
zencir. Suyun dibine doğru uzanan 
bu zincirin suyun Ustilnde sabih 

Geriye kalanlar peripn ve ne bir 1eye bağlı olmaması imklnı var 
~ aıılayamıya.rak plwı mı? Bellri bir 111111andra_ Hayır, 
te Yarı baygın bir halde yelkenliye zincir suyun üstünde devam edi-
~an zaman motörden dö- yordu. o uman genç adam genif 
~ denkler dalgalar arasında bir nefes aldı. Demek ki kurtul -
~p duruyordu. Fakat kap - muştu. Çünkü bu zencir ancak ka
~ kabahati biribirlerine ata - raya yakın demir atmıı bir yel -
.~ kilfUr etmekten, ne dördüncü kenliye, yahut bir gemiye ait olabi
•.....:aY11, ne motörUn yUkUnU dU- lirdi. 

~e, vakit bulam•mıllardır. Zincire kollarile ve ayaklarile 
l>aıga.ıar arasında kaybolan yol- sımmkı sanlmış olarak bir llhza 

: lenç ve usta bir yüzücü olacak kuvvetlerini toplamaya çalışb. Son 
O tiddetli çarpışma kendisini ra başını kaldırarak bakb. Karan

~~~ bulmuş ve gözlerini suların hkta, elini uzatsa dokunacağı bir 
---- açDllf olmakla beraber geminin karartıBJDl farkedince he
~ YlizUnde ceketinden ve yele- men haykırmak istedi: 
~ sıynlmak imkanını da elde - imdat, imdat..M .. Yetifiniz!. 
_ ~ zifiri karanlıkta sulan ku- Fakat çok hafif çıkan sesi rUz-
~ya başlamiştı. g&rın uiultuaunda kayboluyordu.. 

l'akat sulara karşı her el ha- Maamafih yavaş yavaş yUkaeJen 
~ onu yelkenliden uzaklaştır- perdelerle istimdadını tekrar etti 
~ lçin kısa bir zamanda bu ka- ve bekledi. Beyhude ...... 

Mavaffa/. 
.Bir Sergi, 

(88§ tarafl 8 meı &ayfamn,da) 
bir imtlu.ç, bizim l'lllgimiz. Türk 
rengi.,, 

Klzım Dirik biçki, dikiş köşe
mde de durmq ve bir ev kadını
na en llzım olan dikiş ve biçkiye 
karp genç kızlanmızın gösterdik
leri rağbetten dolayı memnun kal
dığını söylemiştir. 

Halkevl Başkanı Halil Dilmaç
)& bu ince ve nakış hünerlerin mey
dana getirilmelli için çalışan Bayan 
Saide Gölgeye ve öğretmen Htls
nüye Balkanhya tefekkürler ederek 
llel'giden aynlmıfbr. 

Sergide yüzlerce aeyircinin a
rasında ben de bulunuyordum. Ha
kikaten genç kızlarımızın yaptılda
rı işler benim de göğsümü kabart
tı. Ezcümle, Çanakkale Halkevinin 
Türklüğe muhassas olan ince eliş
lerine verdiği ehemmiyet milli duy 
gularımızın kuvveUenmesine de 
hizmet etmektedir. 

Talebelerle mii.lakat 
Sergiyi gezdikten sonra talebe

lerden Mihrilnniaaya &junlan sor
dum: 

"- Halkevi diki§ kursları aç
mazdan önce böyle i§ler yapabi
liyor muydunuz?,, 

-"- Tabii bir TUrk kızının e
linden hiç bir §eY kurtulmaz. Yapı
yordum. Yalnız Rumen iğnesini bil
miyordum. Onu da öğrendim. Halk
evine, öğretmerıimi:re ne kadar t. 
tekkür et.em azdır. Diplomam 
verildiği :ıaman ben de bir öğ
retmen olarak diğer kardeşlerime 

öğrendiklerimi öğreteceğim. Söyle
diklerimi neden not ediyorsunuz?. 
Galiba gazeteye vereceksin.iz. Oh! 
Biz de "Yeni Sabah .. ta okuruz.,, 

Söze kanJa,n Şeref Ünal da: 
.,_Ben de dikiş dikmesini, Ru

men işlerini hep Halkevinde öğ -
rendim. Şimdi çok terakki ettim .. 
Gördüğünüz fU l§ler hep kendi e
limden çıkmıştır.,, 

Sıdıka Uygur da: 
"-Ben 60 parça if yapbm. 

