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ısınız 

Bayan GABY W AGNER hakiki yaşını itiraf 
we bu derece caıip bir te1:rzda nasıl güzelleŞtiğini İcah ed ·yor 

Şiddetle Reddediniz 

Doktorlaı·, Bankacıhr, Katibler, Mektebliler, M!.ilıen· 
disle:-velhasıl bütün mürekkeb!i kalemle yazı yazan
lar, mürekkebin c .=b lcrine akmuından, kuruma
sı-:dan, •~ucun bozulmuıodan kurtaranyegiııe 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada hsdik olunduğu gi
Li b1tfüı Tür~dyed:de m · re~kebli Her yerde 

KER Traş bıçakları en sert 
· sakalı bile yener ve 

cildi yumuşatır 

trış bıçaklarını 

ısrarla arayınız 
kalemh yazı yazm .ı c mec
buriyetin de obn hltkı 
hakikaten bu eziyet-

,. çık bıra
kı:dığı halde 

h ! r ne şekilde 
durursa dursun m·i 

rekkeb akmu ve 
kurumaz. TIKU <D 

ıaihm ve en kullanışlı 
kalemdir. 

.......... lllİll ............................. ~ 

ten kur~armışhr. 
TIKU ucu a ııa· 
maz, bol m1-
rekkep alır 
kuvvetli 

basılırs:ı 

'/ .Siyl.h - Ye~il - M ıvi ve Kırmızı 
ren\cleri vardır. Her oüyak kırtasiye

cid~ l;u iabilirıioiz. Israrla T 1 K U 
3-4 kor- markasınl iıteyiniz. 
ya çı!n· Markaya dikkat : Kırmızı h~llca üzerine 
nJabıJir. T 1 K U y :ı zılmıı olmıhdır. 
Dikkat: Acentamız bu:unmıdığı memleketlerden bir adet 
sipıriş •den:erin, evvelden 3 lira gönderm~leri me:-cudur. 

1 Deposu : Havuzlu han No. 1, fstanbul 
Saat - Mücevherat ve RAD 't'O Ticarethanui 

Rikardo Levi halefi FILIPPO LEVI 
........................................ 

Haydarpaşa Li!Sesi Satınalma Kurumundan : 
Haydarp:ı§a lisesi pansiyonu içın satın alınmak iizere azami 1800 ton 

tüvenan maden kömürü 14/Vl/939 tarihinden itibaren on beş gün müd-
detle ve kapalı 7.arf usulile eksiltmeye konulmuştur. . 

Eksiltme 29/Vl/939 perşembe ı;:ünü saat 15 de Beyoğlu İstikliil cad

desi Karlman karşısında L~seler Alım Satım_ Komu;yonu binası içinde 

toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli behel' tonu 11 li r<ı 50 kuruş hesabile mecmuu (20700) 

ve ilk teminat 1553 liradır. 
İstekliler şartnameyı her gün mesai saatleri içinde mektepte görebi

lirler. Eksiltmeye girmek istiyenlerin cari sene Ticaret Odası vesikası ilk 

teminat m~kbuz veya ba~ka mektupl~rile birlikte teklif mektu!)larını ek· ı-

TRHTR
ffUllULllRDRfl 
kurtulunuz; 

~ Urnu"'I dar.osu ı ıı .. spl11 
.• ltta.nlıuı, Gı ılı, Vorwooa Ha'• ı 

misyon Başkanlığına vermeleri. 1 ı· b ı B } d }f } Zarfların kanuni şekilde kapatılmış olma~ı -1 posta ile gönderilecek SİaD ll C e iyes.i an arJ 
On gün kadar evvel çektirdiğim 

fotoğr.afımı gördükçe gözlerime i· 
nanamıyorum. En aşağı 40 ya~ında 
görünüyordum. Alnımda ve göz
lerle ağzımın etrafında buı:uşuk
tuklarım vardı. Tenim esmer ve 
sert idi. Bugün ise cildim yumuşak 

sıltme saatınden en son b~ saat evvehne kadar makbuz mukabilinde ko· ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

Cild unsuru olan Pembe renkte- teklH mektuplarının zamanında gelm~ ~mabrı liumdı~ (4222) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ki T~a~n kreminin kr~binde============================ 
Viyana Oniver~tesindcn meşhur ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~•• 

Tahakkuk ve Tahsil şubelednde mevcut defterlerin tamir ve tcclidi 

açık eksiltmeye konmuştur. Buna ait şartname Zabıt ve Muamelat :Mil' 
düdüğünde görülebilir. Muhammen kbuz veya mektuplarile yevmi ihllıe 
rin 12~ lira 45 kuruşluk teminat, .m:ı kbuz veya mektpla;ile yevmi ihB16 

ve dostlarımın · gıpta nazari le bak
tık lan açık ve buruşuksuzdur. Her
kes benim hakkımda 35 yaşında ol

duğum halde ancak 25 yaşında gö
ründüğümü söylüyor. Yegtıne cild 
unsuru olan Tokalon Kreminin 
gece için Pembe rengini ve günÇiüz 
için bey.az renktekini kullnnaraıc 

güzelleşmiye muvaffak oldum. To
kalon kremini tavsiye ettiğim dost
larımdan bir çokla. ı da benim gibi 

memnuniyctbahş 

hayrette kaldılar. 

semeresinden 

bir Profesörün keşfi ve Biocel tablr 
edilen kıymetli gençlik cevheri 
vardır. Akşamları yatmazdan ev
vel pembe renkteki Tokalon kre
mini kullanınız. Siz uyurken o, bes
leyici ve güzelleştirici tesirini gös
terir. Cildiniz yumuşayıp güzelle
şir ve buruşukluklarını giderir. 
Gündüz için de beyaz renkteki To· 
kalon kremini kulla nınız. Siyah 
benleri yok eder ve cildinizi beyaz
latıp kadife gibi yumuşatır. Bu ba
sit usulü bilen her kadın, cgünde 
beş dakika> daha genç görünebilir 
ve tene yeni bir güzellik verebilir. 
Tokalan kreminin semeresi garan· 
tilidir. Aksi takdirde paranız iade 
olunur. 

Türkkuşu istanbul ispekterliğinden: 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkku§una yazılan üyelere kamp için 

vesika verileceğinden 26 haziran akşamına kadar ctaşradakilerin mek-

tupla. müracaatları. · 
"'i . 2 - m1.ihanlarmı bitırenler derhal se\•kedilecektir. c4506t 

inhisarlar ll. Müdürlüğünden : 
o;

0 
7

1
5 olan 27J.6/939 salı günü saat 14,30 da Daimi Encümende hazır bulunınalll' 

Muham. Be. teminat Eksiltmenin rı ilan olunur. (4146) 
Cim:i Mikdarı Lira K. Lira K. Şekli saat ---·- --- ------ ----

Galon mantarı 48 X 26 eb'at 1.000.000A. si! 10.000.- 750.- Kapalı z. 15 
Şarap • 45 X24 ~ 1.Sı00.000 ,. 10.950- 821.25 ,. ,. 16 
Likör > 23 X 35 » 500.000 > 4.750.- 356.25 Açık ek. 16,30 

• 1 
I - Şartname ve kalite nümunesi mucibince yukarıda miktarı yazılı 3 

cins mantar hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
Il - Muhammen bedeli. muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa-

, 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Ceza ve Tevkif evleri i cin alınacak 3750 kilo ikinci nevi dili· 

lıç eti ile 27500 kase yoğurt açık ek ;ilt~eye konulmuştur. Etin muhıı~' 
men bedeli 1537 lira 50 kuı;uş olup muvakkat teminatı 11~ lira 32 }<urııŞ' 
tur. Yoğurdun muhammen bedeli 1l00 lira olup muvakkat teminatı 82 li'" 

atlcrı hizalarındn·gösterilmiştir. 50 kuruştur. 

III - Eksiltme ll/VII/939 salı günü Kabata~ta Levazım ve MUbayaat Etin eksiltmesi 6/7 /939 perşembe günü saat 14 de. 
şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. r-Yoğu_rdun eksiltmesi 8/7 /939 cumartesi saat 12 de Yeni postahane. 

8;ıe 
IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız a- v 

lınabilir. kasında Aşirefendi sokağında 13 numarada Adliye I.ıi!vazım daire
5111 

•• 

l ~ el t · · ·· k · t l t ·ı l · d ]19'1~ V - Kapalı zarf münakasnsınn iştirak edecekler, mühürlü teklif mek- yapı acagın an şar namesını gorıne ıs eyen er atı gQn erın en . · ıitl 
tuplarını kanuni vesaikle % 7

1
5 güvenme parası makbuzu veya banka te- mesai saatleri dahilinde Levaz;m dairesinde her giin görebileceklerı ı 

minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme sıtatlerinden bf. olunur. c4442, ~ 
rer saat evveline kadar komisyon başkan lığına makbuz mu kabilinde ver- '!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!'!l!!!lllll!l.ımı!!!!!IZ~zfi~ 
m~leri. ~çık ttktıiltmeye iştirak edecekler de % 7,5 güvenrne paralarile mez
kur .kooıhıyona e;elmelerl ( 4403). 

Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOGLU 
Neşriyat mlidUrtt: Ma.cit ÇET1N BMlldığı yer: l\fatbaai Ebiiıfİyıı 
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3 
KURUf · 

Jngiltere ortadan Sovyet • Japon Harbi Hatay Hududunda 
~!.~~"~! .. s~,. YALÇIN İki Taraf ArCısıİıda MaTıçu - Mogol işaretler Kalktı 
. İngiltere kralı Haşmetlu Altıncı Tayfur So''kmenln Beyanatı 
~;:;~~:~r.~~:~~1:~~::;'. Hududunda : Bir Aydanberi Kanlı ...... : ..... 
muş. Corricre dcZla scra'nın bir 48. h b l D E1 

_J• Bugünkü vaziyet zaten kahraman ordumuzuQ 
nıuharriri bu sualleri vesile ederek ırıu are e er evam aıyor d .. ·ı f··ı 

'biraz eğlendikten sonra, kendi mü· geçen sene 5 temmuz a ·Hataya gırışı e nen 
taı~asını ilave ediyor Ye ciddi suret- tahakkı• 1 ~ etmişti 

tedüşündüklerinidebildiriyor. ltalyan Gaze· tesı·nı·n Tehdı·dı .. Bu suallerin birincisi: Harp ola-
cak mı, olmıyacak mı? meselesidir. 
liaşmetıu Altıncı George bu suale 
cevaben i~i kestiremiyeceğini, yal
nız Avrupa'nın nerede ise patlayı
Vereoek bir barut deposuna benzedi
iHni söylemiş. 

İt !yan muharririnin fikrince bu 
barut ·deposuna İngiliz politikası 
Ci asırdıde hodgamlığı yüzünden, 
ba~kalarının haklarını anlamamak 
?ususund ki klfısik kabiliyetsizliği 
YÜ 7 ünden, İtalya aleyhinde zecıi 
ledbirlcr alması yüzünden, Haile 
Selfıse'den Zogo'ya varıncıya ka-
daı·, Be Ciang Kaiscek gibi beş 
l>ara c lara bahşettiği hi-
ttıa\~ · k infilak mad-
<ieleN r uhu id~ia 
edivQ!'. 

İngiltert>'nin tYt>.-t•,., 
bi, ötedenberi ho g e bir siya-
set takip ettiltind he yoktur. 
li'akat hnn~i hüku~ unu yapma
rtlıştır? Kendilerini tarafgirlikten 
kur.tarar k hak ve adalet dairesin
ıfo. objektif surette düı;üncbilen 
lriınsel<'r bu noktada hiç bir hükl'.'t- • So•yet T ayyarecilerinden Bir Gunap 

Moskova, 26 (A.A.) - Harici Mo
ğolistan ve Mançuri hududunda bir 
aydanberi mühim hava ve kara mu
harebeleri cereyan ettıği resini bir 
tebliğde teyit edilmektedir. 

22 ve 24 haziranda cereyan eden 
muharebeler esnasında 56 Japon -
Mançuri ,.e 14 Moğol - Sovyet t.av
yaresi düşürülmüştür. 

Moskova, 26 (A.A.) - Tass Aja{lsı 
bildiriyor: 

Antakya, 26 (A.A.) - Hatay'ın ,. 
mes'ut kurtuluşu dolayısile ihtisas
larını öğrenmek istiyen gazetecilere 
Devlet Reisi Antalya mebusu Tay
fur Sökmen, beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

c- Bugünkü vaziyet, zaten kah· 
raman ordumuzun geçen sene 5 
temmuzda Hataya girışiyle fiilen 
tahakkuk ctmisti. Ben 24 ağustosta 
Hataya bir vatandaş sıfatile ve diğer 
arkadaşlarım gibi milli davamızın, 

başarılmnsmda çalısmak maksadıle 

bü)•üklerim tarafından gönderilmiş

Bay Tayfur Sôkmen 

. 15 mayıstanberi birçok yabancı • tin1. Sayın yurttaşlarımın naçiz şah
gazetcler Kuantung ordusu kurma- sıma gösterdikleri teveccüh ve iti
yının yanlış tebliğlerine dayanarak matla Hatay devlet riyac;etine seçil· 
Mogol Halk Cümhuriyeti Kıtaatile mistim. Hakikatta Türkivt- Büvük 
Japon • 1\1.ançu kıtaatı arasında vu- Millet l\frclisinin bir azşsı ve Ctim- tatürk ile Milli Şefimiz kahrarrıaı 
kubulan müsademeler hakkında ma- ı huriyet HüküınPtinın bir memuru 
lumat neşretmektedirler. Japon ~a- olarak vllzife almış bulunuyordum. 
zeteleri bu müsademelerin Mogol kı- Bugünkü kutlu netice Ebedi Şef A- (..;o u :; uncu ~:ıyfamızda) 
taabnın Mançuri hududunu geçm~ =-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

}nönü'nün yüksek deha ve iradcsilt. 
başarılınıştır. Bu muvaffakiyelin la· 

}erinden ileri geldiğini hakikate mu
gayir bir şekilde iddia ediyorlar. Ay 
ni zamanda Jaoon gazeteleri Mogol 
kıtaatının ve tayyarelerinin ağır za-

(So11u 3 üncü sayfnmızda) 

•~etin di~er hükumete bir sev söy- """"'""'""'"""'~~~~~V'V'V'V''V'V'~ ......... , ......... , ......... ,oU-.. .......... ~ 

l>rneğ .. ·· 1 w t l' t 

Satya Yolsuzluğu 

Hamdi Emin Çap ta 
Dün Tevkif Edildi 

re YU"U o mıvncagını es ım e . 
t,ıek mecburivetindedirler. Binaen
ııfeyh, dünvada yalnız İngiltere hü
kumeti siyasette hodgamlığı tatbik 
e miş gi">i fazilet satmağa kalkmak 
Ç•ll: sath• cWr;ünmek olur. 

İngilterenin ötcdenbcri hodgam 
bır siyaset t akip etmiş olması bu
giınkU ·aziyeti yanlış bir zaviyeden 
gö ·mek ,.r muhakeme etmek icin 
bir s hep te~kil edemez. Bugün in
gıltt·rc>'nin hodgamlığı, dünyanın 
liUlh ve si11.unu ve bir çok milletle
ıtin beka ve istikliıl haklarının teca
\'Üzden masuniyeti keyfiyeti ile 
h"'tnahcnk bulunuyor. Şüphe yok 
~i. İngiltere mihver devletlerinin 
'stila vP tahakküm hırslarına bir ,,. 
ser:1 cekmE'k. bir sulh cenhesi vücu-1 
de g;tirmek için Bu kada~ gayret s:ır 1 

foderkeıı kendi menfaatlerini de dü-1 
~Üniiyor Fakat İngilterenin menfaa- ı 
U, beı:erivetin umumi menfaatlerin\! 

1 
bir cok m;lletlt>rin ha vat haklarına ı 
da. uygun geli\'or. Böyle hodgamlı
\ta hürmet ederiz ve onu takvive ' 
lhne\ri vazife biliriz. Çünkü ayni 
~ırn .. nn ~ ke>nrH menfaatimizi de, 
~edenivetin muhtaç olduğu pren- 1 
81l•leri d~ teyid ve muhafaza etmiş 
0lt Voruz. 

1 
İngiltere'nin zavallı Habeş kra-

ıncJ.an başlıvarak Arnavud kralı 1 

~0B:>'ya varıncıya kadar taarruz ve 
~a~üze uğramış küçük hükümdar- ı 
: ara sempati göstermesi ve kabil j 
'.~~in yardımı vapması İngiltere ir,i:ı ' 
İb~·r ~atA ve kabahat değil, bilakis 
t uv_uk bir şeref teşkil eder. Çünkü 
llgıltt!re bu hareketi ile insan sos· 

'~ .. ~tesiııin vahşet devirlerinden uzak
'"""lll19, bir ideal sahibi olmuş, bir 
ltıanewlyat sahasına girmiş olduğu
llu ispat <'tmistir. İngiltere böyle 
>aprnakla Avrupa dediğimiz barut 
~a.h~enine her an patlıyacak bom-

l 
atar koymuş değil, kendi menfaat· e . 

lç~ı uğurunda cihanı kan ve ate? 
~nde bırakmak istiyen, küçük ve 

Yıfları ezmek hırsile tepinen Rom~ 
~~ Bertin hükumetlerinin karsısına 
~~er sed cekmek teşebbüsüne giriş· 
it ışttr. İngiltere olmasa idi şimdiye 
·~~~ar .. dünva çoktan harp felaketina 
,.. Ştrı.uş olacaktı. Çünkü her millet 
tkler gibi kapılarını Cermen müs
~\llflere açacak değildi; netfce n~ 
~ UrJa olsun, vazifesini yapmakta 
~ teddUd etmiyecek milletler de bu-' 
nacaktı. · 

Rtllıeytn Oahlt YALÇIN 
<Sonu 3 ünct. saYfamızda) 

Ali Çetin ·Kayanın i lzmirlila~in M.illi 

Mühim Beyanatı ~~~!r.i~~~~~.~~.~~:~:-~~:.~~: 
Münakale Vekilimiz Dün Deniz 

Ve Liman işlerini Tetkik Etti 
-----~'!MI ..... __ _ 

Denizbanktan açıkta memur kalmıyacak -
Feribot faaliyeti bu sene başlıyarak gelecek yıl 

bitirilecek - Yeni telefoa ve hava hatlarımız 

1 

ye reisi Dr. Behçet Uz tarafından 

çekilen tebrik telgrafına Reisici.im
hur şu cevabı \'ermişlerdir: 
İzmfr Belediye Reisi Dr. Behçet Uz 

Muhabbetinize teşekkür ve ben de 
sizi tebrik ederim. 

İsmet İnönii 
Doktor Behçet Uz'un tebrik tel

grafının metni şudur: 
ismet inöııii, 

Ulu Reisiciimhw·tmıuz 

Yalova 
Dunyanın en karanlık \re karısık 

günlerinde sevgili Hatayı 20 senelik 
(Sonu S üncü sayfamtıda) 

1 . 

j Mareşalin 
Trakyadaki 
Gezileri 

Ali Çetiakaya Denishaakta 

Tekirdağ, 26 (A.A.) - İki gün
denberi Tekirdağında bulunan ünlü 
Mareşal Fe,·zi Çakmak şerefine dün 
alaylarımız tarafından spor şenlik
leri_ tertip edilmiştir. Bu şenliklerde, 
Moreşal ve ref akatlcrinde Orge
neral Fahrettin Altay. Orgeneral iz. 
:r:ettin Çalışlar, Korgeneral Salih 0-
murtak, Trakya Müfettişi Kazını 

Dirik, Tümgeneral Zeki, Tümgene· 
ral Kemal Balıkesir ve vali hazır Evvelki gün şehrimize gelen Mü

nakalat Vekili Ali Çetinkaya dün 
şehrimizde Vekalete ait müessese

lerdeki tetkiklerine başlamıştır. 
. Vekil, dün sabah maiyetinde Ve· 
kAlet Zat İşleri müdürü Nafiz, De
niz Nakliya.t Şubesi reisi Ayet Al· 
tuğ ve Kalemi Mahsus Müdürü Sa
bahattin olduğu halde 9,30 da Mm· 
taka Liman Reisliğine gelerek saat 
11 e kadar meşgul olmuştur. Vekil 
burada. memur \'e şeflerle tanışmış 

ve icabeden direktifleri ''"'rmi ti". 

Çetinkaya saat 11 1ie De.nizyolları 

Müdürlüğüne giderek burada Deniz. 
yolları Umum Müdürü İbı·ahim KP 
mal Baybura ile Limnnlar Umum 
miidürü Raufi Me.nvasi ile görüse· 
rck icabeden izahatı almış \'e bir 
miid<let hesap ve kadro i<:lerile meş.' 
gul olduktan sonra tetkıkatıirn ö11le 
üzeri kısa bir fasıla v~rmiştir. Ali 
Çetinkaya maiyetindeki zevatla be-

raber öğleden sonra tekrar Deniz
banka gelerek mesaisine devam et· 
miştir. 

Dün İstanbul gazetecilerini kabul 
eden Ali Çetinkaya sorulan muhtelif 
suallere şu beyanatta bulun.muştur: 

c- Denizbank yerine De;;;let De
nizyolları İşletme Umum Müdürlü
ğü ve Devlet Limanları İşletme U
mum Müdürlüğü adile mülhak biit· 
çc ile idare olunacak iki umum mü
dürlük teşkil edilmi~tir. Kanuni me
rasim tamamlanmış, bütçe ve 
kadrolar Meclisten çıkmıştır. Bir 
temmuzdan itibaren bu iki umum 
müdiirlüğün faaliyetleri resmen ve ı' 
fiilen ba~lamış olacaktır. Devlet De
nizyolları işletmesine dahil olan 
hizmetler sunlardır: Uzak seferler, 
yakın st"'fe;ler (Akay vç. İzmir Kör
fez vapurları, Gemi Kurtarma, Kı
lavuzluk. romorkörcülük, şilepçilik, 

(Sonu 1 nci SS\'fıımızda) 

bulunmuşlardır. Altı bin seyircinin 
iştirak ettiği bu şenliklere İstikliıl 
marşile başlanmış, alaylarımız spor 
kıyafetlerile bir resmigeçidi mütea-

<Sonu 3 tincü sayfamızda) 

Meclisin Diinkii 
• 
lctimaı • 
Banka Memurlarının 

baremi tetkik edildi 

Hatiplerin yaptıkları itirazlar 
Ankara, 26 (Hususi) - Büyük 

Millet M~clisi bugün Doktor Mazhar 
Germen 'in başkanlığında toplanarak 
Yalova kaplıcalarının işletmesi ve 
kaplıcaların inşaat işlerinin Sıhhat 

(Sonu 3 ürü .. yfad•). 

Reasürans U. Müdürü Refi Bayar 
Da Müddeiumumilikce Dinlendi 

- -4'0! itiCOll--·--

Dün Lim•nlar U. Müd ir muavi'li Hamit Sarac· 
oğlu ile Satye Müdürünün ve ayrıca 8 kadın, 

erkek şahidin ifadeleri alındı 

Hamdi Emin tevkif edildikte D sonra 

Fındıklıdaki c.Satye• şirketi bi -
nasını; kıymetinden 140 bin lira faz
la olarak 250 bin liraya satın almak 
sure tile dev le ti zarara sokmak ve 
satışa ait evrak üzerinde sahtekar-

HER SABAH 

lık yapmaktan maznun olan Deniz., 
bank erkanından eski umum mü • 
dür muavinlerinden B. Hamdi Emin 
Çap da dün Dördüncü Sorgu Hiıkirn 

(Sonu 3 üncü sayfammla) 

Fü:zuli Akıl Hocaları 
Alman gazetelerinden bir ikisi

nin, bazan nezaket hududunu aşan 
öyle mütalea ve tavsiyeleri gözü
müze çarpıyor ki, çocuk avutma 
tekerlemelerine çok benziyen bu 
yazılara kızmak mı, yoksa gülüp 
geçmek mi icap ettiğini, doğrusu 

kestiremiyoruz. 
Füzuli akıl hocalığı payesini ken

di kendilerine bol keseden bahşet
miş olan Berlinli meslckdaşlarımız 
Türk • İngiliz itilafından ~oııra 
şimdi de Hatay anlaşınasinı dille
rine dolamış bulunuyorlar. 

Tüı·kiye Cün;ıhuriyeti, kendi hu-

dutları haricinde diğer devletlerin 
milli davalarına karşı gösterdiği 
hürmetin kendi öz davaları hakkın-
da da gösterilmesini isterse yerden 
göğe kadar haklı olmaz mı? 

Biz, Fransa ile aramızda çoktan· 
beri müzakere mevzuu olan bir da· 
nyı dostça ve mertçe halletmiş bu
lunuyoruz. Mesele sadece bundan 
ibarettir. 

Amiyane olmakla beraber çok 
doğru bir atalar sözii vardır: Alan 
razı, satan razı, ne halt eder kör 
kadı? .. 
A. CEAIALKDDIN SARAÇOGLt. 
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S E ·H İ R H A B E R L E R İ ... 

Tarifeleri 
.... ıDünkü Bunaltıcı 
Okuyucalın11z Sıcak 

Bazı memurlara lfte• 
el çektirildi 

Dl11r ki ı -_..,_ 
• J 

•aJ.ıJ.ı..- .•• - , ,, 

iki Patikada~ Da iki Yürüyüş 
Kolu Üstümüze Geliyordu 

İstanbul Belediyesi lktısad Mü -
. dürlüğü İstanbulun muhtelif iske -
lıelecjnde bvhman hamal bölükle -
rinde sıkı teftqlıer yapmlftu'. 

• ............. 
Bu teftişler neticesinde birçok ha

mal bölüklerinde taşıma tarifesi ol
madlğı V'e işin rastgele yapılan pa
zarlıklarla yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bet\ sorıumu \itirdijim zaman, ı 
'Yörük Selhn çavuş yavaşça yanıma 

. sokuldu. Kulağıma eğilerek: 
- Başçavuş_ dedi .. ne yapacak -

sm bunları? 
Maksadını derhal anladım. Kaş -

ı~rlmiıde bulunan çıplak bir sırta 
~lreceJıı::tim. İleride onbaşı ile iki 
gözcü bıraktım ve tarassut P.Ostası
nın diğer neferleri ile geriye seğirt
tim. 

On dakika bile sürmedi. Efradıma 

Ayrıca, tahmil ve tahliye işlerinin 
de muntazam devam etmediği 

larımı çattım ve bir başçavuşa ya- katışttrdığıın köylülerle, müsade
kışan ağırbaşlılıkla: meyi kabul edeceğim sahanın yan

- Neye sordun ağa .. dedim. Me- larını \'€ cephesini tuttum. İcabında 

görülmüşti;ir. 

İktısad Müdürlüğü, taşıma işleri

ı;ıin ~r'atle int izammın temıni için 
alakadarlara emirler vermiştir. 

rak mı oldu bu sana?.. ihata \'azifcsini vcrecegim on beşer 1 
Bundan başka, şimdiye kadar ta

rife tedarik clmiyerek vazifelerin
de ihmal ve suıi stimallerı görülen 
birçok memurlara işten el çektiril
miştir. 

- Yok ... Hani sanki, bir emrin kişilık iki postayı da yan başlarının 
varsa yerine getirelim, diye sordum- gerilerine oturttum. Çavlı§ , .e onba-
du_. · şılara icap eden tenbıhleri verdim, ' 

- Yani?.. işaretleri sbyleyip bellettim. Her -
- Yanı, demem şu ki, iyi bir kes yer Jerine ,geçmiş ve biraz , 

ciimbüş olurdu. Şunları tez elden sonra kana bayıyacağımı:z sahada I 
öİmuşlenne kavuşturuverseydik ha- ses sada kesilmışli. Ben de tertibatı 
ni.. bitirdikten sonr.a ihtiyat bir kuvvet 

ihtikara Karşı 
Bıraz w gö~m. muvafakat olarak ayırdığım yirmi kişi ile, sa- Seyyar esnaf İÇİi da Ull tatbirlar 

der .aıbi görünsem muhatabım da, hayi iyice görebilecek yüksek bir a~llJlf 
e.:ıafımı çerçeveliyen çerkes ve ye;. • yeıre çekilmiş ve sinm:iştim. 1 
rükler de •tılıvıereceklerdi Bulgar· Bulunduğum yerden önümüzdeki Se~·yar salıc.ılar tarafından seb ~ 
cıkların üerine, Ciddiyetimi hiç 1 çıplak cmzlüğü ve ıgerilerini gayet w~~ muhtıelıf semtlenle ~ mu 
bozmadım ._"e· ;.., ·· 11...:ı· d u vd ti .. telif fMltlardı satılchiını :goren İs -· v · I .ı., ı ıgoreuı ıyor um. .naJ u ar, on . . 

- Mertliğe aykm bir iştir o de- ve yanlarında on beşer kişilik em- tanbtııl Beledıyoesı, 1eyy«r e;nailar 
diğiniz. Hele sabırlı olun da diledi- 1 niyet posıa,arl{ okhlğu halde ilerli- ~aflnda~ ~lkın _aldatılmasına ~· 
jiniz rimlR.işe 'kavuşursunuz biraz- 1 y<>rlardı. Arazi mi.isait olduğu için m -Olmak eçm yenı ve esaslı tedbir-
~-- Eli kulMrrı~.....ıır Neredevse .. .. .. :ı.. 11 b" ]__.+; • 1 d" Jer almayı kararlaştırmıştır. -·· ---- · - yuruyuş -.o annı ır ... ~-rmış er ı. . _ _ . _ 
Yordan ka...t .. n ,..k.-lir ~m~ A ~---....1.- ...nkı- '-ı nla ilk evvel düşünelecek tedbıre go-
za .. 

,,_ ~- __ J -·- ra-..u-11- cepane 3 .. u n yva r H 
1 

. d . esnaf b-
ve sekiz, on kadar 'Cla atlı vvdı. Ta- re, • 1 aresı. seyyar a se 

Dedim ve bir münasebetsizliğe 
meydan vermemek için, hepsini kal
dırdım, pusulara dağıttnn. Suçlula
rı bağlattım. Ele geçirdiğim silah • 
ları sırtlattım. YalWarına da bir 
manga ile bir onbaşı katarak Serez 
yoluna çıkardım. 

Sabah güneşi azametle dQğuyor, 
sanki karanbklan, karalıklan yer 
yüzünden kovuyordu. Gecenin ıssız.. 
lık ve sessizliği bitmişti. Kuşlar cı
vıldarnıya, böcekler vtzıldamıya baş 
lamı~. yeni bir gün daha başlamış
tı. Pusu yerlerinin gerilerindeki ço
karlukJarda gecenin nemi ve seriıı
liği ile uyuşan ve uyukhyan erler 
de, gözlerini uğuşturarak ayaklan
mışlardı. Uyku sersemlik ve mah -
murluğumın verd!li gevşekliği 
gidermek için esniye esniye •rini
yor, halsiz :h~lsiz geziniyorlardı. 

Kolay mı ya? Sabaha kadar toprak 
üstünde ktvn)fp ı.vpn lfbi a.p.... 
.. yatnaak. Qot sib:wllriftl Tallie
tia tentiilı taf)arm w bioe'klerill 
~akJılı Wzim llehme:tlere • -
lqnıifb. ,,_ peftWen ve mn1tl 

bii, hepsi de tepeden tırnağa silahh !le verir:ken, bu sebzelerin Halde 

1 
seyyar esnafa satış fiatlarını göste.idi. Çı>k dikkatli davranıyor, ileri 
ren bir musaddak liste verecektir. ve yanlarını koruyor ve kolluyor -
Halk, seyyaT satıcıdan sebze alır -

}ardı. Koibaşıları, sardığımız saha-
ken bu listeyi istiyecek ve o liste 

nın ajzından girmişti artık. Tabii, . . . 
büt.. r t ıı: ·· 1 .. ,_ d h ,__ yı nazarı 1tıbara a1aTak pazarlık 

un e ra ve ay u~r e e~an b"l kti 
başlamış, sabırsızlık başgöstermişti. ~"ı"'e""c"'ef'V'.""r.,..,.,....,..,.,.... _____ _ 

Yüksekte b1ı1hınduğum için, sinırli VllAlkil!I ı 
hareketlerle kıvrandıklannı, birbir- -
Jetine el uzattıklarını görüyordum. Men'i israfat k-unaaua 
Köylülerin, sabırsızlıkla vereceğim talbikab 
işaretten eovvel ateşe başlamaların- Men'i israfat kanununun tatbikatı 
dan çok ürküyordum. irtibat nefer-

etrafında birçok itırazlar yapıldığı-
leri ile ağadan aiııa emirler aönde- nı yaznuştık. Öğrendiğimize göre, 
riyor, sabırh bulunmaları, çalaca -

bu itirazların hiç biri nazarı itiba
tım düdükten evvel kat'iyen sila -

ra alınmıyacaktır. 
ha davranmamaları lüzumunu tek- h"li v k"l" k 'ddetl '- b"ldi . du y··rn .. Da ı ye e ı ı, anunun şı e 
rar ~ .. rar ı rıyor m. u YUf b"k" . 1 k d 1ar tmi""Hr .,_ 1 . · - · tat ı mı a a a ar a emre ~~ 
.KO unun başı, tayın ettıgım sahanm y .ıı--...-- k d 
baflan8ıt ~oktuına ulaşmış, fakat •...--..... uman anı 
gerisi bir türlü sırttan düzljiğe ka- 1 iİstanbul Jandarma Kumanianlı-
vu,. ... mifiı. Y.üriiyüf biru daha del ğına, Diyarbakır Jandarma Kmnm
vaı 4!tti1i tlWirde, btileDiıı kol-ı dan vekili Yarbay Ziya tayin olun
~ a1ılf ..ı...nmn haricinde kale- muştur. 
Ollk vıe fi:pbell'Z ki, bu da "1zilll için fstanbul Jandarma Kumandanı 
bir tehlib eı.o.ttı. Binbaşı Şahap da Ça'ta1caya tayin 

Wu 11111111 UfiMıyi 'tefki1 -edmı hay- olunmuştur. 
dudlllnn, cerçi, o t.eyecah .. nazik V-11 1llU9Vln 8len Ame
~ :MYJlmalan bnldmı y«tu rfkan atat•cl11lıı zevc• 
amma, t6z arJll'l ue p;yıe bir, iki alnl zl,..,... _. 
yüzden 'fasla oldu1Clarmı tahmin et- Şehrimizde vefat eden Türk dos-
mifthn. Y.mıi Med itibarile, bimen tu Amerikan Ata,e Komersiyali'nin 
bir misli fazle idiler. Bu fazlalık, zevcesi dün Vali muavini Muzaffer 
clikketsiz ve 1edbirsiz hueket etti-! Akalın tarafından ziyaret olunmuş
.jimlz takdirde, hiç fÜJ>hesi% ki, bi- tur. Müteveffa Ataşenin zevcesini 
zim içfıı ne de olu, ehemmiyetli bir ı Başvekil Rdik Saydam tarafından 
tehlike olabilirdi. verilen emir üzerine ziyaret eden 

Muzaffer Akalın, hükumet namına 

Radyo M•elesi 
Bundan takriben yirmi gttn ev• 

v~l cYeni Sabah> gazetesinin, Cüm· 
huriyet h\lktmetimlz, radyolaruı 
ucuz fiatlarla köylere kadar yayıl
masını temin •tmek azmi.ndıl bu
lunduiuncian, radyolar için mali 
sene başınca postanelere defaten 
verilmekte olan on liranın çokluğu 
bu gayeye uygwı olmadılındaıı 
bunun tenziline imkan bulunma -
dığı takdirde hiç olmaZi8 iki tak

sitte ödenmesi gibi bir kolaylık 

gösterilmesinden bahsile çok mu
vafık ve yerınde bir fikir ve müta
leada bulunulmuştur. Radyosu o
lanlara ve bu 10 liranın çokluğu 

dolayısile radyo alamamak mecbu
riyetinde bulunanlara haklı bir Ü· 

mıt veren bu temenninin bugüne 
kadar bir semeresi zuh'Ur etmedi
ğinden ve haziran ayı da bitmek 
üzere bulund~ndan bu husustaki 
fikrimi de ~li gazetenize yaz
mayı kendime bir wcibe addet • 
tim: 

1 - Senede defaten 10 lira rad
yo ücreti "<tiye etmek hakikaten 
çok ağırdır. 2 - Bu yüzden birçok 
radyo heveslileri rlldyo alaJmJ'ar
lar. 3 - Bu böyle olmakll baabs 
,30, :;o, 80, 188 w ili llO lira kıy • 
metinde buhman büyült, küçük 
bütün radyolantan .seyyanen onar 
!ifa .alınmak, bilmem ki doğru mu
dur?- Çünkü, 30 liralık bir radyo 
ile 300 liralık bir radyo ansmda 
kıymet vıe oalq ve i8tasyon itibari-
1e çok fark vardır. 30, 50, 70 lira -
lık radyolarda yalmz uzun ve "Orta 
dalgalar vardır, kısa dalea yoktur. 
Halbuki 100, 300 liralıklarda bil -
tün dalgalar bulunduğu ıibi çabş
ları da daha güzel ~ lttıı.VVetlidir. 
Şu halde bu on liranın, radyoların 
kıym~ne vıe evsdıJlll cöı"• lııliltt;li 
makuı fndftllmesı ve ra(volann 
taammümü noktai nazarından iki 
taksite bağlanması daha muvafık 
olmaz mı? Şüph~siz ki olur ve .rad
yo alamamaktan müteessir olanla
rı ve nisbetsiz tbrr şekilde radyo 
ücreti vermekle müteellim bulu -
nanları medyunu şükran eder. De
rin ve .kalbi &aYflllarımı 11unarmı. 

Adapazarmda, Hanlar içeri • 
sinde Bolu oteli karşısında 
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Bundan bir müddet evvel İstan-ı 
bul fınncıları, çuval başına hesap 
edilen imalzyıe ücretinin çok olduğu
nu ve ücretin 1enzil edilmesi lüzu
munu ileri sürerek Belediye İlrtı -
sad Müdürlüğüne müracaat etmiş
lerdi. iktısad Müdürlüğü, imaliye 
ücretini çok uzun tetkikler netice-

mv'inimı men 1 lrııt prlalan. Um-
1e, veıı- ft ...... tlbi el "ft myak 
pbl•n, .il w-aklan ~." 
Birer evlat w brdef Cibi sevGiiim 
llehmelçikJ8rimm bu neş>eli bal ve 
ta.rekederiai .,.re cJalmlfbm. On
.... baka bata ben de çocultlqmıf
Um. Az daha aralarına katılacak, 

iten de ÇAV\lf ve onbaplm-a ~ ve 
tlrpan atmıya kalkıpCakım. İçimde 
Wyle bir erzu uyamverJllİIİ işte. 
&allayardum. Tam 4> esnada, ileri 
tarassut postamızın kumandanı Hi
dayet onbaşı, bir ceylin ~ -
liiile koşarak yanıma geldi. Sayıı
mnı gösterdi. Ve soğukkanlılıkla: 

Tereildüdle ceçirilecek v&kit yok
tu. Ateş işareti olan dildüğü çaldım ta~tlerini sunmuştur. sinde tesbit eden komisyonun isti· 

Gösterilen bu alikaya kaTşı çok şare komisyonu olduğunu nazarı i
mütehassis olan 'Bayan, aynen şu tibara alarak .işi bu komisyona hava-
sözleri t1öylemiştir: le etmişti. 

...... c1a 
çallp•lv 

Birkaç gündenberi .,ehrimirde a
eaklar çok artmştır. EJlciimle evvel
ki pn 30 a kadar yükselen hararet 
M-ecesi dmı J3 ii buJılruttıır. 

Bu ~ halktan vakti müsait 

o.lanln'la teDÇ çocuklar plijlara, de- ' 
.mz &oemrJarma akın ~tmiflerdir. 

1 Birçok llmBeler de caddelerde 
2yyar sauc w ~rle mahaJ
lebici, dondurmacı ve sucu dükkan
larına ba§Vurara'k hararetlerini, 
buzlu bir ,er.bet, IJOjaktan buğulan- 1 
mış biT baTdtt'k su He dindinrrif ~r· . 
dir. 

Dünkü buna1tıcı sıc:ak1ar esna -
sında, bilhassa öğle vakti Köprü 
den yay• geçenler pek azalmış, ce
ık~tlerini ellerine veya omuzlarına 
alanlar da JW!k ~almıştır. 

..... .,.aaa. 

Tramvay, Elektrik ve 
tünelin devri 

Tramvay, Elektrik ve Tünel şir
ketlerinin Belediyeye devir ve tes- ' 
lim muamelesine dün bapnmıştır. 
Tesellüm muamelesi evrak üzerin- 1 
den yapıl~'ak ve 1 temmuza kadar 
ikmal olunacaktır. 

1 temmuzdan itibaren İstanbui 
Belediyesi üç idareyi de 
kendi işletecektir. 

resmen 

İııeiliz takas primleri son günler
de mütemadiyen yübelmektedir. 
Geçen ay, yüzde 45 k\lnl§tan 80 ku
rup çıkan primler bu ay 72 -73 ku
ruşa .kadar yükselmiştir. Bu vaziyet 
İngilizlerle olan münuebetimizin 
inkişaf edeceğine bir delildir. 

~ llıza•ı lllJ ••• "',, 
Edirne, Uzunköprü ipek kozası 

piyasası açılml§tır. JCilosu .52 - 1;3 
kuTuştan satılmaktadır. 

- Başçavuş.. dedi.. .gelU'orlar. 
!lem de çok kalabalık. 

ve yanımdaki yirmi kişi He, kafile j 
nin gerisini de ateş sabasına .sokınıya 
zorlamak için, kO§mağa başladım. 