Onlan da sergiye getirdim. Bu iş
lerini beğenildi. İzmir fuanna gön
derilecektir. Bu işleri Halkevinde 
öğrendim.,, 

Kızlanmızın bu aözlerinden çok 
memnun oldum. As saman Açfnde 
yapılan eserler genç kızlanmızm 

zeka ve kabiliyetlerini açık olarak 
gösteriyordu. 

• =:fW TARiH TETllll.ERI : 
lllLWAS&r Türklerde 

Dün Oç Yangın 
Başlangıcı Oldu 

Soldu sağa: 
ı - Netameli bir devir. 
2 - Bir meyva, işaret nidası, 

su. 
3 - Faydalı bir taş. 
4 - Bir renk, Rumen parası, 

bir cins geyik. 
5 - Bqa sarılır, iyi. 
6 - Tersinden okunursa "ça

buk,,, sonu gelmiyen. 
7 - Bir cihet, bir harfin oku-

Köprücülük F•k•t derh•I eöndaraıaı 
• DUn Ayazpaşada Tahsinln 

(Bq tarafı 5 lnel aayfun-ta) mutasamf olduğu İstanbul Palasın 
için de Boğazın akıntılarının zarar zemin katında çamaşır ldinklerinin 
veremiyeceği bir köprü kuracağını lozmaa1 neticesinde yakında bulu
ve buna inanılması lizım geldiğini nan ot minder ve aair eşya ~ 
de ilive ediyor. muttur. Etraftan görWen yangın 

Bu Cenevizin teklifi üzerine hali- derhal slhıdtlrUlmtı,tür. 
ce ve Boğaza köprü kurma teşeb- • Fatihte Gureba mahallesillde 
bilaleri ne tekil aldı? Bu hususu ten- Hamam sokağında 25 n~ o
vir edecek vesikalara henüz rasla- turan Havva mutfakta yaktıgı man 
madık. Arşivlerimizin tasnifi ikmal galı yukanya çıkarırken fırbyan 
edilirse zaman bunlıan da belki or· kıvılcımlar orada bulunan bazı ef09 
taya çıkaracaktır. Şimdilik on sekiz yayı t~tu~~upa da yangın ça-
aatır halindeki bu vesikayı aşağıya buk aöndürUlmu,ttlr. t t w 
yazıyorum. Vesikada yazıldığı ay • Bakırköyde Hamara ;;, ~ 
tasrih edilmiştir. Fakat senesi yok- da 14 n~ada otur.an K ~ıs.
tur Eski yazı ve kağıt mütehassıs- minde biri Çekmece ıstasyonu ar
lar; bunun Beyazıd devrine ait ol- ıısında~~ kırlıkta ateı ~akarak Y• 
duğunda ittifak et~işlerdir. Müz~ mek pışırmelrte iken bırdenbiı:.;; 
direktörü Tahsin Öz de bu teşhisı teften mçnyan kıvılcımlar yan y etl-
tsabetli bulmuştur. Şimdi teklif kuru ouan_ tu~uştur. .. 
mektubunu okuyalım: ee~. Fl~~~ ıtfaıyesi yangını aon-

dl ,_,.f. . durmuştur. cCenevizden Lccardo a ı - ınn 
nuşu. 'd" ------

lı gönderdig~i mektup sureb ır: Ca ·ı • • • b 8 - Genişlik, artistler a r. mı erın ta--ınne U 
· · k Ben kulunuz değirmen hususunu _. 9 _ Karadenızde bır yer, o- . . . . . · ] • k 

vanda bulunur. şimdıye değın fıkır edıp Allah ına: sene de devam o u11aca 
10 - Bir hayvan, bir rakkam. · yetile bir veçhile çare buldum _kı Evkaf Umum MUdUrlilğB İstan-
Yakandan apğı : bfr tazyik ile susuz _hemen yel ıle buldaki camilerin tamiri için bu s& 

l - Tanınmış bir pehlivan, değirmen ederim ki denizde olan ne de mühbn miktarda para sarf& 
yayla atılır. de~rmenden dahi az ayla hasıl ola. decektir. Bunun için icap eden tah-

2 - Cam sıkılan, zeybek. Ve hem halka dahi asan ve hem sisat aynlmıştır. Bu sene ıftmdiye 
3 _ lnce bez, hendeseden bir kanda olur ise olur. Ve. d~hl ~ll~- kadar hiç tamir edilmemi§ oıa. 