Ateş kaJ'iılıklı ve bütün fiddetile 
devam ediyor, iki tarafın nlra ve 

«- Bu çok muztarip zamanımız- Dün komisyon toplanml§ ve fırın-
da bizi teselli eden ,ey, zevcimin cıları da davet ederek bu husustaki Trakya malı yapaklardan dün 30 
aon nefesini çok 9'!vdiği bir memle- emri ve mütalealarını dinlemişUr. bin kilo yerli fabrikalara 63 - 64 

Yap.ak aatıfl•n 

- 'Fena mı onbqı? Cümbüşlü o
lur savaşımız. Hanai Jsti~metten 
geliyorlar, hele onu söyle. 

- Doğudan, hem de tam üstümü
ze iki koldan. 

homurtuları ile -koca saha bayaj.ı 

ıalulduy.ordu. Hem kOfllyor, hem 
de, sağımdan vaziyeti kolluyordum. 

(Dtmmn v~ 

Tarassut JHNIWmın bulunduğu"'••••••••••·-~ 
noktaya vardığım zaman yüzüm gül 
müş, neşem artmıştı. Hakikat, bir-! 
birine yalan olan iki patikaya zincir 
albi aannıl§, tek kolda iki yürllyilf 
.blu ilerliyordu buluncJuiumuz sır
ta doğru. "Fakat Çt'tecileri orada kar 
şılamak hesabıma hiç de UYIU!l 
plmemişti. Çünkü, ilerimde dfle
dilim gibi bir ateş sahası yoktu. A
razinin vallyeti itibarile müsade -

TAKViM 
cc " -27&d-tt»W. 
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kette vemic olmasıdır. Bütün ço - ,_ ..+an s t l t r Yerl" f bn·ka 1 
:r Komisyon, kat'i kararını vermek fturui- 8 1 mış ı · ı a • 

cuklaTım burada doğdu. Buradan . . b .. .. d lar gerek hük(Jmet 'Ve gerekse hu· j 
.ynl ... ken, son arzum, tıer zaman ıçın perşem e gunu e :fevkalade hh l k .. ,1 

.. b 1 t kt susi taa üt erini ar~amak için .. d"" ,,.., .. ı1:.k h bbett ir top an ı vapaca ır. 
gor ur; ... muz a a a ve mu a en ._..,.,, ~ bu sene daima yerli mal .kullandık-
dolayı Beisicümhur hazretlerine •tem:n•M: d l h ı 
ı:ükran his~rimizin a~zına tavassut 1 , ların an satış ar gayet araret i ı 
7 geçmektedir. Geçen -senelere ait 1 
edilmesidir. Keşki Türk,e bilseydim Metrem ile •r.&11 açıltaca stoklar hemen hemen kimilen sa_ 
de iJu hislerimi Türk dilile ifade ~ . . 

ı debilseydim. Sizden ricam, bana Marko .ismınde brr bahçıvanın, ~ıştır. 
1 .. 1 d. - . . k t1i ~, __ . l . bb' 111üddet beraber vaşadığı met - •mll'mm:llmK soy e ıgınız ıyme llU~ı ngı - . . . · ı 
l lizce olarak bir kijıda yazmanız • rest Şefıka ıle arası açılmıştır. 
1 dır. Bunun üzerine Marko, evvelki Bir 

'!lunu kıymetli bir hatıra olarak gece gizlice Şefikanın evine girmif 
sak~.• ve elbiselerini alarak evden çıkmış-1 

DaıiUalllrı vı lllanlar U.. 
llltll~llrtntn Wralan 

tır. 

Fakat Şefika, işe bir •hırsız -
lık• şekli vererek polise müracaat 

müteahhit h•lduada 
wrileta brat' 

Dl9Jltıı çetıılcller lehine uzaması, F••..a 
haydutlardan bir kısmının kaçıp Denizyolları ve Limanlar Umum etmiştir. 

Bundan bir müddet nvel Danyal 
Öztemel'in Devlet mü.bayaatm -
da beş sene istihdam edilmeme -
sine dair bir karar verilmişti. Bu 

lftlıtulmuı ihtimalleri çoktu. Puıu •1 _.. ı 4,JO Müdürlüklerinin, Meclisin tasdi -
" tuttutum n araziyi esasen iyi bil- &,I. • ı7 - billlll • 16,11 lcfnden ıeçen yeni sene bütçelerine 

dlihn .. bu defa da iyice tetkik et- AJqı.•1 ,es - 'tatııa 1 n.. uyıun kadroları çarşamba veyahut 
tj.l:lm lçin derhal kararımı verdim. ..... ,,.. ı . peqembe günü .alikadarlara tahlii 

Geri Çlldleeel: ve ~ileri biras ~--••••••••ttl edflece'ktir . . 

Marko, polis tarafından yakalana
rak dün SuUenahmet birinci Sulh 
Ceza mahkemesine verilmi§tir. Mah 
keme mwnaileyhi hırsızlık yapmak 

1 
suçile tevkif etmiştir. f 

karar, Devlet Şiır.ası tarafındaııl 
indirilmiitir. Bu sene de bittiğin. -
den Danyal Öztemelin mübayaa .if
lerinde .istihdam eciilebileoeji .ala
kadarlara bildirilm~tir. 

Uzaktarktaki Hadise
. lerin Seyri 

Epey siyasi kargaplıklardan aoo
ra, içten içe kaynaşmalar ve hedefi 
afilir veya gizli faaliyetlere raj • 
men z.ihirl bir aükUn devresi ıeÇi
ren Avrupanın yerine şimdi Uzar 
şarkta yeni bir siyasi galeyan • 
faaliyetler müşahede edilmeldedir• 

Çin - Japon ihtilafının seyri, Tok• 
yonun Jstedij:i tekilde bir cereyan 
.takip etmedijiJıden Japon politikr 
aı oldukça miifkül bir vaziyette b11-
lunuyor ve bazı mühim sevlruleeytl 
noktaları son zamanlarda işgal et • 
melerine rağmen, istikbali pek q• 
dınlatmış olmuyorlar. Zira Japon
ların takibine başladı1dan yeni st• 
yaset, kendilerile iyi münasebetlerde 
bulunmıya mecbur olduğu, garp 

demokrasilerini ve arkalarında da 
Birleşik Amerikayı harekete geç~ 
miş bulunmaktadır. Uzakşarkta mü· 
him menfaatlere malik olan İngil· 
terenin yanıbaşında, ilk nazarda 
tehlııteye maruz kalmamasına rağ
men Fransa da mevki almakta, ve 
yine Birleşik Amerika, doğrudaJa 
doğruya imtiyaz vesair mesaille a• 
lakadar olmamakla beraber, vaziye
tin inkişafı hasebile, ayni istika • 
mette gitıneğe mütemayil görün • 
mektedir. 

Japonya, bu swıetle ıgarp .ciemok• 
rasilerini kat'i hare~ ~ 
hadiseler ser.isi ihdu ~kea Mi ~ 
yük bir Asya devietia.i, yani Sor 
yet Rusyayı da harekete aeçirıwif • 
tir. Bilhassa son zamanlarda e* 
ettiii sevkuloeyti noktalarctaki fa• 
aliyet buna .amil QlmUftur. diye ı.
meselelerle alakadar olan maııa• 
de bir kanaat izhar ~ 

Eıa son gelen ajans haberleritJftl 
verdiği malümat bu hususu ıeyttl 
eder .mahiyettedir. Mogolistan ile 
Mançuri arasında, bir aydanberi de
vam ettiği resmen bildirilen ve 'h~ 
ien da'ha ziyade inkişaf etmiş bulu· 

nan ve mühim hava ve kara çarpıa· 
rnalanna saik olan siyasi gerginliJc 
çok şayanı dikkat bir mahiyet ıos
termelrtedfr. Zira, Mogolistanın ar· 
kasında Sovyet Rusyarun ası.rt "Yf 
maddi kuvvetinin, Mançurinin .d4 
arkasında Japon.} anın .kuvvetleri "" 
nin bulunduğu hatırdan çıkar.ıJııır 
malıdır. Bu cihetten Uzakşark -1 
selelerile alakadar olu büyük ~ 

Jetlerin yavaş yavaş, istikbalde ill" 
kişaf seyl'i gösteren bir faaliyet _.. 
hasına girmeğe başladıklarım ._ 
Japonyarun siyaset sahasında ~ • 
yük yükler ahına p-ebileceiiJii # 
ezcümle Japon aiyuetini idare edeli 
met'ul makamların sarih tbir ıektl
de Jıarellet edemediklerini p .... 
imkanı mevcuttur. Um~ hlıli
aelerinin müsbet veya menfi mald
yette inkipfı, Avrupamn zibiri _.. 
kim devresine de tesir -eclecek k~ 
fiyettedir. 

'Bu sebeptendir ki Uzakşark bidi
seleri, siyaset bakımından çok mil• 
him bir alaka tevlid etmekte ve bii• 
tün nazarları, arzın bu noktasına 
çekmektedir. 

Otelde Öliim 
Bir -Ça11•Mlalcl s:A•&ll' ........................ 

Sirkecide .Bahrisefid otelinde tr 

turan Çanakkaleli Ali Qğlu Abd~ 
kadir dün ot-eldeki oduında ölii r 
larak bulunmuştur. 

Yapılan muayenesinde, lmemtili • 
Din kalb hastalığma müpteli ~ 
ğu anlaşıbnıfbr. .. ,,. •..• 

İstanbulda odun jliy.uası .,.,,,.. 
seneye nazaran biraz diipikJük *"" 
ter.mek.tedir. Geten ol8De btl _,
odunwi°Çekiai 820 kurup oldal" 
halae bu sene bu fiet S8D kurUft111'• 
Diğer taraftan, BeWiye tarafıtı

dan yapılan tetkiklere nazaran ,ı· 
yasada mev.cu odun stolcq, ihti.Y.& " 
cı kaıaılıy.acak nisbettedir. Bil _,,. 
odun tedariki hususunda haıtıa llll 
bir nıüfkiilAta marm •aımarn.,a 
için...,..m..,.•I ntlt 
blr alacaktır. 



~· .. -
lngiltara Ortadln M~clisın Dünkü içtimaı 

- Japon Harbi K a 1 ~~~ lalod .. yf ... ) 

CBat tarafı 1 inci aayfada) 

ve İçtimai Muavenet Veklletine 
devri hakkındaki kanun liyihumı 
tasvıp etmiş, iskan kanununun 38 ve 
37 nc:i maddelerinin tefsiri hakkın
daki mazbatayı dı üzerinde geçen 
müzakerelerden sonra tekrar Encü

hepimizin anası ve babaa olan,; ik
taaadt kaynat& olan Türk k6ylüsiinü 
diifünelim. Asıl iatibdaf ettijiın nok· 
ta f&ldur: Bütçede yapılacak en kü
çük. bir iliveye taraftar değilim. 40 
para zam yapılırken yüreğim titri· 
yor. Sözlerimi tekrar ediyorum ve 
diyorum ki, bankacılar para için ça
lışmıyorlar. Onlar, Cümh~et, in
kılap ve TUrklük için çalışıyor ve 
çalışacaklardır. Barem kanunu la -
yihası iktısadl bünyemize tamamen 
muvafıktır ve icraatımız tamdır ve 
yerindedir. Maddelerin müzakere
sine geçilmesini teklif ediyorum. 

1 

(Bqtarafı 1iıaeisayfada)1 BiR lTALYYAN MECMUASIN-
>iat verdiklerini de öğünerek bildi- DAKl YAZI 
tiyorıar. . Milano, 26 (A.A.) - cRelazioni 

Mogol - Sovyet kıtaatı kurmayın- lntemationali-., neşrettiği yarı res
clan alınan malfımata istinaden Tass mi bir Kommanterde enternasyonal 
Ajansı, bu hadiseler hakkında aşa- vaziyeti tetkik ederek diyor ki: 
t4akt dotnı mahlmatı n~re me7.Un ~Ya bugünkü meseMlere san bir 
""1unmaktadır: gayret sarfedilerek \'e umum4 bir 

Hakikatta Mançuri hududunda iyi niyet gösterilereü bir tesviye tar
Buirnor gölü mıntakasında aşağıda- zı bulunacak, yahut da işi kılıç hal
kı hadiseler vukubulmuştur: 1 }edecektir. Demokr,ıtik devletler 

1t mayısta Buirnor gölünün do· l münhasır., n Almanyının ve ltalya
lu cenubunda ve halkın göl nehri- r nm ve İtalyanın inki~"lfına mani ol
ilin 16 ila 20 kilometre doğusunda mak kin çeır.ber siyasetine devam 
bulunan Nomonkan bölgesindeki 1 ettikleri ve bu iki memleketin muh· 
"ogol hudud karakolları Japon - ta,. bulunduğu hayat sahasını onlar
"ançuri kıtaatının ani baskınınll ı dan esirgedikleri müddetçe normal 
llir.ıyarak nehrin batısına doğnı r<.>· münasebetlmn teessüsüne imkan 
ltilrnive mecbur kalrrışlardır. 

12 mavıstan sonra 10 gün zarfında yoktur. Bugünkü gerginliği yalan 
hernen her r.ün bu boi.gede müssde- propagand:ıınna devam eden İngil
ltteler vukubulmus ve iki taraf ölü tereye büyük hir nisbet dahilinde 
~ yaralı bırakmışlardır. atfetmek lazımdır. 

22 mayısta, Mogol topraklarına Sovyetler Birliği dahili müşkülatı 
daha derin bir surette girmiye te- dolayısile enternasvonal bir sergü· 
lebbüs eden takviveli Japon - Man- zeşte atılamaz. 
~ kıtaatı hudud haricine püskür- Diğer taraftan İtalya ile Fransayı 
tGbnüşlerdir. biribirinden ayıran u~urum gitgi~e ı 

7J V1! 29 mayısta, Japon • Man- genişlemekte ~ dennlesmektedır. 
~ kıtaatı tanklı, toolu ve tayva- İtalya beklemesini bilir. Fakat bü
~lt tue Japon kuvvetlerile takviye 
'dilerek yeniden Mogol toprakları
lla girmişlerdir. Ayni zamanda hu
tuda yetisen Mogol kıtaatı bunları 
dtfıtrnı.ıır . .Japon . Mancuri kitaatı 
4fto ~lü. bl~k yarah ve silith bırak
~;. Moeol ordusu bu muharebe
ltrde 40 alü ''e 70 yaralı vermistir. 

Ölen üc kurmav subavının üzerin
~ bulunan vesikalar Hailar'd.aki 231 
~ JaDOn fırkası kumandanının 
"-tttkt bir emri bulunmustur. Bu ıı;ü. 
""'8r&n biri varbav Adurna ko
lunun kunnav sübavıdır. Fırka ku
lllı11c1anı ıeneraJ Kamatsubara 2ik
~ emrinde dırkanın bl77.at 
'-uu krlaatile hPlkm eölü böl-.e
~ Duı M()jf()list.an kıtaatını im
-_etme.i lüzumunu bildirmektedir. 

tün me&'clelerln başkabrımn tavu
sutu olmaksızın tamamile halledil- ı 
mesini istiyor. hdakirlıklar Vf' mu
tavassıt tesviye tarrları zamanı ar
tık kat'i olarak geçmiştir ve Alman

ya ile ltalyanın hakları ve hayat sı
halan tanınmalıdır.> 

Tlrk..,.bHlnl• ....,H 
tnevzubahle 41• 111 

Ankara, 21 (A. A) - Maarif Ve
killiiinden: 

Türle alfabesinin tadllf hUIUIUJlun 
düfilnül~ni ve bu yolda her

hanai 1'ir ı.bbGain mevzultahı 
olJMCblını bey.na AmMlelu aJ-nn. 
mezundtır. . 1 

Mr. Gan•er'in İngiltere kralı haz· 
retlerine sorduiu ikinci sual şudur: 

cBir harpte İngiltere mağlup olur
sa inailiz impaı atorluğunun hali ne 
olacaktu?. 
Haşmetlu Altıncı George bu sua· 

le: Bilmem, diye cevap vermii- Fa
kat İtalyan gazetecisi, ingiltere'nin 
mağlubiyeti takdirinde ne olacatını 
bilmek iddiasındadır. Ancak bunu 
söylemiyecekmiş. Çünkü Birleşik 
devletler cümhurreis muavinini 'iZ 

çok samımi meı ak ve tecessüs iç~n
de bırakmak istiyormuş. Maamafıh, 
yaln ız bir şe}· temin edebiliyor: ~~· 
Gar\'er'in bu kadar nezaketle du
şündüğü ihtimal tah::ıkkuk eders~ 

beşeriyet rahat bir nefes alaC'akmış. 
ltalyan muharriri kadar biz de 

err.ni~etl~ iddia ed~biliri7. ki bugün
kü \•azivette İngiltere'nin ortadan 
kalkmas; takdirinde rahat bir nefes 
alacak kimse varsa bu beşeriyet de
ğil. Roma ve Berlin'in siyasi tef~e
ridir. tt~lytn gazetecisinin kalbın

df'n gelen bu SH, l~iltere'nin ~~ 
dakikada insaniyet davasına ve ku
çük milletlerin istiklJllerini temin 
gayesine ne kadar faydalı olduğunu 
en iyi ispat edt-n delillerden biridir. 
İngiltere ortadan kalkarsa rahat ne
fes alabilecek olan ~rlin ile Roma 
rahat rahat etrafını yajma ve pe.ri· 
~n edecek, k@ndtlertn~ sürü sürü 
köle peyda edecek demektir. Bugün 
Cekoslovakyı'da hüküm süre~ 

1 

cTerreun idaresi. Amavudluktakı ı 
zalimane şidd,.t mihver devletle
rinin ortalatı serbest bulmalan tak
dirinde bepri~tl bekliyen ff!llket
ler hakkında ime küçftk bir fikir 
verebilir. 
Dünyanın prçekten rahat bir ne· 

fM •lmaaı için İngiltere'nin mah
volması gibi muazzam bir \Pil de
lfl. çok daha htlfif btr feYİn ktfl ıe
lecelini iris WUyorm ama biz de 
bunu liylemek lltemeyiz! 

... ,.. ..... Al.48f 

mene tevdi eylemijtir. 
Müteakiben, mahsus bir. kanun ile 

devletten bir hak temin veya ser
mayesinin yanımdan fazlası devle
te ait ol•n banka veya müesseseler 
memurlarının maaş ve ücretleri ve 
hizmete giriş· vt! terfi usulleri hak
kındaki kanun layihasının müzake-

. resine geçilmiştir. Kanunun heyeti 
umumiyesi üzerinde birçok hatipler 
söz alarak bu müesseselerde çalışan
ların devlet teskilatı içinde calışan
larla bir hizaya getirilmek ist.enil· 
mesindeki maksada işaret eder& 't bu 
müesseselerin mali \'e iktisadi hün
yeleri itibarile böyle bir takyide ta
bi tutulmalarının onların faaliyeti 
üzerinde aksi tesirler yapması ihti
malinden bahsetmişler ve layihanın 
bir defa da İktisat Encümeni veya 
Bütçe ve İktisat Encilmf'nlerlnden 
teskil edill!Cek bir muhtelit encümen 
ta~afındın tetkik edilmesini iatemiJ
lerdir. 

Hikmet Bayur - - Eter biz bu ba
remi müessese memurlarının maa· 
ptından tasarruf olsun diye yapı· 
yorsak bunun tesirinin iş ve kazan~ 
bakımından aleyhimize çok zararlar 
tevlit edebilec~ni sarahaten aöyli
yebfUrfm. Yapılacak iş . müessese 
mernurlannın terfi ve terfihine hiz
Jlftetle olur. 
Yapıhcak İf. memleketin iktısadi 

bünyesi bunu icabettirmektedir. B~z 
hususi müesaeSf' mPmurlarına veya 
banka memurlanna ne udır çok 
verinek o kadar çok kazanmış olu
ruz. MüesseRlerdekl maaptı kısa
catımıza, if kabiliyetimizi aultaca
tımıza onlıann terfihine ~laşırsak, 

Feridun Fikrinin sözleri uzun 
müddet alkışlandı. 

Rasih Kaplan - Layihanın, me
murlar arasında bir sınıf yaratma
dığına işaret ederek: 

- Müessesat ve devlet memur
ları daima ayni derecede düşünül
müştür. Biz daima memleket ih -
tiyaçlannı gözönünde tutarak hare-

ket ediyoruz. Bir ~anla~ ha~ 1 
huzur, ikramiye, mükifat diye bın 
isim allında para dağıtıhrdı. Mües-, 
1e11tı yqatan kuvvet bu mudur! 
İdare itlerini gören memurla iktı
uct iflerini gören memur arumda 
ne fark vardır? Ben keneli hesabıma 
hiç bir fu-k görmüyorum ve olma
mahdır. Baremde tadillt yapmaya 
çalqırken devlet memurlan ara -
sındı hiç bir fark ıc;zetmeyiz.. de
di. 

Bundan sonra kürsüye ıeten Büt
çe Encümeni Reis vekili Faik Bay
sal, hatiplerin itirulanna ayrı ayrı 
ceVllPlar verdi. 

Bttçe Encümeninin umumi hey,_ 
te wrdiji llyiha esaslarının muva
fık oldup batkuıda beyanatta bu
lundu. Diba 80DR kifayeti müza -
tere takriri reye kondu ve kabul e
dildt. Çaqamba IÜJlÜ maddelerin 
müzakeresine başlanacaktır. 

bufünlrü biltçernizin yakın bir za- • ...... ___ ........ _, 

mMMla büyük fark1ula çoplmanna U.l•ıy au· dudndl -
fllhit oluruz. Bir baota müclürü ki lltHA 
tki bin, üç bin Ura alıyor. ana ı&'e ce lur.lllf kl\ktl 
sur bir lf. adamıdır. Bu libi f9Ylel'· 9111 il 

Arap Gençlerini 
Meydanı Gazaya 
Davet · 

Alman gazetelerini açıyortaz. ,.. 
cTürkiyeye Suriye, Lübnan ve 

Filistin verilecek.• 
İtalyan gazetelerini açıyoruz: 
•Fransa, Halebi ve Şamı Türkle· 

re verecek.• 
Arap gazetelerini açıyoruz: 
«Türkiyeye biıtün SW'lye 

edilecek.• 

* 
ilhak 

İstemiyoruz yahu! Vallahi bura
larda gözümüz yok. Ne Sunyeyi, 
ne Lübnahı, ne de Filistini istiyo
ruz. Ne bu kolll§U Arap memJek<.>•
leri Ü7.ıerinde gözümüz var; ne de 
Fransız veya İngiliz dostlanmızm 
ısrarları ve ricaJarile bu toprakları 
ilhak niyetindeyiz. 

Alman ve İtalyan gazetelerinin 
bu propagandayı, sırf miillüman 
memleketlerinde Türkiyeye bl'fı 
gifCide büyüyeA leVgi ve prestiji 
baltalamak için çıkardıkları ~ a
çık olarak anl•plmaktadır. 
Bazı Arap ıuetelerinin ele ya 

safderunlukla, yahut ta başka aik
ler yüzünden bu JJl'OINtPDdaya ma
alesef ilet oldukları muhakkaktır 
Türkiyenin takip ettiji büyüt milli 
siyueti anlamıyan bu melıafilin 
böyle uluorta Dep"ettüderi yazılar, 
akıı.elim sahibi inanları ancak 
Silldürür. 
Sayın hacılar, emin olun .ki IİZin 

topratıaruuıda lizümüz yoktur. O 
kadar yok ki, d9iil tnıruz veya 
Franmzlar ,rbi yabancıların ricala
rile, hattl siz hepiniz canü tönil -
den bunu iıteseniz, yine iatirhanu
nw maalıaef infaz edemiyecejiz. 

8lr taraftan kara kuvvetleri mü
llcleme ederken havadan da muha
'-llıeler cereyan etmiftir. 

21 tn..-U avcı w bom•nlıman 
~erinden müreldlep bir hava 
~ answn Mogol tayyare mev
~ turruz etnıi§tir. Mogo1 
~ hazırlanmakta geç kal
~n düaman bundan istifade 
~· Vogol ~ Sovyetler .g ve Japon
~ 2 tayyare kaybetmişlerdir. Nihı
ht ~ tayyareleri IÜT'atle üale
tllae dönmive mecbur kalnuflardır. 

Hamdi Emin De 
Tevkif Edildi 

den dolayı bu liyiha yalnız memle- (.....,_,• 1 1Dci •yfMa) 
ketimiz husust müeueRlerine delil, hakkukunda büyük Türk milletinin 
-dön~ lktuadf deın•lerlnedemil unılma•azmi, Böyük •illet Mecll· 
esair olabilir. tan& kalına ltyiheyı sinin isabetli kararları, Cümhuriyet 
kesri olmak veya hiç ~lmaua husu4Jl hükiımetiıüıı yük1ek idaresi ve ni
müe1R1eleri bu baremin datında bu- ! hayet kahraman ordumuzun yenil
Jundurmak çok dotru olur· f mez kudreti ve varlığı amil olmu.ş-

Arabiatan çöllerini qeleaeniz, a
rada hili u.rlarca Arapları 
müdafaa etmek 1'in canını v~ 
milyonlarca Türkün kemiltleriai 
bulununuz. Yemeıde akan Türk 
kanı, Kızıldenizi delil, Hind tlefti
zini ili.le tana bopmıya ltlflm. 
Şimali Afrikada, Suriye, Filistin ve 
Lübnanda ölen Anadolu ~uklan
nın say111, berrak bir geeede ııntt.e 
sayılabilen yıldızların aay•man 
bile fazladır. Ehli 11lip seferle -
rindenberi Araplığı ve müsliimaa
lığı sarp akınlanndan korumak 
için canını veren Türklerin bu fe
daürhJdannı Arap ilemi ebediyea 
ödeyemez. Hatırlardadır elbet, lai -
rinci ehli sali.P. ordusu Anadoluya 
geçtiji zaman 950 bin kiti idi. Bu 
baş döndürücü muazzam ordu Türk 
Anadoluyu katederek Suriyeye ya
ni Arapların önüne gelince 50 bin 
kişi kalmıştı. İşte Araplar, o zaman
ki bütün Arap ilemi bu 50 bin ki
§ictk kal'fısında bile mukavemet e
dememif ve ehli salip ordusunun, 
Kudüsü alrnası:ıa mani olamamıt -
tır. 

~ hHirenda 120 Japon tavyaresi 
'-bar hücum etmiş ve 95 Mogol -
~et tayyaresi bu hücuma md'ka
~ eylemistir. Bu muharebede 31 
1
'Pon ve 12 Mogol - Sovyet tayyare-

• 41iİfmiiftür. 
k hniranda, 60 Japon - Mançuri 

ı.,yarest 60 Mogol tayyvesi ile tek
~ muharebeye girişmif ve 25 Ja
tG.ı • Mançuri tayyaresi düşürül
~. Buna mukabil yalnız iki 
lta;ı :Sovyet tayyaresi düşmüştür. 

la haziranda hiç bir hadise oJ.ma. .. ,.ır. Sovyet - Mogol kıtaatı hilen 
'"Ikın gölil nehrinin doğru bölge
~ bütün hudut noktalarını i§gal 
~irler. 

l!ntün bu müsademe devrelerin· 
~ Sovyet kıtutı, tayyarelerin düş
-._, tayyarelerin! ta.kip için zaruri 
'lattk Mançuri toprakları üzerinden 
~ ılan müstetna olmak ilzıere. 
1-lu..Tyen olan hududu kat'i)'Yftl 
~ emlflerdir. 

lllırmarın ımr ~ 
ı Tızlmlarl 

(.........,. 1 .. •Jfada) 
~ &Jralıktan kurtarıp anavatanio 
::_~ yoldan ilhak etmek gibi 
~ ınilletini sevinç, gurur ve he
: -ana gark eden ve Türk tarihine 
~ \Pe teref bahşeden asil ve yü.k
'll ~uvaUakiyetinizi candan teb
..._ ediyoruz. Bu davayı Türk milleti· 
~ kalbine muhakkak kazanılması 
~_bir ülkü olarak aşılıyan Ebedi 
~ bqımızda sonsuz sallık
~ daima hazır olmanızı Tanrıdan 
~e bütün davalarımızda etra
lbt tek bir vücut, çelik bir kaJe 
........... her zaman toplu bulu
t..~a bir kere daha and içtiği
~ 1fihek tuimlerimiz, derin haf
~ ~e aevgilerimlzJe arzederim, 
~ J.tııır ~imiz. 

ca..a--ıı ı .... ,, ........ , 
liji karan ile tevkif olwunUflur. 
Denizbankın lijvından ııonra 

Maliye Veületi Umum Kırtasiye 

Müdürlüjüne tayin olunan J!: Ham
di Emin Çap, pazar günü Ankara
dan şehrimize gelmif ve dün sabah 
aaat 10 da da Müddeiumumilile mü 
racaat etmiştir. 

Mumaileyh, dördüncü Sorp Hl
kimliğine gönderilmiş ve orada on 
dakika süren bir sorguyu müteakıp 
hakkında tevkif müzekkere~\ kesil-! 
m~~ 1 

Sorgudan sonra Müddeiumumilik 
birinci tetkik dairesine çağırılan B.

1
1 

Hamdi Emin Çap'a, mevkuf olduğu 
Müddeiumumi muavini B. Sabri ta
rafından bildirilmiıür. 

Kendisi, biraz sonra da bir taksi 
otomobili ile Tevkifhaneye gönde
rilmiftir. 

Dördüncü Sorıu Hakimliii dün 
Satye binası tahkikatına ehemmi -
yetle devam etmif w bu me1eıe hak 
kında müteaddit kimseleri dinle -
miftir. 

Diier taraftan Milli Reuüram 
Umum Müdürlüj'ünden, sıhhi vazi
yeti sebebile geçenlerde istifa et -
mif f?ulunan B. ~fi Bayar'ın da 
mallımatına müracaat olunmuştur. 

Refi Bayar, İcra Reisinin odasın
da B. Sünusi ile başmuavin B. Sab
ri tarafından dinlenmiştir. Mumai
leyh saat 18 buçukta Adliyeden ay
rılmışhr. 

Yine dün Satye şirketi müdürü 
B. Ferit te dördüncü Sorgu Hakim· 
liği tarafından şahit sdatile sorgu
ya çekilıni§tir. 

B. Feritten bafka aynca mütead
dit şahitler de dün dinlenmişler -
dir. Şahitlerin .isimlerini yazıyoruz: 

Denizbank muhaberat servisinde 

Murat, Leman, H&diye, yapı ve bi
nalar servisi şef muavini Veli Arso
va, binalu- lel'Vfsinden Bayan Meli
'-, IJm•nlar Umum Müdür mua -
•ini HAmid Saracoğlu. Denizhank 

Berç Türker -- . Kırk ııene- tur. 20 yılhk hicran. acı bir rüya .gi· 
Jüilılmk •imadaran4aiı Naci Mel - Jtk tecrübeme istinaden bazı ma· bi geçmif ve artık tarihe mal olmut-
tem. binalar lel'vtlilıde yüklek mi- ruatta bulun ...... ~ım. diyettk bu tu" su··yu"k Türk vatamnın kopmaz 
iMi' B. Fari Kö_prülü. -.. ""' 

llyihanın . kabiliyetli v~ . ça • ı bir parçası olan Hatay'ın ana yun-
Ayrıce Derıizbuk muhaberat .er- llfkan ıençlerin iıtikbale aıt bırçok ı tan ayn blrnasma nten imkAn yak-

visi memur daktilolanndan Bayan emellerine set çekeceğini, yük9ek 1 tu. Bugünkü varlı~mızın ebedi ko
Zübeyde ve Suzan da şahitler ara- kabiliyet gösteren memurların hu- 1 ruyucusu Mustafaa Kemal 1336 nisa· 
suıda bulunmaktadırlar. kukunu koruma onların faaliyetinin nında Hatavın Milli misaka dahil o-
Meteos dün tekrcıT iaticvap edildi daha tümullendi.rllıM!d bakımındın Jup olmadığı hakk•nda kendisine çe-

İlk sörau gününde isticvap ve ! 
1 

liyihada tadillt yapılmasını istedi. kilen telgrafa Gazi Antep mıntakı 
tevkif edilmiş olanlardan Jeram Memleket iktısadiyatının komfll kumandanı binbaşı Recep (Şimdi 
firketi müdürü B. Meteol Temel devletlerle muvuenesini temin ba- Askeri Temyiz azasından) vasıtasile 
- ıörülen lüzum Uzerine - dün Tev- kımmdan da liyihanın muhtelit bir 1 verdi~i cevapta Halayın .Mi11i mis3-
kifhaneden Adliyeye getirilerek encümen tarafından tetkikini talep ' ka dahil olduğunu hildirnıek sure-
tekrar isticvap olunmUJtur. etti. tile bize bu h ~kikati ilk d~fa müj-

Bu isticvaba, cumartesi günü tev- Feridun Fikri - Şimdiye kadar delemişti. Ebedi Sef 92.1 martınd~ 
kif olunan avukat B. Atıfın ifadesi ' yapılan mütalealarda ileri .sürülen Adanayı sereflendirdiği zamsn bu 
üzerine lüzum görüldüiü anlaşıl - fikirlere sureti kat'iyede iştırak et- : hakikati bir kere daha bütün cihana 1 
maktadır. miyeceğimi söyliyeceğim. cŞidde~ll karsı havkırmıs \'e kırk asırlık Türk 

Mnkufiyete itimz ve Ted alkışlar, bravo sesleri... Memleketın Yurdun~n esir' kalmıyacağını ilan 
• bütün mes'ulivetini üzerinde taşı- ı ~tmişti. Büvük Kurtarıcı 936 ikind 1 

Dün, bir sabah gazetesi, mevkuf- ! yan memur sı~ıfı hakkında Mecli~tc teşrinin birinci günü Büvük Millet 
ların tahliye taleplerinde bulunduk- , ldeta bı"r tereddu··t ıı· avası esmıye .. led·ıc.· t-:h• 

Meclisinin açılıı;ında sov hcı •nı ı lannı ve bu taleperin Ajırcezaya ! başladı. Ben memurluk etmemim, 1 nutukla Hatay meselesini Türk rnn-
havale edileceiini yazmıpa da bu Fakat onlann mes'uliyetini ve. haleti 1 Jetinin milli davası yaptı. Ebedi Şef 
haber doiru değildir. ruhiyesini gayet iyi bilirim. Bır sulh milli davavı bir an unutmamıs. has-

Mevkuflardan yalnız Meteos Te- hlkimini düsününüz. Günde 80 da- t• halindE- Hahvın vanıbaşına kadar 
mel, tevkif kararına · itiraz etmiftir. vaya bakar. Bu bakımdan memur.. gelerek Milli Mücadelevi vakından 
Bu itirazı da dün hemen reddolun- lar aruında daha çok iş yapıyor ve- takip eylemiştir. o son nefesinde 
muştur. ya daha az yapıyor diye bir fikri or· bile Hatayı düc;ünmüş ve bu davayı 

İşte Türk milleti, Araplıja ve 
müslümanlıja bu kadar muazzam 
hizmetler yaptığı halde bazı Surıye 
aaze~lerinde nasıl oluyor da Türk
lerin ve Türklüğün aleyhinde yazı
lar intipr ettiğine bir türlü aklue 
ermiyor. Türkleri müstevli bir m il
let gibi göstermeje k.alkıpn, bö,le
likle Arap aleminin husumetini cel
be çalışan bu karanıhlu adamlann 
kara kalemlerini kıracak Arap mü
nevverleri ve Arap ıençleri ne va
kit meydani gaziya atııacaklar? 

Mevkuflardan, bundan başka tah- taya atmak ve bunlann bir kısmına v. egane halefi lnönü'ye emanet ede-

. dl"" b" k smına cok para ver- ------... ~-----.. liye talebinde bulunan kimse yok- az. 15er ır ı · rek müsterihane ebediyete karış· 
tur. mek için tedbirler almak m.em~~~~. mıştır. Milli Misakımızın tahakkuk Mare~ Iİn 

MURAD SERTOCLU 

arasında münafereti ve geçımsız ı., ettig"i bu mes'ut günü. sonsuz heve· r• 
Müddeiumuminin beyanatı do)h·-·r. Ben bankacıh>r.. asağı bir Trakyadaki 

15'""" 
151 

canla kutlularken Ebedi Şef aziz A-
Müddeiumuml B. Hikmet Onat meslek görmüyorum. Bu işten de tamızın mane\'f hururunda eğilir, 

dün bu hususta demqtir .ki: kat'iyyen anlamıyan bir arkadaşınız Milli Şefimiz kahraman lnönü'v" Gezileri 
- «Tahkikatı kısa bir zamandn değilim. Ben de sizler gibi bir mü- derin ve nihavetsiz saygılanmı sun-

bitireceg-iz. Tevkif edilenlerin talı· nevver sayılırım. Bu bakımdan bu d (BlıPanfı 1 ...,. •Jf ... ) 
makta şeref uyanm 

liyeleri talep edilmif değildir. işlerin ehemmiyetini ve de~inl d .. kip jimnastik hareketleri 7&pallflar· 
. d 'k" Hatay, artık anavatanın egişmez dır. Bundan sonra milU ....,_1 •• - · MevlaıflaT& ka.,.,,.z. verilmedi ar; çok mü n ım. d · · ı· B""t·· v3~ _,, 

• 11- Bu memlekette daha az para alı- sınırları arasın a gınnış ır. u un nanmış ve İstanbuldan ,.ıen Betik· 
Mevkufları evvelki gün, yani pa- vorum diye işini ihmal edecek bir Türk dünyanın bugün heyecanla taş Klübü B takımı ile Yılmaz )[1(1. 

zar günU aileleri ve avukatları ile - 0 kutladığı bu mutlu gqnü büyük mil- L:• -----..L.. L..:.. mAr yapılm•.t.r. bankacı vatandaş tanımıvorum. n- . llH& iU~ uu- ~ oy•• ahbapları Tevkifhanede ziyaret e- ların içerisinden böyle birisinin çı- ! ]etimizin her ferdi gibi ben de hu- Maç 8-l Befiktalın galibiyetile ne-
derek görüşmüşlerdir. kacağına da kat'iyyen kani değilim. j dutsuz bir sevfnçlP kutluluyor ve ücelenmiftir. Maç bittikten sonra 

Kendileri evlerinden yatak ge- Memurlara verilecek naran n azlı~ı ayni derin heyecanla y ,,şıvorum... sübaylar tarafından muharebe •bf-
tirtmiflerdir. Fakat dahili nizamna- veva eoklu~u münakaşa mevzuu o- PAY AS HUDUT TAŞI lan yapılmış ve ıenltklere nih&ywt 
me mucibince karyola getirmek lurken biraz da Türk kövlüsünün SÖKÜLDÜ verilmiştir. Mareşal bul(ln refakat. 
memnu olduğundan buna müsaade . haline bakın; onJınn ne r.aruretlet' Antakya, 26 (A.A.) - Payastui !erindeki zevat ile birlikte Oefibo. 
olunmamışhr. ıçerisinde vaf&dıtını biz g vet iyt 476 numaralı hudut taşı yerinden sö- luya hareket Wnlıler ft llHtl lir 

Bu sebepler mevkuflar, §imdi yer biliyoruz. Bir maliyeciden ve ban- külerek bugün buraya merasimle de olduğu ıtbt buantU ldr mrwtıt 
yataklarında yatmaktadırlar. kacıdan, bir memurdan daha evvel getirllmiştir. uturlanmııtantnt. 
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Meşhur Kadın Casusu Mata Hari
" nin Fevkaldde Maceraları 

Mata Hari danı c derken 

Bnzan bu daha vahim bir 

şekil alabilir. Bir aşk inkisarı hayali 
tesirile, casus kadın, vazifesi üzerin
de meş'um bir tesir icra eden bir 
manevi inhitat devresi içinde bulu
nabilir. Randımanı sıfıra indiği gibi, 
elde ettiği vesikaları ortadan kaldı
rabilir ve verilen mallımatı yanlış 
olar.ak aksettirir. Fakat en mühim 
nokta, casus kadının, ckurbanı> ola
cnk şahsı sevmiye başlamasıdır. O 
vakit, sevdiği adamı kurtarmak için 
her şeyi yapmıya hazırdır. Ca<11us 
kad nların, sevdikleri ve kendilerin
den malUmat almakla mükellef ol
dukları kimseleri kurtarmak veya 
kaçırtmak için bütün tecrübelerin
den ve münasebetlerinden istifade 
il~ uğradıklarına çok defa şahit c
Junmuştur. Bu anlard:ı. kadınlar, 

her türlü rekabetin fevkinde, erişil
mez bir ksı biliyet, maharet ve zeka 
gösterirler. 

Buna bir misal olarak, 1. S: in hiz
metinde bulunan Viyanalı Emmı;ı 

Stubert'in vaziyeti gösterilebilir. Bir 
düşman zabitinin nezdinde bulunnn 
b:m gizli vesikaları elde etmek ve 
zabiti takio vazifesini deruhte ede:ı 
k-Odın, evvela, birçok günler, bir ha
yat nişanesi bile vermedi. Sonradan 
şeflerinden birisine gelerek, ve elde 
ettiği kalın bir zarfı yazıhanenin ü
zerine atarak ağlamıya basladı ve: 

c- Bu 2'abite hiyanet edemiyece
ğim, onu seviyorum.~ di •e bağırdı. 

Genç bir danimarkalı kız, İntelli
gence Service tarafından, Kopen
hag'daki si •asi mehafilde casusluk 
etmek için, teşkilata alındı. 

Birkaç hafta müddetle, raporları, 
ehemmiyetsiz dedikodudan ibaret i
di, zaten, bunu raporlarında sevimli 
bir surette izşh ediyor, gözetlediği 
kimselerin, fazla lakırdı söylememe
lerinden şikAyette bulunuyordu. Ni
hayet, kıymetli malumat elde etmE
yi ümit ettiği bir diplomatla tanıştı
ğını ve fakat, bu diplomatı sevdiğini 
ve evleneceklerini itiraf etti ve ev
velce almış olduğu avansları fntel
ligence Service'e iade ederek, haya
tını tamamile sevgisine hasretti. 