şekil. hütaaıa bana nasip etmıştır ki bır Şehzadebaşı ve Eyüp camileri a,. 

4 - İşçi, Rumca bir harf. tazvik ile ipsiz ve urgansız geminin damakılh tamir olunacaklardır. 
5 - Evlerde bulunur. suY'unu çıkaram bir dolap_ ile ki ••• 
6 _ Budala, gemiler takip e- kendi döne. Ve ben kulun şöyle işit- Trenler RMarla gel• 

der. tim ki fstanbuld::ın Galataya bir köp-
7 - Yüzde bir kısım, ana - ba· rö yapmak kaatin itmişsiz ama bilir Bu abahki Konvansiyonel treni 

ba ve çocuklar. adam bulunmadıiYı sebebden yap- bir saat 20 ve Semplon ekapreai 7'1 
8 - Uzak, rabıt edatı. mamışsız. Ben kulunuz bilürln bir dakika teehhürle &ehrimize P.lmilt-
9 - Mekteplerde yapılır. yalı gibi yüksek kaldırırım, ki hiç ================ tir. 

10 _ Yılhk, bir nota. Jdmesne üzerinden yüksekliğinden ' ENi NE<:RfYAT: 
Düakü Bulmaea•ızın ballı ge<:meğe razı olmıya. Amma bir fi-

kir eyledim ki bir çatı idem andan - v-ı Çlkll -
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 sonra suyu çıkaram ve kazıklar do- BERNARDEN DE SENPIYER 

ı s A n 1 K A M 1 kuyam söyle idem ki aşağıdan he- 1 R J 1 N 1 
t D A R E 1 1 R I E N men yelkeni bile bir gemi çıka ve p O L Ye V 
N E iMi Al L MI AIKI• A bir köprü eyliyem ki kalka ki iste-

\ 1 1111 11 dikleri vakit Anadolu yakasına ge-
E N A K • A T S çeler. Amma sular daim ak:ı~ı içi_n 
K 1 Z 1 A K 1 K 1 kenarlıır yenür. Ol husus ıçın bır 
•IK A\YIMI AIKI 1 AIH tazvik evliyem ki ol akan suyu aşa-
Ki 1 Nl•I A RJUI Al Z 1 A ğıdan akıp kenara zarar eylemiye. 
E L l•I A 1 N Senden 80nnl olan padisahlar kolay 
D E 1 L 1 f M L harçla yapalar. Bu sözlerimi insal-

t • l E I Ş l"h ı;ret"C'ek hilesiz ve ben kulunuz 
1 R A O E L d!lvim hizmetinizde bilip buyura-

Türkçeye çevire• : 
KEMAL DE.MıRA Y 

Fi 15 Kr. 
MEŞHUR ÇOC''K ROMANLARI: P 

K. Kos • antinov 
Bqıbozuklar alayı 

Türkçeye ç !Yiren: 
ZEKi TUNAEOYLU 

~ dalgalar içinde kendisine kol- Hiç bir ı11ık yoktu. Acaba met 
~dan başka yardımcı kalmadı. rfık bir gemi mi? 

Sergide Mihrilnnisa, Sıdıka Uy- ._ __________ __ 
sız. 

Bu mektun Jolvas ayının içinde 
yazılmıştır n0rt .avıdır.> 

Fi 10 Kr. 
Her yerde Kitapçılardan Yf 

Gazete Bayilerinden arayıDl7 "'"'lllUJıla beraber o, kollarına gü- Bunu düşünmeye muktedir de
~~du. Karanlıkta hiç bir şey ğildi. Yavaş yavaş yine bitap ve 
)n-:_.__~iği halde dalgalara karşı hareketsiz düşeceğini seziyordu.. 
~te devam etti. Çünkft an- Sonsuz dalgaların içinden bir ge
lt bu istikamette göıilnmiyen minin yanıbaşına düşerek boğul
il lir.aktığını asla tahmin edemedi- mak •• Bu manasızlığa tahammül • 
~ya yaklaşmış olacaktı. dememiş gibi zincirin biru yu
l>aıgaıarıa mücadele çok uzun kansına iki elile sarıldı. Ayaklan
~: bitip tükenmek bilmiyordu. nm yardımile kendisini çekti. Su
"'-. ve ceeur yllzllcll arada bir dan çıkmca vttcudUniln bütün sık
L."dUnu dalgalara teslim ederek Jeti kollarına ve ayaklarına yUk
~ği halde yonılmuştu. Bir lemni§ti. Bu yüke tahammül ede
L~ dalgalan yenmek mecbu- miyerek birden suya düflllek teh
-;-~ diğer taraftan kendisini içi- likesini düşündü. Daha ziyade yo
~alarak burnundan ve ağzından rulmallan gemiyi bulmak azmile 
:-~ 1 ta'k t• · biribiri arka sıra kendini kendini "·· su ar, yavaş yava§ a mı 
~"etnıişti. Bir dakika geldi ki çekti. Eli bir oyuğa dokununca a
'-tı t1 atışı arasında uzun zaman- yaklarının kuvvetli bir hareketile 
~ ltçıruye başladı ve bunun hiç kendini bir oyuğa itti. 