Güzel ve cazibeli bir İtalyan ka
reket etmedi. cKurbanmh ~evmiye 
C!ın casusu bu kadar doğrulukla ha
başlıyan bu kadın, Downing Street'I! 
biri diğerinden dşha mübalAgslı ra
porlar gönderdi. Bu bir mllddet de
vam etti. Neticede ~üphPve düı:en 
f ngtliz teşkllAtı casusu takip etti.re
T"k f\ynaıfı ~ı tıyunu ke~f etti. GU?.el 

casus, bu mesleki namussuzluğu faz
lasile ağır bir surette ödıyecekti. 

Yalnız bir Fransız diplomatının öğ
lile yapılacak nişanını resmen ilan 
ettiğinden genç kadın kendisini mi.ış 
külattan kurtardı. İngilizler bu ada
ma hürmeten İtalyan kadınını rahat 
bıraktılar. 

· iki YUzlU caeua: 
M ata Harı 

Cavalı casus kadın Mata Hari'nin 
hayatı kadar, hiç bir casus hayatı, 
romancıları ve sinemacıları alaka
dar etmemiştir. 

Biz burada, sergüzeştJi hayatının 
faaliyet dolu hfıdiselerini tetkik e
deceğiz, Casus kadının hayatının en 
enteresan ciheti, Mata Harinin ida
mından sonra, Almanların, bu kadı
nın masum olduğunu ilan etmeleri· 
dir. Bugün Mata Hari'nin bir Alman 
casusu olduğu ve Nnchrichten Büro
ya verdiği malumata mukabil ehem. 
miyetli miktarda para aldığı müna
kasa götürmez bir surette ispat edil
miştir. 

Bilinmiyen veya az bilinen bir ci
heti de. bu kadının ayni zamanda 
Fransanın da hesabına çah~ması 

keyfiyetidir. 
Filhakika, dava esnasında, Mat~ 

Hari, Fransız sahilleri yakınında ta
hasşün etmiş iki Alman denizaltı

gemisini Fransızlara teslim ettire
nin kendisinin olduğunu beyan et
mişti. Bu ihbar sayesinde, denizaltı 
gemilerinden bir tanesi batırılmıştı. 
Şüphesiz ki, Mata Hari bu itirafile 

Fransızların kendisini affetmeleri 
takdirinde, Almanlar tarafından 

mahkıim edilecekti. 

Her iki ta .. aftan da ölüme mah
kumiyet keyfiyeti, çifte casusların 
daimi akibetidir. 

* Bu büyük casus kadını tevkif et-
tiren ve casusluk· hakkınrlaki eser
leri tanınmış olan yüzbaşı Ladoux, 
genç kadının suçlu olduğu hakkın
daki kanaati nasıl kesbettiğini he
yecan veren bir tarzda yazıyor: 

cHcnU~ iki hafta geçmişti ki, bü
yük erkAnıharbiye dansözün avdeti
ni bana bildirdi. Genç kadın bana: 

- Çok sinirliyim, ve dostumu gör
mek istiyorum, dedi. 

- Demek onu o kadar seviyorsu
nuz? 

- Bu, belki hayatımın yegane 
sev2lsidlr. 

fDevamı var) 

Harp Kibusu 
Bugün Dünyayı Yeni F eliketlere 
Sürükliyecek Olan Bir Harbin 

Mesuliyetinden Herkes Kaçıyor 
20 nci asır ıııeceniyetin e sahip 

milletler; zekalarile, ilimlerile; fen 
ve san'atlarile mamureler vücude 
getirdiler. Yaşadıkları şehirleri 
abirielerle, çıçeklerle süslediler. Hu
susi meskenlerinde zevklerini okşı· 
yacak konfor tertibatı aldılar. Ve 
bugün yüksek kabi~iyetl~rini ~e 1 
dehalarını neş'e ve iftıhar ıle seyır 
ve temaşa ederlerken, parklarda, 
bahçelerde ve salonlarda ömürleri 
bir mevsim müddeti hatta 24 saat 
süren çiçekleri koklamağa kıyamaz 
larken ve koparanları şiddP.tle me
nederlerken nasıl oluyor da canh 
çiçeklerden madud insanlara acıma
dan kıyıyorlar ... 

Bir kere düşünelim o genç insan
lar nasıl yetiştirilmiştir? Her yur
dun ana kuvveti köylerden başla-ı 
dığına göre tabiatin sinesinde açı~ 
havada dağların, yaylaların ye~ıl 
otları, tarlaların sıcak ve feyizli top
rakları üzerinde kaynaşarak, güle
rek, bağırarak; koşarak taşlarile 
kumlarile oynıyarak zevk alan, 
çaylarında yıkanarak ferahlanan; 
ormanlarında ar ıları, kuşları kova
lıyarak dolaşan ve yeşil sarmaşıklı 
damlarında anneciklerinin kınalı 
ellerile okşanarak ve tatlı ninnileri
le uykuya dalarak ve sabahleyin fe
cirle öten köy horozlarının ve koru
lardaki tallı sedalı bülbüllerin ilk 
avazelerile uy~narak, kendi sabah 1 
cıvıltılarile biitÜ"n ovaları ve dağla
rı çınlatarak; yurd güneşinin altın 1 
sarısı gibi p~rlıynn ışıkları altında 1 
tarlalarda masum alınlarından dö
külen ter habbeciklerile biiyiikleri
ne yardıma çabalıyarak büyüyen ve 
bu temiz hava ile neşviinema bul
muş fidan boylarile ay ışıklarında 
ve gecenin süki'ıneti ortasında top
landıkları akar çeşme başlarındaki 
tatlı muhıbbetlerine doy,amıyan 

tunç çehreli köy yavruları ve yurd 
arslanları ... 

Şehır ve kasabalarda ise bir kıs
mı naz ve naim ile bircoklan mah-• , 
rumiyetlere katlanarak mektepler-
de kfüplar ve kağıdlar üze!inde se
nelerce sararan ve imtihan heyecan
larile eriyerek \'C ebeveynlerinin 
binbir fcdakarlıklarile veti§en irfan 
mensupları güni.in birinde düğün 
ve bayram günlerinden daha zorlu 
çalınan davulJarla \'e gazetelerdeki 
davetlerle 

(Silah başına!) 

Çağırılan bu genç ve kahraman yi
ğitlerimiz cihanda Türklere has 
şevk ve sevinçle bu milli davete he
men iştirakte tereddüd etmezler. 

Yüce milletinin, aziz yurdunun 
istiklali ve harimi ismeti olan hu
dudlarının müdafaası emrinde kud
si namına and içtikleri sancakları
nın başına toplanırlar: .. 

O kahnımaniar; namus gibi mu
azzez: vatan gibi mukaddes iki pır
lantayı müdafaa ve muhafaza kay
gısile çiftini, tarlasını, klübesini, 
eşini ve yavrularını; ldtaplarını ve 
mevkilerini millete vedia bıra1rnrak 
sınırlara koşan ve her biri birer 
timsali celadet kesilen koca asker
ler mukaddes vazifelerini siperlerde 
almışlardır. Çankü yurdun uğradığt 
bir tecavüzü red ve tard edecekler
.dir. Evvel ve ahir insanlar tecavüz 
leıden o derece bizar kalmıslardır 
ki vatanlarını, namuslarını.~ şahıs
larını, ailelerini, meı-:kenlerini, mal
larını ve servetlerini korumak için 
her çareye başvurmuşlardır. Boğaz 
ve sahil devletleri torpil tarlalari
le, sahil bataryaları ve istihkamla
rile ve defi toplarile müdafaa ter
tiplerini almışlardır. 

Ada devletleri bahriyesine ehem
miyet ve takviyet vermişlerdir. Da
ha eski asırlarda meşhur Çin sedle
ri, Bizans devri surları hatta bugün 
Felemengin denizden su baskın ter
tibatı; Fransızların (Maginot) ve 
Almanların (Sigfrid) hatları; çelik 
istihkamları; blokhavuzları hep te
cavüze karşı kurulmuş aşılmaz ~he
nin siperlerdir. Ve zehirli gazlara 
karşı hazırlanmış yeraltı sığınakla
rıdır. Hususi meskenlerde dahi ha
riçten gelecek tecavüzlere karşı ka
pılara sürgüler, pencerelere par
maklık~ar konulmuş ve bahçeler du-

varlarla çevrilmiş ve .. gıllardaki sü
rüler kurd köpeklerile muhafaza al
tına alınmıştır. Tabiat bile hayva
natı müdafaa uıuvlarile mücehhez 
yaratmıştır ve onlara herhangi te
cavüzü, diş, pençe, gaga. mahmuz 
kılıç; boynuz, tekme, çifte Ye iğne

lerile men ve tardetmek kudretini 
vermiştir. 

Beşer kısmında bu kadar istlhza
rat yetişmiyormuş gibi kimya harp
lerile mikropl.:ır saçarak ve zehirli 
gaz duman larıile etrafı boğarak. 
yangın boınbalarile hanümanlan l 
ateşe vererek mamureleri yakmak, 
yıkmak; masum yuvaları tariimar 
etmek; hava torpillcrile, tayyare 
bombalarile, t<'p mermilerile. şarap
nellerle ve makineli tüfek kurşun
larilc, el bomhalarile insanları delik 
deşik ederek haki helake sermek; 
ehramlar gibi yığılmış nı1ısuz ce
scdler; bedenlerinden ayrı1mı~: kan
lara, topraklara ve taşlara karış

mış azayı beşeroı. 
Taş taş üstune kalmış mekeler ve 

hatıralar ... Telef olmuş hayvanlar: 
parçalanmış mekkariler, enkaz ha
line gelmiş arabalar, kamyonlar, 
toplar ve tanklar ... Mes'ud \ e rahat 
uykularında iken beşiklerile, yatak
larile yanmış masum yavrular, akıl
larını kaybetmiş anneler; n:nc•1cr ve 
büyük babalar ... 
Soğuk denizlerin derinliklerinde 

çelik t butlarında mal1sur kalmış; 
havalarda kanatları kırılan kartal
lardan meçhul semtlere düşmüş 

kıymetli ins nlar; yangınların için
de kavrulmuş. karbonize olmuş ce
sedlcı·; duğ başlarında aç biilaç ve 1 
sefil kalmış bedbahtlar. siitleri tü
kenmiş ncvzadlar, buğdayları, erza
kı kalmamış, tab ve tüvandan düş
müş iske~et halinde cılız ve sarsak
lar ... 

Esarette işkencelere maruz kql
mış hr. talanını;; 'Ve teverrüm etmiş 
kedıd hale gclmi~ zavnllılar geride 
bıraktıkları yavrularının hasret ve 
~ektikleri sefaletlerinin acı düşün
celerile artık kalbleri bezgin ve 
keder yaşlarilc gözlerinin nurları 
sönmeğc mahk(ıın bedbahtları son
su.ı:: ıztır:lplarla, hc•yccanlarla bekli
yen, gıdasızlıktan ve soğuktan tit- j 
reşen aile ferdleri... 

Bu 20 nci medeniyet asrında in
sanlığın, fa7Jletin; kalbin ve nalan 
gözlerin görmege tahammül edebi
leceği levhalar \"e manzaralar mı
dır? 

Harp sözünden ve harbı umumi 
ihtimalinden dünya rahatsızdır. Bi
huzurdur. Neş'eler kapalıdır. Uyku
lar muhteldir. Ve ferda meçhul
dür... Çünkü cihana bir kabusu 
azim çökmüştür. 

Eski harbi umuminin facialarını 

görenler henüz yaşıyorlar ve ccki
len zahmetleri, "mahrumiyetleri bi
liyorlar ve harpten kaçını~·orlar. 

Bugünkü harp ise \'ahşetten üs
tün ve Jpyametten bir nümune ola
caktır. 

Yarınki umumi harp ise bi.itiin 
beşeriyetin fedi inhid°:mıdır. Son
suz ağlıyacak bütün gözlerin kör 
olmasıdır. Nihayet bahtı ka.ra diin
yanın kara bir kül halinde etrafa 
savrulmasıdır. 

Elhasıl tam felce uğrıyacak in
sanlığın, medeniyetin gecelerini bir 
kat daha karanlık görecek 

(ZatJallı hc~eriyet) 

Meş'um ikinci harbı umumi kıya
metinin korkulu rüyasından titre
yerek uyanmıştır. İşte bu sebepten 
bugün kimse harp mes'uliyetini ve 
o ebedi Hineti üzerine alamaz ... 

Bahri Özdemlr 
Eski topçu harbiyesi Fran
sızca ve beden T. Muallimi 

8ıvae köylUaUnUn bUyUk 
••vinci 

Sivas (Hususi) - Gün dönümü 
münasebetilc Sivas köylüsünün bu
günlerde beklediği feyizli yağmur
lar başladı. Ve kCiylünün beklenilen 
ihtiyacını karııladı. Bundan dolayı 
Sivas köylüsfi büyük bir sevinç 
içindedir. Bu yılki mahsul rekolte
si Sivas çevıesffis!e ümidin cok fev
kindedir. ,.._,ı,ı. - .._... ~ 

-sw 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 
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Sultan Azizin Kuvveti 
Osmanlı Hükümdarının Kuvveti 
·Herkesi Hayran Bırakmıştı 

İkinci fılet de bradüfer dE:dikleri 
bir kuvvet aleti idi. Bu alet, bir kol 
demiri gibi idi: Bu kol kuvvetli çelik 
bir yaya merbuttu. Önünde bir de
receli levha vardı. Yüz dereceye ay- j 
rılmı~tı. Kolu bir yandan bir yana 
bükmek ve tamamlamak lfızımdı. 

Yani; tam yüz dereceye getirenler 
en kuvvetli adamlardı. Getiremi
yenlerin derecesi de taksimatta gö
rülüyordu. 

Sultan# Aziz, kuvvet dairesine ge
lince; karşısımı çıkan dairenin mü
dürü iri ve pehlivan yapılı Fransıza 
hayı-etle baktı. Hakikaten bu adam 
nazarı dikkati c:clbf'del'ck derecede 
müşekkel ve iri yapı1ı idi. 

İmparatoriçe Öjen padişaha daire 
miidiirünü takdim etti: 

- Mösyö Atila ... Kuvvet dairesi 
şefi ... 

Sultan Aziz, terciimımhk eden 
Hariciye Nazırı Fuat Pa~a vasıtasi
le sordu: 

- Ne gibi kuvvet oyunları yapılı
yor burada? 

Daire ~efi gösterdi ve tarif ettL 
Bu daire Sultnn Azizin c·ok hoşnn:ı 
gitmi~ti. 

İınparotoriçc, Atilfıya f'mir verdi: 
...._ Soyun ve hün0rlerini göster ... 
Atilfı, ceketini çıkardı, oazularını 

gNdi, dı>mir levhaya bir yumruk 
vurdu. llalka havalandı ve çakmak 
patladı. 

Sonr:ı; yaylı kol biikme :'ıletine 

gitti, 7Prl~dı ve ko'u tam yüz dC're
ceye getirdi. Çanı ça'ldı. 

Sultan Aziz ve pehlivanları bu i
şin nasıl o]aca~ını alamışlardı. P.l
di~ah, yaveri Halil Paşaya irade 
etti: 

- Halil! .. Çocuklar vurmcıdan·he
le bir sen vur bakalım şu makineye!. 

Halil Paş3; ceketini falan çıkar

mıya lilzum görmeden makine.v0 
yaklaştı ve levhaya sıkı bir 1umruk 
att1: Bir anda halka fırlayıp C'akmağı 
patlattı. 

Fransızlar Halil Paşanın hareketi
ne saşmışlardı. Ham Pa~a. o kadar 
genç bir adam da dcğilcH. Elli beşlik 
bir adamdı. Dünyada Atiladan gayri 
hiç kimsenin başaramadığı bu kuv
vet hareketini ihtiyar bir adam.n 
heın de ceketini bile çıkarmıya te
nenül etm('den yapması oldukça 
hayrete değer bir işti. 

Halil Paşa, bradi.ifer aletine yaklaş 
tı, kolundan tuttu ve büktü. Yüz nu
maraya gelmiş, yelko,·an. çanı çal
mıştı. 

Üçüncü Napolyon ve İmparatori
çe Öjeıı ihtiyar paşayı tebrik ediyor
lardı. Sıra pehlivanlara gelmişti. 

Sultan Azizı: evvela Kavasoğluna 
irade etti:. 

- İbrahim. haydi bakalım, sen de 
bir dene kendini bakalım ne iştir bu 
küffar işi? .. 
Kavasoğlu Koca İbrahim de sako

sunu falan çıkarmadan levhaya 
yumruğunu salladı ve çakmağı pat
lattı. 

Bradüfer aıetinin de başına gide
rek kolu büktü. Yüz derecede çanı 
çaldırdı. 

Sıra Kara İboya gelmişti. O da; 
Kavasoğlu gibi hatasızca ve tam ola
rak hareketleri yaptı. 

Daire müdürü Atila, Napolyon ve 
imparatoriçe pehlivanların ellerini 
sıkarak tebrik ve takdir ediyorlar
dı. 

Fakat: iş bitmemişti. Napolyan ve 
Öjen işi bitmiş gibi km·vct dairesin
den uzaklaşmak üzere harekete geç
mişlerdi. Padişahın duraladığını gö. 
rünce onlar da duralamışlardı. La· 
kin, padişahın neden duraladığınm 

iarkına varmamışlardı. Birşey sora
cak zannetmişlerdi. 

İmparatoıiçe nezaketle sordu: 
-Haşnıetıneab, bir a:ı.:~unuz mu 

var? .. 

-
Sultan Aziz, gülerek: 
- Müsaade buyurulursa şu aletle· 

re birer de biz vursak? dedi. 
Padişahın bu sözlerini Fuat Pa;a 

deı hal başka kalıba dökerek tercii· 
me etti. Çünkü, Sultan Azizin sözle· 
rinde başka manalar vardı. Yani; de· 
mek istiyordu ki, pehlivanlarırnıı 

vurdu ve boylarını ölçtüler ... irnpa· 
ratorla birer yumruk ta biz atıp bo
yumuzu ölçelim ... 

Fuat Paşa; imparatoriçeye şöyle 
bir tercüme yapmıştı: 

- Efendimiz, bizzat aletleri ke:ı· 
dileri de denemek arzu ediyorlar: .. 

Napolyon ve Öjen bu arzuyu şıı· 

hane üzerine memnuniyetlerini iı· 
har ederek Sultan Azizi buyur etti· 
ler ... 
Fransız pehlivanı Atilfı, hayretle 

bakıyordu. Ne kadar vurabilecekti? 
diye mülahazaya dalmıştı. 

Üçüncü Napolyon ve imparatoriçe 
de Sultan Azizden fazlasını umrnıı· 
yorlardı. 

Sultnn Aziz, İstanbolinini falan çı· 
karmadı. Yalnız, ceket kolunu ağzın: 
dan kıvırdı. İri ve müşekkel biJcğı 
nıeydana çıkmıştı. Alete olanca kıJ\'• 
vetile vurdu. 

Bu, öyle bir \'Uruş idi ki, ortad:ı 
ne çakmak p:ıtladı ve ne de hallt3 

yukarı fırlndı. Aletin çelik kvhalaı1 
ve yaylsırı, amudi demir, halka hCP 
birden bir yumrukta darmadağırı ol· 
muş, oldu&ru yere sapır sapır dökiil· 
mi.iş kalmıştı. 
Hazırun hayret içinde kalmıştı. 

Fransız pehlivanı gözleri Sultan t-.· 
zize dikilmiş şaşkın şaşkın bakıyor· 
du. 
Padişah; hiç istifini bozmadı. Yal" 

tığı i~c chemmivet bile vermedi. o;· 
dtığıı yerden öbiir aletin yanına yıı· 
rüdi.i ve geldi: 

t 'Ji? Koldan yanıştı, olanca kuvve ı 
zorladı ve büktü. Bu aletin de çaı11 

c:alacağına yayları kontu, kadrafl1 

fırladı, yerinden koptu. 
İ~te okuyucularım, heyecanla J{ıı· 

zıkçı Karabekir'i görmek istiyen sı.ıl 
tan Azi1Jn ihtiyar ynveri bu kU''' 
vctte \'e merakt.a bir adamdı. 

Fakat; Sultan Aziz hepsinin ustası 
V<' elebaşısı idi. Bunlar da efendile!'l 
kad;ır spora meraklı idiler ... 

Sultan A7.i7.in Avrupa seyahati il' 
zun bir hikayedir... Pehlivanıarı1l 
ve kendisinin Londrada, Mısırda, 
Pariste, Berlinde, Viyanada yapuğı 
kuvvet hareketleri yazmakla biter 
tükenir şeylerden değildir. Çok :rne· 
raklı safhaları vardır. 

Fakat; sırası geldikçe; okuyuculB' 
rıma bu tarihi vak'alardan bahsedt' 
ceğim ... 

(Devamı var) 
.......................................... 

Sıvasta ilk 
Okul Sergileri 

Sivas (Hususi) - Şehrimiz jl~ 
okullarının ders yılı sonu dolayısil 
bir yıl içerisinde okunan ders ünite· 
!erine göre hazırlanan ve göz alıC• 
bir zenginlik taşıyan sergilerini biJl' 
lerce Sivaslı bir gönül ferahlığı 
içerisinde doya doya, içforine küçü1' 
ellerin verim1i sanat zevklerini ta· 
şıyan varlıklarını sindire, sindir~ 
seyrettiler. Yavrularımızın esertetJ 
sanat itibarile kısım, kısım d~~i~ 
mişti. Ve her kısımda bir Atatur. 
ve İnönü köşesinin bulunuşu sergı· 
ye bir kat daha güzellik veriyordll· 
Yağlı boya, kara kalem resirnle~~ 
h&ritalar, çok iyi bir .şekilde kesi , 
miı: mukavva işleri, toprak el mııll 
sulleri hakikaten örnek bir eser }lB~ 
linde sıralanmış bulunuyordu. ço 
gfü:cl sergiler hazırlıyan, yavrula· 
rımızı yetiştiren kıymetli öğretı11~o· 
leıimiz her sahada takdir ve f€brıl< 
layıktırlar. 



-··-
Binbafı R'/1.atemin Çakırcalı 
Mehmet Efeyi Tahkir Etmesi 

H 

Hazır Bulunanları · Urkii.tmilftiJ. 
·- .... ........ ___ 

Bunu müteakip diğer kızanlarına 
haber gönderdi ve sür'atle silahlan
malarını ve hazırlanıp gelmelerini 
bildirdi. 
Çakırcalı, diğer taraftan clerhal kı-

'
anlarına haber gönderdi. Oll, on be~ 
akika sonra hepsi Çakırcalının evi
ne toplandılar. Çakırcalı biraz dü-
şünceli ve gamlı görünüyordu: 

- Çocuklar! diye söze başladı, ga
liba bize yine dağa. çıkmak görünü
yor. 
Kızanlardan hiç biri cevap verme

di. Çakırcalının biraz gamlı bir eda 
ile söylediği sözler, kızanları bila
kis memnun etmişti. Çünkü esaserı 
bunlar, böyle bir köyde sakin yaşa
maktan hoşlanmıyan insanlardı. Tü
fekleri sadece talim maksadile tes
tilere nişan almakla kullanmak on
ları rahatsız ediyordu. Dağa alışmış 
bir adam, kôyae rahat yaşıyamaz, 
bu hava onu boğar. 

Binaenaleyh, Çakırcalının yeni
den dağa çıkmak bahsinin onları 
memnun etmesi pek tabii idi. Çakır
calı devam etti: 

- Şimdi hepiniz silahlanın. Karı
larınıza ve analarınıza veda edin ve 
hepiniz burada toplanır! 
Kızanların hiç biri cevap verme

den sür'atle oradan uzaklaştılar. 
Bu sırada camiin karşısındakı 

kahvcdf.' de bac;ka srhneler cereyan 
ediyordu. Binba.sı Rüstem Bev kah
vede otururken Çakırcalının hizmet
çileri uzaktan görünmfüılerdi. Der
hal kahvede masalar vanvana ~eti
rilmis ve büyük bir sofra kurulmus, 
lizerine sıra sıra yemekler dizilmiş
ti. Binbac;ı bütün vapılan hozırlıkl:ı
l"a lakaydane bakıyor ve C'trafında· 
kilerle başka mPvzulnr etrafında gö
rüşüvordu. 

Diğer taraftan, başta muhtar ol
mak üzere bütün h:ızırun, Rüstem 
Beyin ne yapacağını büyük bir me
rak ve endise ile bekliyordu. Eğer 
tfeden geldiğini öğreneceği yC'megı 
Yerse o zaman mesele kalmıyacak, 
Rüstem Bey kardeşini öldüren Ça
kırcalı ile barısmış olacaktı. Aksi 
halde Çakırcalı ile Riistemin çar
~şmalan ve Akçaova köyünün kan
lı bir faciava sahne olması muhak-

' kaktı. ~ 
Bu sırada sofranın hazırlığı bit· 

tnişü. Çakırcalının adamlarından bi
ti binbaşı Rüstem Beye yanaştı: 

- •Efe selam söyledi. Acele oldu, 
kusura bakmasın, diyor, dedi. 
Binbaşı Rüstem Bey adamın yii· 

2iine sabit nazarlarla uzun uzun bak
'b, Herkes heyecan içinde ne yapa
cağını bekliyordu. Binbaşı birden· 
bire ayağını kaldırıp masaya indir
t!ı. Bütün yemekler kaplarile birlik
te yere döküldü. Tabaklar, bardak
lar kırıldı. Sonra asabi ve boğuk bir 
Sesle: 

- Ben öyle köpeğin yemeğini ye
mem! dedi. 

Bu sözlerin her biri etrafta bulu
tıanların kafalarına birer kurşun gi
bi tesir etti. Herkes bembeyaz ke
lildi. Nihayet korktukları tahakkuk 

ttmif, binba.şı Rüstem Bey Çakırca
lıyı çok ağır bir şekilde tahkir et
bıişti. Çakırcalının tabiatını bilen· 
l~r, onun asla bu tahkiri hazmetmi
Yeceğini biliyorlardı. 

Bu işten en ziyade müteessir olan 
l'tıuhtardı. O anda ne yapacağını dU
fÜndü. Aklına binbaşı Rüstemin 
Yaptığı bu hareketi Çakırcalıya du· 
)Urmamak geldi. Fa.kat çok geç kal
ltııştı. Zira etra.f ına bakındığı zaman, 

~akırcalının adamlarından birinin 
Ue ortada kalmadığını gördü. Hep

li bu hldise üzerine bir taraftan U· 

:akla§mış, hadiseyi Çakırcal;ya bil· 
lrnıtye koşmuitu. Muhtar elile Ü· 

lnitSiz bir hareket yaptı. 
liuhtar, igi &1'98 etmek için bin-

başı Rüstemin bir an evvel köyden 
çıkıp gitmesinden başkaı çare olma
dığını düşündü. Efenin bu havadisi 
haber alır almaz, derhal kızanlarını 
çağırıp silahlanacağı veya kahveye 
hücum edeceğini, yahut ta köy dışı
na pusuya yatarak kendisine bu bü
yük hakareti yapan binba~ıyı öldü
receğini biliyordu. Fakat gerek ken
disinin, gerekse kızanlarının silahla
nabilmeleri jçin en aşağı on, on beş 
dakik.~ Iazımdı. Binaenaleyh bu 
müddet zarfında eğer binbaşıyı gön
derecek olursa binbaşı sağ salim 
köyden uzaklaşırdı. Ondan sonra 
Çakırcalı ister~e kendisini takip e
debilir ve aralarınd aki çarpışma her 
halde köy haricinde olurdu. Bu su
retle kendisi de başına bir bela gel
mekten kurtulurdu. 

Bu düşünce He ayağa kalktı. Binb:ı 
şıya yaklastı ,.e kul~ğma eğilerek şu 
sözleri sö.vledi: 

- Binbaı:;ım. ben seni severim. Ça
kırcalı ile aranızdaki kan d~vasını 
da biliyorum. Şimdi sen ona bu mu· 
aıne!Pvi yapınca o derhal adamlan
.nı toplavıo Ü7erine gelecek. Bunu 
yapm"dığı takdirde yoluna pusu ku
racak. Kendisinin esasen hükumet
le muknvelesi var. Kövüne askı>r gi
remez. Şimdi iyisi mi ı:en o daha ha
zırlık vapm?d·n selnmı>tle yola çıl{ 

da bir tuzağınıı dü~miycsin! 

Rüstem bu sözleri sükunetle din· 
ledi. Hiç bir cevap vermedi. Az son
ra ayağa kalkarak: 

- Atımı getirin! 
Emrini verdi. Binblısının bu ha

reketi hı>psini bilvük bir sevince dU

~ürciii. İste bjnbaşı hk bir hadisey~ 
me,·d · n \•ermeden köylerinden \C· 
kilip gidiyordu. Çakırcalı hareket~ 
geçse bile geç kalmış olacak ve Ak· 
çaova köyü bir maktel olmaktan 
kurtulncaktı. 

Halbuki binbaşı Rüstem Beyin 
maks21dı büsbütün b 1şka idi. O. esa
sen bu köye. bir hfıdisc <_:ıkarmak ve 

Çakırca Jı ile \'Urusmak için gelmiş
ti. Hükumet r.ok sıkı emir vermiş ve 
Çakırcalıya dokunulmamasını, Ak
çaova köyüne girilmemesini bildiı·

mişti. Riistem Bev ise' müfrezesi)~ 
birlikte mütemadiyen köyün etra
fında doleşıyor. belki Çakırcalı köy
den çıkar da bir fırsatla karsıla!?ır 

ve kendisini öldürürüm diye bekli· 
yordu. Karşılaştıktan sonra bir ba· 
hane bulmak ve Çakırcalıyı izzeti 

nefsi ile oynayıp kızdırmak çok ko
lay olacaktı. 

Fakat Çakırcalı bir türlü köyün
den dışarı çıkmıyor ve böyle bir ha
diseye imkan vermiyordu. Binbaşı 

Rüstem Bey bunun üzerine köye gir
miye \·e bir fırsat bulup Çakırcalıyı 

tahkir etmiye karar vermişti. Bu 
ta.kdirde Çakırcalı mutlaka üzerine 
varacak, o da bu fırsattan bilistifade 

kardeşinin intikamını kendisinden 
alacaktı. 

İşte nihayet istediği olmuştu. Efe 
bu cevabı alınca derhal kızanlarını 

çağırıp silahlanacak ve harekete ge
çecekti. Zira Çakırcalı bu kadar ağır 

bir tahkire asla· tahammül edemezdi. 
Şimdi yapılacak şey, köyden çık-

mak ve bir kısım askerlerini pusuya 
yatırdıktan sonra uzaklaşıyor gö
rünmekti. Çakırcalı da. hazırlandık
tan sonra derhal arkasından çıka

caktı. O zaman onu kolaylıkla pu

suya düşürüp öldürebilirdi. Hüku
met de evrlvakii kabule mecbur o
lurdu. Üstelik bu müsademenin mes
uliyeti de doğrudan doğruya Çakır
calıya raci olacaktı. 

Fakat binbaşı Rüstemin hesabı 

yanlış çıktı. Çakırcalı bu defa da 
kendiainl atlatmııtı. 

'Davamı var) 

rı•g .. 
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Tarih 
Vaktile Sayalı Bir Dedikodu Y aratmıf Olan Hapishane 
flinaaı Meaeleai Sona Ererken Bazı Millahazalar 

lbrahim Paşa Sarayı Yıkllırken 

At aeydaaıaclaJd hwahim pata sarayını• tam yk Hll• enelld laall (IUaJ .. tda ı&r&amektedir) 

İlim ve zevkiselim galebe etti. - --: YAZ AN : :ı--
Hapishane binası yıkılıyor. İlme da- I 
yanan Cümhuriyet Türkiyesinde ıbrahim Hakkı 
haklı her tezin er geç muvaffak ola-
cağını bir daha gördük. Konyalı 

Cehlin ve şöhret endişesinden do- =----------------
ğan mugalatanın bu topraklarda tu
t unamıyacağını bir daha öğrendik. 
Rehakiır kazma, bir ahırda şöhret 
kaşanesi kurmak istiyenlerin emel
lerini de yıkıyor. 

Taşın, tuğlanın nabzını iyi tuta
mıyanların bu bina hakkındaki fi
kirleri bukalemun renkleri gibi sey 
yaf ve kaypaktı. Bu yapıyı tetkik 
için toplanan mimarlar, mühendis
ler, tarih alimleri, yıkılma kararını 
verirlerken ilim ve ihtisas son sö -
zünü söylemişti. Buna rağmen ha
rabenin üstünde baykuş çığlıkları 

koparanlar vardı. Kazma, bunların 
da son cevabı oldu. 

mütehassıs olan Saylav Salah Cim

coz: 
- Bu bir kervansaray bozuntu

sudur. Yurdun her köşesinde san'at 

ve mimari bakımından bunu gölge-

rer kıymet olan tarih kurumunda 
da görüyoruz. Bazı azasının şahsi 
ihtirasları, ciddi ilim ve tarih adam
larını bu camianın haricinde bırak· 
mıştır. Kurumun; KöprÜlüzade Fu
at, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, talim 
ve terbiye heyeti reisi İhsan, Hasan 
Cemil, Faik Reşit, doktor Süheyl 
gibi kıymetli uzuvlarına karşı dai· 
ma saygı ve sevgi besleriz. 
· Bu kurumun muazzam masraf • 
iara rağmen mahsul itibarile kısır-

Binanın mukadderatını tayin ede
cek komisyonda ben de aza idim. 
Komisyonda davacılık rolünü takı
nanlar tezlerini ispat edecek tek bir 
, ·esikaya, fenni ve ilmi bir beyyine
yc malik değillerdi. Eski Hapisha
neler Müdürü Bay Efdaleddin, İb· 
rahim Paşa sarayının; Sultanahmet 
camiinin yerinde bulunduğunu, Ha
pishane binasının ise Sultan Ahme
din bimarhanesi olduğunu söylüyor 
ve yıkılamıyacağında ısrar ediyor
du.Garip bir tecellidir ki, tariJıi kıy
meti (!) olan bu binada ilk tahribat 
uzun seneler Hapishaneler Müdür
lüğünde bulunan bu zatın zamanın
da yapılmıştı. Bay Efdalettin, eski l 
eserleri koruma kurumunda aza idi. ı· 
Bu kurumla beraber, binanın hiç 
bir tarihi ve mimari kıymeti olma
dığı hakkında karar verenler ara -
sında da bulunmuştu. Üç gün sonra 
Bay Efdalettinin, Müzeler Umum 
Müdürü Aziz Oğan gibi, yıkılamaz! 
diyenler arasında yer aldığını gör
dük. 

3ir kerYu1aray baraHsi olu hapiıbaae bfaa11 iıt• bacbu 

Komisyonda; Bizans medeniyetini 
ve eserlerini hortlatmak istiyorlar, 
Türk eserlerini yıkıp yerine Bizan· 
sın Hipodromunu kurduramayız .. 
diyenler vardı. 

Elli sene evvel kapattıkları Ata 
tarihi gibi baştan başa yanlışlarla 
dolu kitaplardan ahkam çıkarmıya 
çalışanlar da görüldü. 

Binayı; Acem Ali'ye, Sanan'a yap 
tıranlar vardı. Bunlar, binanın ku· 
ruluş tarihine Beyazıt II ile Selim II 
arasında zikzaklı bir dans yaptırdı
lar. Fakat ellerinde güvenilebilir 
tek bir delil v~ vesika yoktu: 

Bu komisyo.ıa, düğün evine gi -
den börekçi, çörekçi gibi davetsiz 
gelenler de oldu. Onların da alimane 
mütaleaları dinlendi. 

Ben bu sıralarda ve komisyon top
lanmadan daha evvel yapı hakkın
da kitaba, müzeye, arşive dayana
rak bütün vesikaları resimlerile be
raber göstermiş ve neşretmişfim. 

Yazılarımı hulasa halinde kendile· 
rine mal ve b.raz da tahrif ederek 

neşredenler oldu. Komisyondaki 
kıymeUi alimler, tarihçiler, mühen
diıler, J\'llmarlar hapishane olarak 
kullanılım binaya kat'i teşhislerini 
koymuıtular. Değerli bir bilgin ve 

de b!rakacak kervansaraylar var • J 
dır. Üzerinde münakaşa etmeğe bi· 
le değmez, sözü derhal kazmaya 
vermelidir.. dedi. Vilayet Mektup
çusu Osman Ergin, binanın üzerin· 
de tetkikat yapılırken: 

- Kervansaraydır!.. hükmünü 
verdi. Fakat karar günü eller kal· 
karken müstenkif kaldı. Zamanla 
ilerliyen incelemeleri ilk hükmünde 
ki isabetini teyid etmiş olacak ki 
(Türk şehirciliğinde imaret sistemi) 
adlı eserinin (24) üncü sayfasında' 
burasını kervansaraylara bir misal 
olarak göstermiştir. Müzeler Mima· 
rı Kemal Altan da eski eserleri ko
ruma cemiyetinde aza olduğu halde 
Hapishanenin yıkılmasında kendi
lerine muhalefet etmiş ve yıkılma 
kararını şiddetle alkışlamıştır. 

Hak söz zafer kazanırken altı ve 
üstü binbir tarih yadigarile dolu 
olan İstanbuldaki eski eserlerin 

mukadd<?ratını Asarı Atika Cemi· 
yeti gibi kifayetsizlikleri her vesile 
ile tebarüz eden altı kişilik bir ku
ruma bırakınnnın doğru olmıyaca
ğını bir daha gösterdi 
Kucımdakilerin şahıslarına ve yaş 

larına olan saygılarımız, kendilerine 
malıdır. Bu kurumun, ciddi tarih· 

mehüssc!am tevdide bir amil olma
malıdır. Bu kurmuun, ciddi tarih
çileri€, arkeologlaı la. mimarl.ırla, 

mühendislerle ve hatta Bil'l...,s ve 

Türk eserlerini tanımada beynelmi

lel şöhret alan mütehassıslaı la tak
viye edilmesi lazımdır. 

Bu zafı birçok uzvu avrı avrı bi· 

lığını değerli elemanları hariçte bı
rakmasında buluyoruz. Kurumun 
şöhretli ve nüfuzlu erkanı da son 
zamanlarda bizim bu inanışımızı 
haklı gösterecek acı tenkidler yap· 
mıya başlamışlardır. 

Binanın yıkılma kararı kat'iyet 
kesbedinceye kadar geçirdiği safha
ları bu suretle hulasa ettikten son
ra birkaç yazımla binayı ve tarihini 
tanıtmıya çalışacağım. Bu suretle 
binanın kıymeti hakkında uyandı -
nlmak istenilen tereddütler de kö
künden yıkılmış olaca~tır. 

Hapishane binasının İbrahim Pa
şa sarayı olduğunu - devrini, mi -
marını, hanisini bilmeden • kuru 
bir iddia halinde ortaya atan Bay 
Sedat Çetintaş cSaray ve Kervan· 
saraylarımız arasında İbrahim Paşa 1 

sarayı• adlı bir risale neşretmiştir. 
Bay Sedat Çetintaş'ın eski ve ta

rihi yapıları tanımaktaki zafı bu • 
günkü yıkma kararile resmen ta • 
hakkuk etmiş bulunuyor. Komisyon 
toplantıla'rının üstünden seneler 
geçtiği için Bay Sedadın inceleme
ler yaparak bu risalesile hakikate 
ulaşacağını tı\hmin ediyorduk. Ese· 
ri; bu hususta arpa boyu kadar bile 
iJNlemediğini bize göstermiştir. 

Mimar Sedat Çetintaş, bu risale-
• 

sinde ihtıs~s sahasını aşarak tarihe 
de girmiı; olduğu iç.in düzeltilemi -
yecek kadar çok hatalar işlemiştir. 

Üstad o ka,dar fahiş hatalar yap
mış ki, mimar olmıyanlar bile on· 
lan görür, kendilerinde düzeltme 
cC'saretini bulurlar. Ben onları yine 
mUtchclssıslara bırakarak mevzuu-

ma temas eden büyük bir hatasını 
d_üzeltmekle iktifa edeceğim. 

Hapishane olarak kullanılan bina
nın bir kısmı «Kuyucular kervan
sarayı- nın tereddiye uğramış bir 
kısmı idi. Sedat Çetintaş, bu iddi • 
aya itiraz ederken bakınız ne di • 
yor: 

cTürk kervansarayları, gerek Sel 
çuk ve gerek Osmanlılarda muay
yen tiplerde olup umumiyetle tek 
katlı biiıalardır. Bunların iki katlı
sına hiç bir yerde rastlanmaz ve 
bunlar, muhakkak ana yollar üze
rinde olup, şehirlere girmek mec
buriyetinde oldukları zaman da yi
ne bu yolun üzerinde ve şehrin mut 
laka bir kenarında buhınurlardı ... 
En basit bir muhakeme ile de anla
şılır ki eV\'eJa mevzi ve mevki iti
barile bir kervan yolu üzeri olmı -
yan Sultanahmet meydanının bir 
kervansarayla münasebeti olamaz. 
Burası Bizans devrinde saraylarla 
bezenmiş bir aristokratlar muhiti 
olduğu gibi Türkler zamanındaki 
Atmeydanı da yine bu hususiyeti 
muhafaza etmiş. Sayfa 14 ve 15•. 