gur, Bakiye Arasan, Sıdıka Baysal, 
Muzaffer Demirtaş, Afife Şen, Le
man Çalışan, Feride YUbel, Bedia 
Balkanlı, Raife Gür, JııfUbeyyen E
riş isimlerinin çokluğu nazan dik
kati celbediyordu • 

Sergiye iştirak eden lmlanmız 
çok çalışmı9 ve çok muvaffak ol
mUflardır. Kendilerinl aebat ve ça.. 
lııkanhtlarından dolayı tebrik e
der ve daha gilael, sergiler vtıeude 
getirmelerini ve her mmarı böyle 
İöğüslerimizl iftihar gururlarile 
kabartmalarını temenni ederken 
kursun açılmam için himmetleri 
olan Halil Dilmaç'a, Saide Gölge 
ile öğretmen Hüsniye Balkanlıya 
teşekkürler etmeyi bir memleket 
ve bir meslek borcu bilirim. 

'Kadir Aytaç 'ite yaramadığını, halbuki su- ( Devn.mı var) 

,_ kendisini mütemadiyen geri- ErdUne llUc• •d•n Motörle denize uçtular ~ttıfını düşünerek manevt kuv- 1 I 
.._ ....__kaybetti. Etraftan ne bir ses, çe • er bir talebe boğuldu 
Lı lllQ' ıcnı. b" k rartı Amma.n, 31 (A.A.) - Maverayi-
~ 'jaa veya ır a , ne Dün, Galatasaray lisesi Webele-~ ı-' k h ali vardı erdilne iltica eden Filistin tethi3-•aı..~~ veya ara ay · rinden Habille Hasan ogwlu Sabahat-.~ auı h rult rm i ~ilerinin şeflerinden Abdilrrahman, 
~ ann ° usu ve g - Karaç'da ikamete memur edilmit- tin kiraladıkları bir motosikletle ~tusu... · b d 
~ tir. HUkfunet tarafından nefredilen Kireçburnu ile Tara ya arasın an l...~ç adam arka üstü biraz din- b" blnğd ·ı · f' at -rıerı·en motosı'klet denı·ze U"-~ ailesi ve çocuğu gözUnUn ır te e ası erın te ıne istisn o-1'- A ll 

~ ..ı bir muamele yapılacağı ve Erdttne muş, Sabahattin yüzmek bildiğin-...._"""' e'11df. Hemen yan döndtt ve ed d w bo 
1 ~~en bir azimle sulan tek- iltica en iger asişeflerinden den kurtulmuş, Habil ise ğu muş-

.._:ucaklamıya bqladı. Arada bir ayırt edileceği kaydedilmektedir. tur. Kaza esnaaında motosikleti, eh-

Ankara Borsasının 
31 Temmm 939 Fiatları 

Açılıt 

••Kapı• 

1 Sterlin 5.93 
100 Dolar 126.675 
100 Frank 3.355 

aao 100 Lint 6.66 
aevre 100 lıriç. f. 28.577 

AmsterdamlOOFloriıı 67.272 
Berlin 100 Ma k 50.835 
Brüksel 100 Belıa 21.52 
Atina 100 )rahmi 1.0825 

fya 100 LtYa 1.56 
Prag 100Ç•. Kr. 4.327 

adrid lOOPezeta 14.035 
Varşova lOOZioti 23.8425 
Budapqte 100 Pe1110 24.585 
ollkr•t 100Ley 0.905 
rlelsrad 100 Dinu 2.8925 
Yokohama 100Yen 34.62 
tokholm 100 lsveç. f. 30.5575 
oıkoya 100 R•ble 23.90 

Esham " Tahffrat 

1bra.him Hakkı Konyalı 

H•plahane bin••• Jlklı
rllmıya bafl•ndı 

MUddeiumumilik hapishane bi-
1UUllD1 dün viJlyet Nafıa mttdürlU
ğüne teslim etmiştir. MUdUrlük te 
binayı yıkacak olan müteahhide 
vermittir. MUteahhit yıkmaya bat
lamışbr. Oç ay sonra yerini Nafıa 
Vekaletine teslim edecek, o vakte 
kadar da plan hazırlanacağı için in· 
§8.&ta b&şlanacaktır. 