* Düzeltmeye başlamadan evvel 
fHan• ve cKervansaray• kelimeleri 
hakkında ufak bir tetkik yapalım: 
Tarama Dergisinde •Han• ın karşı· 
lığı olarak: kom, küçük adi otel, 
konak, tim, tüm kelimelerini bulu
yoruz. Bu dergide «Kervansaray• ın 
karşılığı da iglek, konak, tim, tüm
dür. 

Vefik Paşa Lehçei Osmanis\nde 
hanı; şehir dahilinde olan kervan. 
saray küçüğü, kervansarayı da; bü
yük han olarak izah eder. 

Ebüzziya lugatinde han: kervan
saray, yolcu ve tüccar konağı ki o
teldir; diyor. 
Şemsettin Sami Kamusu Türki -

sinde bu kelimeleri şöyle izah eder: 
Han; gerek şehir içinde ve gerek 

yol üzerinde yolcu, misafir ve ya
bancıların konmalarına ve ikamet· 
lerine mahsus veyahut tüccarın iş 

gördükleri ve eşyayi ticariye vaz 
ve hıfz için odaları havi büyük bi· 
nalardır. Kervansaray, büyük cad
delerde kervanların konmasına mah 
sus hayrat; ebniyei cesimedir. 
Ernest Manbori, Rehberi Seyyahin 

adlı eserinde hanları anlatırken der 
ki: 

cHane ve ev manasına da gelen 
bu fars kelime, türkçede bundan elli 
sene evveline gelinceye kadar hem 
kervansaray, hem de emtia amb~rı 
manasını ifade ediyordu.• 

Evliya Çelebi bunları kervansa • 
ray, nevhanei misafirin (pansiyon), 
hacegan hanları, bekar hanları gibi 
dört şekilde mütalea eder. 
Şu llıgat incelemeleri, bu iki ke

limenin ifade ettikleri manaları an
latmıya kafidir. Bilhassa büyük dil 
alimi Vefik Pqa, hanı; kervans&ra
yın küçüğü, kervansarayı da; bü • 
yük han olarak izah ediyor. Bay 

Sedat Çetintaş'm kervansarayların 
Osmanlılar ve Selçuklularda tek 
katlı olduğu hakkındaki mütaleası 
mücerret bh' iddiadan batka btr ,.y 

f8oou 7 nci .ayfamızda) 
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KAHPE 
Yazan: HUaamettln Nuri 

Ayşecik kıpkırmızı olmuıtu. Yor-ı 
gun sesinde halkalanan saf bir ür
kekliğin bütün vücudünü sarstığı 

belli idi. Damarlarını kavuran in -
safsn: bir acıya boyun eğdiği iri si
yah gözlerinin titreşen kirpiklerin
den okunuyordu sanki ... İnler gibi: 

- .Peki- dedi .. birazdan giderim. 
1'"'akat... 

Sonunu söyliyemedi. Sanki du -
dakJarı birdenbire düğümlenmişti. 

Biraz düşündü .. sonra iri siyah göz
lerini Nihat Beyin gözlerınin ta içi
ne dikti. Bütün bir ümtile: 

- Yalvarırım size .. biraz da onu ... 
Kulaklarında bir ses çan gibi u -

ğuldadı . Nihat Beyin hiddetten açıl
mış gözleri, sesini boğazına tıkadı. 

- Kahpe .. demek hala bunu söy
lemekte ısrar ediyorsun .. demek ha
ıa benim kanacağımı umuyorsun ... 
Defol karşımdan... Hem, bir daha 
bu hezeyanlarını duyarsam ... 

Nihat Bey alabildiğine haykırı -
)'ordu. 
Ayşe sapsarı olmuştu. -Gözleri ka

nnyor, başı dönüyordu. Şimdi ne 
yapacaktı? Senelerce evvel lekesiz 
bir yüzle ayrıldığı köyüne bu büyük 
ıünahla mı dönecekti? .. 

Bir anda bütün köy halkı gözleri
nin önünden sıralanıp geçti. Sanki 
herkes onun karnına bak1yor. hay
retten açılmlJ ağızlarını ellerile tı

karlarken: 
- Kahpe! diye haykırıyorlardı. 
Hele Osmanı.. ya ona nasıl cevap 

verecekti? Bayılmamak için kendi
ni zor tuttu. Silkindi.. kan beynine 
vurmuıtu sanki ... Avazı çıktığı ka
dar bu hakikati haykırmak istiyor
du. Etrafına bakındı.. oda bomboş
tu. Bey çoktan gitmişti. Taşlıktaki 

yemek muuının üzerine konulmuı 
bohçasına gözü ilişti.. 

Sonra halsiz, sallana sallana bir 
iki adım attı. Bohçasını kolunun al
tına yerleıtirirken on iki ~nedir 
ömrüne bqik olan bu duvarlara, 
yere, kapılara, her şeye, her şeye 
uzun uzun baktı.. gözleri ıslandı .. 
daha fazla duramadı .. kapıdan ha -
fifçe süzüldü. 

Osman, Ayşenin üç aydır ardı 
ardına yazdıj'ı mektuplara cevap a
lamayınca büyük bir meraka dil' -
milftü. Şurada, kavuşmalarına ne 
kadar kalmıştı ki.. Ayıeciği bu sene 
tam on le.kizini dolduruyordu. Sene
lerce kalbi onun için vurmuş, gün
leri bir bir saymıştı. İşte harman 
10nu yakındı.. düğün hazırlıkları 

bile bitmişti zaten .. 

Acaba hasta mt idi? Yoksa İstan
bulun şık beylerinden birine gönlü
nü mü kaptırmıştı! Aklına neler, 
neler gelmiyordu. İçi içini yiyordu. 
Ayşe biricik emeli idi onun.. onsuz 
nasıl yaşardı? .. 

Ne türlü düşündü ise hiç birisine 
karar veremiyordu. Her geçen gün 

· İki sene geçip te çocuk sekiz yaşL
na girdiği zaman, Abdülmuttalip ö
lümünün yaklaştığını anlıyarak to
rununun istikbalini düşünmiye baş
ladı. Oğullarından her biri, çocuğu 
kendisine emanet etmesini babala
nndan ricaya başladı ; fakat, o, her 
birinde bir kusur buluyor ve talep
leıini reddediyordu: 
Oğlu Ebu Lehebe: cSenin servetin 

ve iğtibarın var; fakat kalbin katı, 
merhametin azdır. Çocuk yetim ol 
duğu için daima üzillmektedir. Se
nin muamelenden büsbütün mur.ta· 
rip olur.> dedi. 
Dit~r o~1u Hamza ya ise: . Sen ... 

harkesten ziyade ona muavenet ve 
müzaheret edebilirsin; fakat evlttt 
sahibi değilsin. Evlat sahibi olmıyan 
evUt terbiyesini bilmez. BAhusua 
avcılıkla vakit geçirdilin için onun 
terbiyesini ihmal edersin (1)> diye 
cevap verdi. 
Diğer oğlu Abbasa da.: cSen çocu

ja bakabilirsin; fakat evlAdm ço!t 
ônlarla uğraşmaktan ona riAyettli 
kusur edersin.> dedi. 

(1) Me'hazımız: ·Ham.:anın Mtı
hmnmetten i1d Yat bü.yiik olduğunu 
8"yliiıyor ve bu rivayeti fcırip bulu.
vor. 

biraz daha zıhnlni bulandırıyordu. 

Nihayet dayanamadı .. gözlerile Ay
şesini görmedikten sonra rahat ede
miyecekti. Kararını vernıitti artık .. 
ertesi sabah yola çıkacaktı. 

Daha geceden heybesini hazırla
mıya başladı. Renkli basmadan ya
pılmış bir iki parça çamaşırla yün
den örülmüş çoraplarını heybesi -
nin bir gözüne yerleştirdi. Ötekine 
de biraz ekmekle zeytin koydu. AI
tık yolluğu tamamdı. İçi rahat ra
hat peykenin üzerine uzanıverdi. 

Ayşecik, karnı burnunda bir müd 
det sokak sokak rüründükten sonra 
nihayet bir hastahanede günahını 

doğurmuştu. Bu; kıvır kıvır saçlı 
bir kızcağızdı. Ona baktıkça bir an 
~malığına seviniyor, sonra birden
bire bu müthiş günahın cezasını n~
sıl ödiyeceği aklın&; gelince ürperi
yordu. 

Ne talihsiz kadındı. On gün sonra 
ona o yumuşak yatakları da çok 
görmüşler, çocuğunu kucağına ve
rince yjne sokaklara atmışlardı. Ar
tık her şeyden ümidi kesilmiş, ha
~·at ta yapyalnız kalmıştı. Günlerce 
açlıkla pençeleşti. Nihayet bir gün 
onun da eli, gelip ge~enlerden mer
hamet yalvarmıya açıldı. Dileniyor
du .. ne ya~ın? Küçükken avucuna 
düitüğü o vicdansız adamın yalancı 
vaidlerine kapılmıştı bir kere ... 

Sefalet canına taketmişti artık .. 
böyle daha fazla yaşıyamazdı. Dü
şündü. Kendi kahpeydi amma, piçi 
de Nihadın çocuğu idi. Zaten ken -
dine olan olmUftu. Hiç olmızu yav
rusunu bu çirkef hayattan kurtar
malı idi. Ne oluna olsun, her f8yl 
gözüne almııtı. Nihat Beyin kapw
na gidecek, dokuz aydır karnında 
saklıdıiı emanetini iade edecekti.. 
yürüdü.. içinde gizli bir burkulUf 
vardı. 

Kapının önüne aıe'di.. 1enelerce 
evvel bohçu.ı koltulundı küçük. 

Şahadetname alaa Cl'mhuriyet okalu talebeleri mualiimlerile ......... 
Çanakkale (Hususi) - İstiklal ve 

Cümhuriyet okullarının son sınıf 

talebelerinden 120 talebeye İstiklal 
okulunun bahçesinde talebe velileri, 
öğretmen ve muhterem zevat huzu
runda merasimle şahadet.nameleri 

verildi. 

Merasime bandonun çaldığı İstik· 
lal marıı ile başlandı. İstiklal marşı-

nı müteakıp Cüınhuriyet okulu öğ· 
retmeni B . . Tahir, çocuklara içten 

gelen ateşli bir hitabede bulundu. 
Ölretmenlerinin bu hitabesine bir 
talebe mukabele etti. Gerek. değerli 
ölJ"etmen Tınir'in ve gerekse yarı
nın büyüjü olacak olan talebenin 

söylevi mekt~in bahçesini alkıf 
tufanını boğdu. 

Şahadetriame alan bu yavrular bei 
senedenberi bir arada bulunan öğ
retmenlerinin ellerini öperek her 
biri.ii vatana. bireı· eleman olmak 
üzere ilk mektep ve muallimlerin-
den ayrıldı. KAdri Aytaç 

• • • ÇalUtkk... lllllg..ane 
,.,...,... rAzım 

Çsnakkale (Hususi) - Haber al
dığıma göre, bölgenin ·939 yılı büt
çesi genel direktörlükten yeni ge
len talimata göre tanzim edilmek
tedir. 

İstipre heyeti sık sık valinin ba~· 
kanlılında toplanmaktadır. Kaza ve 
ldüp tefkilitile çok geniş bir sahaya 
malik olan bölgemiz ihtiyaçlarının 

mahallf bütçe ile kaqılanmasına im
Bundan 10nra phadetnamelerin kin yoktur. 

tevziine blıtlınclı, öfretmenlerinin · Bu ihtiyaçları kar_ş11amak için 
vercUli flllıacletnameyi almaia o~ mutlak• ı~eı direktörlüğün yar
den her talebeain 7annm büyükleri dımına fiddetle ihtiyaç vardır. 

saf bir kız olarak kap111ndan girdi- olacaklarına sanki ant içiyonmq gi- Gerek teşkilat ve gerek spor ha
reketleri bakımından bu yardımın 
esas olduğunun kaydına lüzum var· 
dır. Kanunun tarifatı dahilinde. ge
rek t*ilit ve gerek faaliyetlere 
~k a7. bir y,ara ayı:ılabilmekt~ir. 

ği o prin ~v fimdi ona ne çirkin ve bi pründülderi zeki saçan atqin 
nelret verici ıelmifti. plerinden belli oluyordu. 

Elleri titriyordu. Zile doğru uza- · Bir çok mepkhtltt çeken çalıJ
nırken kulaklarında bir ses uiul • kan öğretmenlerin bet senedenberi 
dadı: 

- Ayşe ... 
Birdenbire ürperdi. Geriye don

dü.. götleri büyüdü_ Osmanın di -
kenli ıözleri kalbine saplaninqtL 
Baıı döndü.. diifmemek için duva
ra yaslanırken göğsünün üstünde 
birdenbire bir alev yandı.. akabin
de yere yıkıldı. 

Bir elini kan fışkıran göğsüne 

bastırırken öteki elile sıkı sıkı kav
radığı yawusunu feri kaçmıya ba,
lıyan göılerile işaret ederek: 

- Osman .. bari çocuğumu baba
sız bırakma! .. 

Diye inledi. 

Kulaklarmda «Kahpe• diye uğul-

Ebu Talip te babasına müracaat e
derek "· .. Ben bütün kardeşlerim
den ziyade çocuğa bakmıya ta-libim. 
Malım azdır amma çocuğu çok iyi 
bakarım.• deyinqe Abdülmu:ttıalip: 

cEvet oğlum... Sen kardeşlerinin 

hepsinden ziyade bu işe lılyıksın; fa
kat çocukla istişare etmeden bir ce
vap veremem. Kendisine sorayım ..• 
Amcalarından hangisini istiyorsa o
na vereceğim.~ 

Dedikten sonra Muhammedi ça
ğırdı ve: Amcalarından hangisini 
babalığa kabul ediyorsun? diye sor
du. Çocuk, koştu : Ebu Talibin boy
nuna sarıldı. Abdülmuttalip te: o:Al
laha şükür! onun intihabı benim in· 
tihfıbıma mu,·afık geldi!• dedikten 
sonra oğluna hitaben: •Ya Ebu Ta
lip! bu çocuk ana baba şefkati gör· 
medi. Onun terbiyesini sıma bırakı
yorum. Zaten onun babası ile bir a
nadan olduğun için sen, ona herkes
ten yakınsın. Eğer zamanına yetişir
sen ... ona muavenet emekle beraber 
kendlrune tabiğ ol (1) • diyerek Mu-

( 1) Bi,. rivayete göre ana babadan 
1:ardeş o1an Zübeyr 1bni Abdülmut
tfılip te çocuğu i.rtemiş ise de çekilen. 
kur'cı !'bu Tdlibe isab~t ettikten ma
ada cocuk ta onu iatemfştir. 

bir arada ana baba ,.efkati cibi bat- Bu para ile geçmiş yıllara nazaran 
landıklın ve sevdikleri talebe yw- daha iyi bir faaliyet beklenemiye
rulannın aralanndan ayrıldıklarına ceği .kanutindeyim. 

müt"eessir oldukları yaşaran götle-- ÇMlaldıeletle IJlr bza 
rinden belli oluyordu. Çanakkale (Hususi) - · Ezineli 

Fakat bu yaşlar istikbalin birer şoför Arif Gülfidan 9 numaralı oto
büsü ile Ayvacık pazanna gitmek

parıak güneŞi olacak olan yavrula-
- . . . . teyken Ayvac~a 5-6 kilometre me· 

nna dokillcn se\•ınç yaşları ıdı. ' safede arkasından yetişen 13 numa-
Gelen misafirlere limon.ata ikranı ralı otobüs sahibi Macit Aksel ileri 

edildi, çiçek ve yeşil ağaçlarla süs

lü olan bahçede dans ve eğlenceler 
yapılarak merasime nihayet verildi. 

dıyan bir ses yavaş yavaş sö~rken 

o; başkalarımn günahını kanile ö
düyordu. 

geçmek için AriI'den yol istemi~. 

Ari( de kendisine yol ''ermişse de 1 

Macit'in otobüsii Arifin otobüsüne 
çarparak bir hendeğe yıkmıştır. fki 
çocuk muhtelif yerlerinden yara· 
\anmıştır. 

!2 kişi yolcu alabilen otobüste 4fJ 

~·f.M\W& ~~tJ 
iLE CEDDi FERAUHZAD 
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bammedin yüzünü öpüp boynunu 
koklıyarak: cBen dünyada bu kadar 
güzel koku .. bundan güzel yüz gör
medim.> dedi ve çocuğu Ebu Talibe 
teslim etti. 

Abdülmuttalip vefat edince, Mek
ke'de . Cahun :. namındaki mezarlığa 
gömüldü. Ümmü Eymenden rivayet 
edildiğine göre: Muhammed. dedesi
nin cenazesini ağlıyarak takip et
miştir. 

Abdü1muttalibin öldüğü sene A
cem hükümdarı Nuşire\•an ile me~· 
hur Hatem Tai de vefat etmiştir. 

Ebu Talip .. akıllı, zeki ve alicenap 
bir uıth. Fakir ve aile efradı çok 
idi. Kendisi asiyl ve Kureyş içinde 
hatırı sayılırdı. Muhammed, onun 
yanında Arap usulünde en güzel bir 
tarzda terbiye edildi. Ebu Talip .. 
çocuğu çok severdi. Onu, yanından 
ayırmaz.. yanında olmadıkça uyu
mazdı; beraber yiyip içerdi ve her 
istediğini yapardı. 

Muhammed .. on üç ya!'!ına geldiği 

-t•-
zamıan Ebu Talip bir tüccar kafilesi. 
le Şama gitrniye hazırlanıyordu. Ço
cuk amcasının kendisini götürmiye
ceğini anlayınca çok müteessır oldu 
ve ağlamıya başladı. Ebu Talip te, 
onu beraber götürmiye mecbur ol
du. 

Kafile. .. Şama giderken yolda 
Abdülkays mağbedinin karşısınd:ı 

konakladı. Bu mağbedte Buhayra 
namında ı-- "şhur bir rahip vardı. Bu 
rahip .. Muhammedi görünce, bunun 

muknddes kitaplardaki son peygam
bere dair zikrolunan alfımetlere sa
hip bir çocuk olduğunu anladı. Ebu 
Talipten. çocuğun ismini ve mir hal
lerini tahkik ettikten sonra amcası
nın müsaııdesile gömleğini açtı; ar· 
kasındaki iri beni gördüğü zaman 
büyük bir hürmetle öptii ,.c Ebu 

Talibe, bu benin peygamberlik 
mührü olduğunu söyliyerek: ~Ya E
bu Talip! bu çocuğun şanı büyüktür. 
Şam yahudileri içinde, son peygam
berin alamptJerini ve \•asıflarını bi-

-1•-
Zira her zaman kendisine ı 

hakim olamıyor. Bazı günleı·dc altın 

da hislerini sakladığı soğuk newket 
ciliısı birdenbire toz gibi düşerek, 
ruhunun çıplaklığı meyduna çık1 -
yor. İlk haftalar, yanımda ker.disini 
tutmıya çalışıyordu. Fakat bugün 
itimadını kazanmak şerefin~ nail 
olduğurn için, artık hakiki çehresi-! 
ni benden snklamıya lüzum göı mü-1 
yor. Bu da benim için bir kazanç - 1 
tır. Hatffı bana karşı göstcrnıege l 
muktedir olabildiği nisbctt<· bir :ı13- 1 

ka duyduğunu ihsas ediyor. Mallı -
malımı takdir ve işine yaradığım -
dan dolayı memnuniyetini izhar -
dan geri kalm1yor. Belki de · beni. 
gündelik ekmeğini malümatılc el -
de etmek islıyen zavallı bir adam o
larak telakkı ediyor. Her ne hal ise, 
nazarında, mesleğinin biitüıı has -
let1erinı nclsiı1de toplıyan aklısc -
lim sahibi bir adam göL"üni.iyorum.' 
Fakat bu adamın hakkımda göster- 1 
diği iyi muamelelere aldanmamak ! 
lazım. Zira herkesi ızlırap çektir -
mek için çalışıyor. Geçen gün kcn· ı 
disile beraber kütüphanede çalışı- 1 yordum. Birdenbire dalgın bir ta - , 
vır takı!ldı. alnı gizli düşünceler te
sirile karıştı: beni görmediği gibi se 1 

1 

simi de işitmiyordu. Dalgınlıktan 

kurtulduğu zaman gözleri, yüzüne ) 
çevrilmiş nazarlarımla karşılaştı~ 

Kendisme haddinden fazla dikkat
le baktığımı görünce: 

- Mukave1emizi hatırlıyor musu
nm? Diye söylendi: Her ikimiz de, 
birlikte pazarJık yapan egoist in -
sanlarız. Egoistler mütecessis değil- , 

dirler ~ yanlarında bulunan insanla-ı 
rın ruhlarında kendilerini alakadar. 
eden yegıine şey. fa •dadır. 1 

Ve beni rencide etmekten korka
rM, daha yumuşak bir sesle devam 
etti: 

- Ben. tanınmasından hiç bir a
laka duyulamıyacak bir ruhum. S!-

1 
nirlerim çok bozuktur; benim açıklı 
makinemde müphede edebileceği
niz bütün karlfıklıkların strrının 

bu olduğunu son defa olarak akla -
mzdı tutun. 