BALIKESİR 
AKIN KITAPEVI 

* Kolay Yemek Kitab 

YflZCM: PatYna 1'uad ~ 
Memleketimizde büyük rag'Det 

mazhar olan bu eserin 6 ıncı baı.. 
kısı çıkmışbr. Fiab: 32, ciltlisi: 50 
kuru.t nettir. 

Satı§ merkezi: (Anadolu Tlhil 
Kitap deposu). Yenipostane karp. 
sında Meydancık hanında. -------··----

R A o Y o ı lstanbul HalkTiyatrosu _ _...:, ________________ _ 
SALI 1/8/939 Keau Glller •• arkadaılan 

12,30 - Program, 12,35 - Türk Bu &ttn Ankaraya 
müziği. ha--•- t ed' T 

ı _ Hüzzam peşrevi, 2 - Ahmet na• ıyor u 
Irsoyun - hüzzam şarkı - Hatırında Si a e • a Baluiade .-ııiiıiiiiii• 
kalsın 3 - Hüzzam şarkı • Tazelen- L b 

I g., yor 
di tabı alem, 4 - Taksim, 5 - Ra· 

kım • hüzzam şarkı - Aşkın bana EGE TIYATROS" 
bir gizli elem oldu, 6 - Gülizar IJ 
türkü _ Aşkımızda düğüm var, 7 - T "il • 

re, 
•• 

Halle türküsü • Bugün ayın on dör- emsı eri 
dü. 13,00 - Memleket saat ayan, Nari G•~dar •• ar
ıjans ve meteoroloji haberleri, 13,15 kaclaıları 1 Aiaatos "'1.,.~un. ve karıamm iaimlerini - • • liyetnamesi olmıyan Habil kullan-

'a .... ~dıkça kuvvetinin arttığı- Paylaşılamıyan çocuk makta bulunuyordu. Motosiklete bir Erıaai 
\~yordu. Zaten dalgaların 1ki ana tarafmdan paylaşılamı- ICY olmamı§tır. 

19.35 14 - Müzik (karışık program - Pl.), •h akpma Oak6clar 
19 00 - Program, 19,05 - Müzik Beylerotlu balaçaia• 
(h~fif müzik - Pl.), 19,30 - Türk de Et ve Kemik ~ ~ediğini farketmiye başla- yan Nermin .çocuk dün yeni bir da- _T.,._eh~ ..... d • .,H-

0000 
.. __________ .. 

ll; lluııu karaya yaklaştıfına vaya mevzu olmuştur. Nerminin 

~ ~::.:n~el8kld ederek kuv- hakiki anneai Fatma lıhan dün le- Evvelki gün Beyazıtta aşçı dtlk- Genç Kıu T•kd•n Genç 
._ M.__,;- • -. takviye etti. J'a- ra ceza hakimliğine müracaat ede- kimnda tabaneaaım gekerek Me1a- BUyttkadada oturan Lidya is
'- ~bire ne oldu? KoHarmı rek çocuğunu muhallebici Alinin b met ojlu Ali ile Ali ojlu Mmıtafayı minde genç ve güzel bir kız dttn A
~hkıannı kıpırdatamıyordu. gırdığım iddia etmiştir. Ali de mah- öldürmek maksadile yarahyaıı lb- dalar vapur lakelesinbl bekleme aa
~ bir bkanır gibi oldu. Sanki bir- kemeye gelmişti. DUl'U§Dlalan ya- rahim ile suç ortağı AbdWvehhab lonunda oturuyormue. Koço isminS. kıskaç onu her tarafuıdaıı pldı. Ali : dUn polis tarafından müddeiumumi- de bir delikanlı k&rpsuıa geçmif, S Bu bareketaizlik içinde - Çocufu ben kaçırmadım. Ço- liğe verilmi§lerdir. Suçlular OçüııcU kendisine kareı edep ve haya mef
~-~her tarafını kaplıyarak ba- cuk kencliai kaçtı, diyordu. Fatma eorgu hlkimJ tarafmdan tevkif e- humlanna sığmıyacak harekeUerde 
..:"'Clt ~ dofru gömdü.,~U sezdiği IDuua davaaında wv etti: dilmişlerdir. bulunmuş. İskelede vazife gören po-S ~Yatını mUda!aa kuvvetini - Ali kömürcü kıyafetine gt- lis kendiaiııi cUrmilmethut halinde 
' lıb-btıı8.;ıyordu. Şimdi artık ara- rerek kapının önünde oynıyıua ço- larak dinlenmelerine karar verdi. yakalamıo ve me§hut suçlar müd
~ b~ kurtulan burnu ciğer- cuğumu ka.çll'ml§tır. Komşulardaa Çocuk ta bu sırada Alinin bal- deiumumillğine vermiştir. SultanS Iraz harekete getirebiliyor, iki çocuk ta ıönııu,tiir. Bu.nlanıı dm Hatice ile beraber mahkemeye ahmet sulh üçüncU ceza hAkimi 
' ~ 'hvq vtıcudftnün donduğu- phit olarak diıılenmelerini isterim. gelmieti. icra dalre8i kftcliabıi ana- Koçoyu 115 gün hapse V.14 lira pa-

laratına bir aıöm a.fırhiı llahkeme bu çocuklarua p.bit o- suıa tekrar teslim etti. ra cezasına mahkbı etrıHwttr. 

müziği (Halk şairlerinden örnekler) Minabella RevW aenp ftl'Jelıe 
19,45 - Türk müziği (karışık prog-
ram) 20 U5 - Konuşma, 20,30 - ZAYi 
Memİeke~ saat ayan, aiam ve me- Yüce "Olküden l9M senednde 
teorolojl haberleri, 20,50 - Türk a1nut old~ ~zayi 

·• iM (Kluik program), 21,30 - ettim. Yenisini çıkartacaimı es. 
muz && • kisinin hUkmU yoktur. 
Konupna (Verem hakkında - Dr. Glyu Söztutan 
Muhit Tümerkan tarafından), 21,50 
_ Müzik (bir solist - Pl.), 22,00 -
Müzik (Aida operasının bir kısmı -
Takdim eden: Halil Bedi Yönetken) 
23,00 - Son ajans haberleri, ziraat, 
esham • tahvilat, kambiyo • nukut 
borsası (fiyat), 23,20 - Müzik (Caz
band) Pl, 23,55- 24- Yarınki prog-

ZAYi - lstanbul Emniyet }ıftt .. 
dtirltlglhiden aldığım 3244/31 DU• 

maralı ikamet vesikamı kaybettim. 
Bu kere TUrk vatandaşlığına kabul 
...Wdiğtmden zayi vesıkanın htikm\l 
olmadığı ilAıı olunur. 

Beyuıt Sotanağa mahallesi 
Cami aokak N. Mehmet All 



... 
8ayıa: o YENISABAB 1 AGUSTOS ı::-

DOKÜMAN: 1 
M. M. V. Hava Müsteşarlığından : Daima 

Daima 
Gene J 

• Çok ıık baş yıkama, 
ı 

Eskişehir hava okulları için nazari teknoloji, mihanik, hendese ve sı
nai resim, fenni ikmal ve muhasebe, ameli tayyare ve motör, ameli maki
ne riyaziye ve mukavemeti eçsam muallimleri alınacaktır. 

G ii z el permanat, saç boyası, 

Vilayetınn.. 1 
Ru muazzam eserin HATA f'a 

baaredilen birinci aayısı 
2 Aiuatoe ç•rt•mb• 

aunu çıkıyor 
40 aıırhk tarihile, bütün 

manevi ve •addi kıymetlerile 
e 200 dea fazla fotoğraf v 
tablo ile HATA Y'ı yaşatan 

Bu eaer 
7 O. Büyük aayfa - 30 kuruttur 

fi"W~~~lhtskt#~ 

l • 

Ankarada ~ 

AKBA 
Kltape•İ - Klatcılık -Türkçe 
•e yabucı dil ıazete, mec
mua, kitap ılparitleriai en 
doina yapaa bir yerdir. 
.Erika •• ldeal yazı makiaeleri 
ıatıı yeridir Teltfon: 3377 
JePırmmmmmJ/ 

B 
• # 

Talip olup kabul edilenlere yeni barem kanunu esaslarına göre ücret 

verilecektir. 

Muallim §artlarını haiz olanların evrakı müsbitelerile M. M. V. Hava 

Müsteşarlığına müracaatları. c3323> c5579> 

il 
Müşterilerine şükran borcunu 

ödeyebilmek icin 

-

ARSEBUK 

'"Yünlü; ipekli, Keten~·Pa.muklü, Organti 
1 Reversibl, Avrupa Emprimeleri, Parde-
. sülük fiatlannı Ticaret Odasının mü
saadei mahsusasile işitilmemiş bir 
dereceye indirdi. 
Beyojlu, lstilcıil caddesi No. aea Tel: 4934t 

I İstanbul Çakmıkçalar No t83 Tel: 2299t 

il 

il il 

• 
1 R A 

Sa t l c l l arı na 
BUGUNDEN iTiBAREN 

lstanbulda Bira Satııı 

İNHISARLARiDARESINCE Y APILACAGINDAN 

Bayilerle Lokanta ve Gazino SAhiplerinin Siparişlerini Asağıdaki 
Adrese Vermeleri İcap Eder. 

İNHİSARLAR İST AN BUL BAŞMÜDÜRLÜ(;(} 

-,. 
f ngiliz Kaaıuk Eczanesi 

Jdtııtahzaratıadaa 

Krem Balsamin 

KANZUK 
ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarları
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
ileminin takdirine mazhar olmuştur 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki· 

binde saklıyan en ciddi ve şayanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar bü .. 
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç
tır. Cildin letafet ve taravetini art-

tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem 
cinsleri vardır 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını teJllin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 

Sivilceleri tamamen izalı: eder. 
Traştan s<mra cilde latif bir serinlik 

verir. 

İngiliz KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

•• •• A 

guneş ve ruzgar ıaç-
lan sertleştirerek 

kırar. 

PERTEV 
8 n·ı YA N T i N 1 

erkibiadeki husuaiyet itı· 
' barile iaçların kırılmaaınt 

ve koruyarak kepeklenme• 
ine mani olur. Saçlara ha

rici tesirattan korur. Tatlı 
bir yumuşaklık ve tabii bir 
arlakbk bahşeder. 

.-----Her eczane Ye itriyat 
\ 

mağazalarında bulwıur. 

Devlet Demiryolları hanları 
1939 İzmir fuarı için satılacak yüzde elli tenzilli onbeş günlilk ııs?~ 

ticaret biletlerinin meriyet müddeti "İzmir fuarı' gişesinden tebdilen ·~· 
nacak bu biletlerin muayen onbeş günlük mer'iyet müddeti içinde b~· 
zat hamilleri tarafından İskenderun istasyonuna da vize ettirilmes} şst· 
tile,, on yedi güne iblağ edilmiştir. Fazla malıimat için istasyonlara ~u13• 
caat edilmesi. (3440) (5762) ~ 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısınd:l deniz kenarında önü kumluk art• 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay dU· 

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı n kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cepheti ve takriben bir dönüm murabbaı ıne

ıalıası vardır. İsteklilerin her gün sabahlan (10) dan (12) ye kadat 

c Ye~i Sabah. idare memurluğuna müracaatlan . a-
PARLAK Saçlar ..... 

d•h• cazıo btt ••Y votc.tur 
Bı- ez GIBBS brıyantını •urU,..ı • .n:, ae.çlarınız oertar ve daha 
zo,,qln bır ronk ahr t<urnret suçlar fazla kumral, ve •ıyah 

saçıer '•• fozt• sıyaM gdH.ınur Bundan mada, GISBS brt• 
""ntınf s.oçıar•nız• k.uvvecıendıru ve bırtbirın• yaoı•hrma&. 
O"un ••fihO• ve nefı• kokusu cıanı •izı cezbedecektir 
~rtr1ndan ıtıbnren daıml aatıcınızdon G l B B S brlyanttn• 

atevonız .~J 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
, 

' KABA TAS - Telefon : 43799 

Minimini yavrunuzun sıhhatin il j 
düşününüz. Onlc;rra çocuk arabala
rının kraliçesi olan ve en iyi imal 
edilmiş, .en f.azla tekemmül ettiril
miş en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den fazla 
çeşidi vardır. Her yerden ucuz fiat 
ve müsait şartlarla yalnız, 

' I - Keşif, şartmme ve projesi mucibince idaremizin Paşabahçc l'A~:; 
kirat fabrikasında mevcut taktir kulesinın tevsii işi kapalı zarf usııl• 
eksiltmeye konmuştur. 

~iparişler Kamyon Ser•isi ile temin olunacaktıı 
BAKER Majiaz•larında 

bulabilirsiniz. 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (39680) lira (15) kuruştan ibaret bulunan Etlik yolu 

üzerinde yapılacak Nafıa garajı inşaatı 17/8/939 perşembe günü vila
yet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksilt

meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (2976) lira (02) kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat mektup veya 
makbuzu Ticaret Odası vesikası ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
8 giln evvel Vilayet makamına istida ile müracaat ederek alacakları 

fenni ehliyet vesikalarile birlikte yukarıda sözü geçen günde saat 14 de 
kadar vilayet Daiıni Encümeni reisliğine vermeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi (1) lira (99) kuruş mukabilinde 

Nafıa müdürlüğünden alabilecekleri. (3423) (5757) 

İstanbul Defterdarlığından: 
1 - Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş olan 

borçları ile bu borçlarına karşı yatıracakları paraların miktannı kayıtla

ra. ve ellerindeki makbuzlara müracaat etmeksizin derhal anhyabil
mcleri maksadile 2184 sayılı kanunla ihdas edilmiş bulunan vergi cüzdan
ları her malsandığında bez kaplıla.rı yirmi ve meşin kaplıları elli kuruşa 
satılmaktadır. 

2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine ayrıca 
makbuz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlara da kaydedilir ve her 
milkeller ver~i cüzdanlarındaki kayıtlarla ver~isini ödediğini isbat ede-

BETON ARME KÖPRÜ INŞAA Ti 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - İstekli çıkmamış olduğundan dolayı ihalesi yapılamamış olan 

Adana Vilayeti dahilinde Adana • Karaisalı yolu üzerindeki cÇakıt> köp

rüsünün beton. arme olarak inşaatı ayni şartlarla ve c90 000> lira keşif be
deli üzerinden kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 14/8/939 tarihine müsadı( pazartesi günü saat cl6> da 

Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak c450> kuruş muka
bilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile 

Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları lfızımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu vesikadan başka 939 senesine nid tica

ret odası vesikasını ve c5750> liralık muvakkat teminatlarını havi olarak 

2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını 

ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar makbuz mukabilin-

de komisyon reisliğine vermeleri lazımd1r. c3324> c5578> 

bilir. 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mecburi değildir. Ancak bütün 
borç ile teslimatı bir arada gösteren bu cüzdanlar büyük bir kolaylık te

min ettiğinden her borçlu vatandaştarafından alınması faydalı olduğu 

ve arzu eden vatandaşlaruı bedeli mukabilinde malsandıklarından ala-
bilecekleri tebliğ olunur. { 4303) 

II - Keşif bedeli 12120,16 lira muvakkat teminatı 909.01 liradır. 

III - Eksiltme 14/VIII/939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta µe-
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. .. 

IV - Şartnrımeler her gün yukarıda sözü geçen Levazım Şubesi JAO' 
dürlüğü veznesinden c60> kuruş mukabili11de alınabilir. 

·e· 
V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni .. ve 

saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubuJlll ııJ 
şartnamenin F fıkrasında yazılı vesikayı ihtiv& edecek kapalı zarfları ıJ' 
ihale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz f1l 

kabilinde vermeleri lazımdır. c5653> ~ 

İstanbul Belediyesi ilanları 
nk Muhammen 

Teminat bedeli 

59,45 792,60 

81,27 1083,47 

150,00 2000,00 

~ 
Beyoğlu hastanesinde yaptırılacak tamirat 
tadilat ğ9 
Divanyolunda Darüssaade ağası Mehnıet a 
medresesinin tamiri • ıc 

aıırıe.Cll Yollar inşaatında kullanmak üzere 
400 metre mikabı mıcır 

Tahmin bcdelceri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler nY~ 
ayn açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 7 /8/939 pazartesi günü snıı.t ii· 
de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve ~uaınelat 11~ • 

dürliiğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Fen işıerı;~ 
müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat nıakbU~ ,,e 

11
,. 

mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende buıeunfll 
ları. (5489) ~ 

Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOCLU 
Net:triyat müdürü: Macit ÇET!N Baslldığı yer: Matbaai EbUzZiY• 