Ben kendisine: 
- Hayır! Feridun Be.v .. söyledik· 

lerinir., taşımakta olduğuııuz sır de
ğil, demek istiyordum, size ıztırap 

çektiren sinirleriniz değil. Şimdi -
ki hastalığınız eskiden bir şe -
ye inandığınız veya herhangi 
bir kimsenin size verdiği sözü tut
madığı anlaşılıyor.• 

Fakat bunları söyliyemezdim. En 
ufak bir sözüm üzerine beni parça·• 
lamak kabiliyetinde idi. Zira bu a -

yolcu bulunduğu da tesbit edilm:ş 

mucize kabilinden diğer yolculara 1 

bir şey olmamı-:;tır. Adliye işe el 1 

k~m~~~ ı 
Kadri Aytaç 

len kahinler \•ardır. Çocuğu görür- ı 
lerse bir hainlik ederler. İ~inizi bu
rada bitirip avdet etseniz ıyı olur. 
dedi. Ebu Talip te rahibin sözünü 
dinledi. Bir rivayete göre malını o- · 
raya yakın bir kasabada sahp Mek
keye avdet etti. Diğer bir rivayete 
göre: Çocuğu Mekkeye iade edc
re!t kendisi Şama gitti. 
Hıristiyan müverrihleri bu vak'a

yı ba~ka türlü te\•il ediyorlar , .. ~ 
şöyle diyorlar: . 

cO zamanlar.. hıristiyan memle-
ketlerinin her tarafında bir Allah 
tanımak yerir:ıe ceb, ibin ve ruhul
kudüs> kaim olmuştu. 

Ayrüs ismindeki rahibin taraftar
ları, Allahın bir olduğu kanaatini 
gizli gizli muhafaza ediyorlardı . 

Bunlar, fsanın üluhiyetini fokar e
diyorlar .. ona ilah değil <Kelime~ 

denilebileceğini ve Meryemi de o· 
nun dünyalık &nası olduğunu kabul 
ediyorlardı. 

Buhayra da, alim, ffızıl \·e feleki
yat ilmine vakıf bir zat idi ,.e isanın 
üluhiyetini ink5r ettiği için hıristi
yan klisesinin reisi tarafından tard 
olunmuştu. O, evvela 'Turisinadaki 
kiliseye.. sonra da Ceziretülaraba 
ve Şam h avalisine gitmiş ve Şam ile 

21 a ....... :.-. 

Nakleden : ORHAN S. 

damın hiddeti çok müthiş; arasır. 

buna şahit te oluyorum. 
Dün, kendisi için kıazrdığım, şid· 

detli bir hiddet buhranı gösterdi 
Hikmet, Mehmet ile beraber bir at 
gczintisıne çıkmıştı. Akşam, yemek 
\•akti gelmiş, fakat onlar daha gö -
rünmemı~lerd i. Feridu n Bev bizzat 
dıs kap1va kadar çıkarak bekleme· 
ğc başl:ıdı. Duduklarıncla ıı kan çeldi 
mı<.., se. ı kı(;ık bır hıı l alnı • tı. Ke · · 

nardnki ormanlıktan oğlu ile Meh· 
mf't görününce hemen ılcrıye doğru 

fı rl:ıd ı, Hikmeti tepeclen tırnağa 

kadar o derce<' tehd.tkfır bir ta,•ır

la s~izciü ki , çocukcağı z, titremeğe 

koyuldu. rakat babasının bütun 
hiddeti .Mehınedin üzerine döndü. 
Halbuki zavallı adamcağızın göster-

diği mazeretler makuldü: Hikmetin 
atı yere kapaklanmış, bir ayağı ya· 

ral.:mmı~t ı. Bunun için yavaş yavaş 
gelmeleri icnp etmişti. Fakat Feri· 
dun Bey herhangi bir söz dinliye -

cck \·n iyette değildi. Mehmede at
tan inmesini işaret etti. Ve adam -
cağızı yakasında yakalıyar.ak mi.it· 
hiş surette dö\•mcğc b'l;ladı. Meh-

met, ne kaçmak ve ne de kendisini 
müdafaa için en ufak bir harekette 

bulunmamı~tı. Bu vaziyet kar.şısm· 
da boğaztm h.-ı.ıpkuru oldu. Sanltı 

dayağı ben yemişim gibi acı duyu· 
yordum. İlk düşüncem ,Feridun Be
~·in üzerine atılmak oldu. Fakat bu 

hareketimin, Mehmet hakkında da· 
ha fazla şiddet göstermesine sebep 
olacağını aklımdan gt>çirdim. Elle
ri mi birbirine yapışllrarak: 

- Rica ederim, affediniz.. diye 
yalvardım. Sözlerimi işitmedi bile. 
Bunun üzerine ikisinin arasına gir· 
dım. 

Feridun Bey, bir eli havada, 8u 
ani harokatim knrşmnda duraklı-

yarak .kanlı gözlerile bana baku; 
aonra yavaş y:avq sükunet bularak 

tabii :ehte5ini aldı. Nihayet quk 
bir sesle bana hitaben: 

- Bu seferlik ziyanı yok, fa kal 

ileride, işlerime karışmayımz.. de
di. Bunları söyledikten sonra elin· 

deki kırbacı ye1·e fırlatarak uzun a
dımlarla uzaklaştı. Mehmet, yajlı 
gözlerini bana doğru çevirdi; nazar· 

larında. bu hareketimden dolaya 

minnet, t4ıkdir, şükran hislerini &

~yordum. Ellerimi yakalıyar~ 

öptü, cebinden çıkardığı kalın bi• 
mendille yüzündeki kan ve teri sil 
di, atları yularlanndan tutarak a • 
hıra götürdü. 

Feridun BeylE> sofrada buluştum , 
Normal tavnm almıştı. Tarih hak· 
kında bana bazı stıaller sormıya 

başladı. Cevap vererek hareketinin 

bende uyandırdığı akisleri göster· 
mcmeğe çalıştım. CDeYamı YAi') 

Hicaz arasındaki yol üzerinde bir 

rnağbed vücude getirmişti. 

Bu rahip.. orada oturur.. gelen 

geçenleri Allahın birliğine dağv·et 

eder ve Arapları !>Utlara tapmaktan 
\•azgeçirmiye çalışırdı. 
Selmanı Farisi.. isliımiyetten e\'· 

vcl bir müddet Buhayranın rnağbe

dinde din dersi almıştı. Buhayranıo 

Müzehhep isminde diğer bir Aı:ap 

şikirdi daha vardı. Rahip, bu şikir
dine ders vermek için cenbi> ismin· 

de bir kitltp yazmış ... Bu kitaba, İs
mail evlatlarının yakında A.llahın 

hidaycsine erişeceklerine dair ba· 

hisler ilave etmiştir. İsmi geçen Mü
zehhep ise, Buhayradan rivayetle: 

cAhar zaman peygamberinin, Sevir 
burcunda ve Zühre, Müşteri ile Zu· 

hale mukareneti vaktinde doğacağı· 
nı ve Beni İsrail'i irşat ederek pey· 
gamberliğinde mu\•sffak olacağını• 
söylemiştir. 

Avrupalıların fikrince. işte bu :ra· 
hip Buhayra., Arabistanda neşret· 
tirmck için cTevhid• fakrini Muhaın· 
mede öğretmiştir> 

(Devamı var> 



MAZON MEYVA TUZU aa mevcuttur. Bu kısım sekiz lira 
kira getirmektedir. 

81/1 No. lu kısım: Kapıdan girilı 
dikte zemini karosimen bir antre, 
bir sarnıç, bir kömürlük, zemini <;!· 
mento mutfak ve hela ve aralık, bir 
kuyu, bahçede kömürlük, meyva a
ğaçları mevcuttur. 

Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaz, iN KIBAZ Sanlık, saf-Mı DEekıilik ve yaa
ıancı,mide bozukluğu, barıak ataleti ra karaciğer malarında ve 
bütün MiDE, BARSAK bozukluklarında kullanınız. HOROZ markasına dikkat. Son derece teksif 
edilmiş bir tuz olüp yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'I bir 
tesir icra eder. Yalnız toptan satış yeri: Mazon ve Boton ecza deposu. Y enipostane arkası No. 31 lstanbul 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki 
oda., harap hamam maha1~ vardır. 

İk1nci kat: Yüklü bir sofa üzerin· 
de bir dolap, bir hela ve 4 oda olup 
etrafı demir parmaklıklı çinko kaplı 
tarasası vardır, bu kısım 12 lira kira 
getirmektedir. Her iki kısımda da e
lektrik teşkilatı mevcuttur. Spor Ve e. T. Kursu l_R_A_O_Y_o_ı 

SALI 27 /6/939 

Müsabaka imtihanı Bugün Kuleli 
Sporevinde Yapılacak 

Beden Terbiyesi Umum Müdür- dürlüğü Sekreteri Cemal Gökdağ, 
luğtlntin Çengelkôyiinde açacağı bugün İstanbula hareket etmiştir. 
Spor ve Beden Terbiyesi kursuna Ankar•da aUetlzm blrln
rnuracaat müddeti dün bitmiştir.! c lllklerlne başlandı 
Şımdiye kadar İstanbul, Edirne, j Ankara, 26 (Hususi) - Aylardan-
Tarsus, Kırklareli. Balıkesir bölge-
lc>rinden kurs işle;ini idare eden İs- beri atletlerm hazırlandıkları An -
lanbul bölgesine (60) a yakın genç kara atlet1zm birinciliği müsabakn
lalip olmuştur. larına başlanmış, ilk gününde şu 

Talipler arasında bugün saat 10 dereceler elde edılmiştir: 
da Kuleli Sporevinde Ankaradan 110 metre manialı: Faik (Muhafız 
gelnıe i beklenen Cemal Gökdnğ, Gücü) 15.09_, Kamil (Demirspor) 18, 
kurs Müdürü, Kuleli lisesi Müdürü Raşit ('I'. L.) 
Albay Bedri, Yardirektör Yüzbaşı 400 metre: Nun Sılaydın (Demir
l-Iusamettin, Yüzbaşı Zeki, Nuri ve spor) s3,01, Ra~it (T. L.) 57.7, Oğuz 
Clığer hocaların huzurile yapılacak (Muhafız Gücü)· 
atletizm, jimnastik, yüzme müsaba- 5000 metre: Mustafa (Demirspor) 
ka imtihanında kazanan, istenilen 16.37.5, Cevat, Mehmet Ali. 
evsafı haiz 50 genç kabul edilerek 301) metre Gençler: Celal 40.52, 
ay başından itibaren kursta dersle- İsmail, Ömer 
re başlanacaktır. 3 adım: Faik (Muhafız Gücü) 12,77 

Beden Terbiyesi Umum Hayri CT. L.). Enver. 
MUdUrU tetklklerlnl biti- Cirit: Mustafa (A. G.) 46'26' Mus-

tafa (Demirspor) 43.66, Melih (Mu-
... rek Ank•r•J• dlSndU hafız Gücü) 39.70 

Ankara 26 (Hususi) - istanbuldan Bu h aftad•n ltlb•r•n ··-
başlıyarak İzmit, Adapazarı, Sa - krim çalltmalarına 
karya havalisi mıntakalarını tefti- ba,ıanıyor 
§e çıkan Beden Terbiyesi Umum İstanbul eskrim ajanlığı mevsim 
Mtıdürü Tümgeneral Cemil Taner, tr faaliyet programını tesbit etmiş, bu 
ınum Müdürlük Genel Sekreteri haftadan itibaren çarşamba günleri 

Ceınaı Gökdağ, su sporları federas- (17 den 18,30) a, cuma günleri (17 
Yonu başkanı Abdurrahman. tet - den 20) ye kadar Beyoğlu Halkevin
kiklerini bitirerek dün Ankaraya de, cumartesi günleri 17 den 21 e 
onmüşlerdir. A kadar Beşiktaş jimnastik klübü sa-

lbay Cemal Gökda§ lonunda eskrimcileri çalıştırmıya 
g eUyor karar vermiştir. 

Ankara, 26 (Hususi) - Açılacak Kendisile görüştüğümüz eskrim 
~r ve beden terbiyesi kursu imti- ajanı emekli Albay Ömer. muayyen 
han ve kiişndına riyaset edecek o- ı gün ve.saatte gelecek bütün gençle
~ Beden Terbiyesi Umum Mü _; rin çalıştırılacağını söylemiştir. 

Ali Çetin Kayanın 
Mühim Beyanatı 

(BaJ?tarafı 1 inci sayfada) 

Uaüç fabrika. ve havuzları, lstinyc 
dokları, Van gölü işletmesi. 

Limanlar Umum Müdürlüğüne 
telince; İstanbul limanı, Haydar

darpaşa Limanı, 1zmir limanı, Trab
~on limanı, Mersin limanı, Fenerler, 

rad:yofarlar, deniz işaretleri, tahlisi
}'e işaretleri. 

Denizyolları işletmesinin yukarıda 
bahsedilen hizmetlerden maada ay
l"ı ayrı tarife, hasılat, teftiş. muha
!ebe, malzeme, Hukuk, zat, sıhhiye 
~l~ri, h11reket. ·yük ve yolcu, kamara ı 
lzrnetıeri ve Fen Heyeti (yani Tek-

~lk büro, Fabrika, Havuz ve Doklar 
da resi). 

Limanlara gelince, bunlarda dn 
~uhasebe, levazım, hukuk, zat i~
('ri, fen dairesi, Liman hizmetleri, 

~ke.leler, kıyı emniyeti ,·e S)Tıca 
eftış hizmetleri de vardır.> 
Denizbank memurlarından açıktn 1 

1talan olup olmıyacağı. hakkmda so
rulan suale d~ vekil şu cevabı ver
l'lllşttr: 

, t- Sureti umumi •ede açıkta ka
~cak memur yoktur. Perakende su-

tilt yerle~irUmeleri teahhür et· 

ın~_olan bazı memurlar olabilir. 
uenJzbankın tasavvur ve t atbik 

~ele litediği bankacılık işleri tama-
1! en bu ild müdilrivetin iktidarı h a
tı~lnde kalmıitır. Dolayısile banka
b\ ık hizmeti için alınmış bir takım 
b ernurJar daha evvel ve bilôhare 
lı aııka hizmetlere seçflmisler vevn-

11~~ Seçileceklerdir. Münakalfıt işle
bıe e aranan y~gAne nokta, balkın 
~t llfaatıne uygun bir şekilde tan- : 
fş~ ld~m .. ve idarelerin bu şekilde ı 

'""''rıestni temin etmektir. pundan 

sonra tedricen münakalatın her işin
de bir kül halinde koordinasyon e
sasııu araştırmak münakalat mev· 
zuu icabatmdan olacaktır.> 

Vekil gazetecileı-in t icareti b ah
r iyemiz etrafındaki suallerine şu ce
vabı vermiştir: 

«- Deniz Ticareti Mektebi mev
zuu etrafında tetkikat yaptıracağım. 

Islahı düşünülmektedir. Feribot me
selc:ı.i; feribot kanunu Nafıa Encü
meninde müzakere edildi. Diğer aJıi. 

kadar encümenlerde de tetkikat ya
pıldıktan sonra heyeti umuıniyeyc 
arzedilecektir. 

Bu seneden başlanarak faaliyet 
gelecek sene sonuna kadar bitirile
cektir. 

İstanbul • Ankara telefonuna dört 
devre daha ilave edilerek devre a
dedi 12 ye çıkarıldı. Mısır ve S uriye 
ile telefon hatları inşaatı tasavvu
ı·undayız. 

Ankara - Samsun, Diyarbakır • 
Erzurum - Taşhan - Bağdat hava se
ferleri yapılması mukarrerdir. 

Ankara Radyosunun parazit me· 
selesi için sorulan suale Vekil şu ce
vabı vermiştir: 

c- Beynelmilel Radyo konferan· 
sında yaptığımız teşebbüsler tama
men ınüsbet neticeler vermedl~i i

çin parazit meselesi henüz halledil
miş değildir. 

Vekil, bugün de Vekalete bağlı 

müesseselerde tetkikler yapacaktır. 
Den:.zbank'ın let'lıası ind"rildi 

Limanlar ve Denizyolları Umum 
Müdürlükleri haline ifrağ olunan 

Denizbank'ın Galatadaki Umum Mü 
(türlük binası üzerindeki 
aün akşam kaldırılmıştır. 

levha 

12,30 - Pro~ram, 12,35 - Türk 1 
müziği, 

1 - Muhayyer peşrev, 2 - Arif 
bey - tnuhayyer ~arkı - İltimas et
me~e yare varınız, 3 - Refik Fer
san - muhayyer şarkı - Her güzel 
bağından, 4 - Keman taksimi, 5 -
Muhayyer türkü - Ay doğdu batma
dımı, 6 - Huseyni türkü - A)Tılık 

yıl dönümü, 7 - Hüseyni s:ız sema· 
isi. 

13,00 - Memleket s at ayan. 
ajans ve meteoroloji habc>rleri, 13,15 
14 - Müzik (Karışık program • Pl) 
19,00 - Program, 19,05 Müzik (So
list • Pi.) 19,15 - Ti.irk müziği (Ka
rışık program), 19,45 - Türk mü
ziği (Halk türküleri ve oyun hava
ları), 20,00 - Memleket saat ayar1, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 
20,15 - Konuşma, 20,30 - Türk mü
ziği (Klasik progı:am) . İdare eden: 
Mesut Cemil Ankara radyosu küme 
heyeti. 

1 - Suzidil peşrevi, 2 - Tanbu
ri Ali - suzidil birinci beste • Yar 
yıkıldı, 3 - Tanbul'i Ali - suzidil 
ikinci beste - Bilmedik yariki, 3 -
Tanburi Ali • suzidil ağır semai 
Kani yadı lebinle, 5 - N~y taksimi, 
6 - Nikoğos ağa - suzidil şarkı . 
Bir nigah eyle dilrüba, 7 - Ali ef. 
- suzidil şarkı • Yandıkça oldu su-
7an, 8 - Ali ef. - suzidil şarkı - IJ"!' 
bir bakışında neşe buldum, 9 -
Tanburj Ali cf . . suzidil yöriik se 
mai - Ceyhun arayan. 10 - Suzidıl 

saz semaisi. 
21,10 - Konuşma, 21,25 - Neşe'i 

plaklar - R. 21,30 - Orkes'.ra prog· 
ramının takdimi, 21,45 Müzik (Rad
yo orkestrası - Şef: Ha an Fer!d 
Alnar). 

1 - N. Rimsky ~ Korsakow; Şeh-

razad, senfonik süıt, op. 35 a) Lar
go e maestoso • Allegro nan troppo, 
b) Andantino • Allegro molto, c) 
Andante, quasi Allegretto, e) Alleg · 
ro molto. 22,30 - Müzik (opera ar· 
yaları • Pl.) 2~,00 - Son ajans ha
berleri, ziraat, esham tahvfüıt, kam
biyo • nukut borsası (fiyat') 23,20 
Müzik (Cazband - Pl.) 23,55 ~ 24 -
Yarınki program. 

Sıılta n ahmet 3 üncü Sulh Hflkuk 1 
'Hak mliğindeu: . 
Davacı ölü kaymakam Ah met Ke

mal karısı Zehra Muazzez ve saire 
vekilleri avukat Cel91 Feyyaz tara
fından Torbalı kazası hiikümet ta
bibi doktor Ali Sırrı ve saire aleyh· 
!erine aç"ılan izalei şüyu davasının 1 

yapılmakta olan muhakemesinde 
hissedarlardan oldu~u davacı vekili 
tarafından bildirilen ve ikametgahı· 
nın meçhul olduğu nnlaşılaıı Abdul- ı 

laha 20 gün müddetle ilanen tebli
gat icrasına ve muhakeme!1İn 22/7/ 
939 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 10 a talikına mahkemece 
karc;r verilmiş olduğundan yevm ve 
, ·akti mezkürda bizzat veya bilveka
le mahkemede hazır bulunulmadığı 

takdirde gıyaben muhakemeve de· 
vam ve karar verileceği ilanen teb-
liğ olunur. (939-569) 

Sııltanahmet 3 iincii Sulh Hukuk 
Hakimli~nden: 

Da\·acı Namık Amaç vekili avu
kat CelAl Feyyaz tarafından İs. Ay
vansaray Atik Mustafapaşa ma11al
lesinde P.apas Lonca caddesinde 
25-48 atik ve yeni 29-43 No. lu hane
de m ukim Asador oğlu Kapriel ve sa 
ire aleyhlertne açılan izalei jilyu 
d avasının yapılmakta olan muhake· 
mesinde müddeialeyhlerden Asador 
oğlu Kabrielin ikametgahının meç
hul olmasına binaen 20 gün mild· 
detle ilanen tebligat icrasına ve mu
hakemenin 22/7 /939 tarihine müsa
dif cumartesi gilnü saat 10 a talikına 
mahkemece karar verilmiş olduğun
dan yevm ve vakti mezkurda biz
zat veya bilvt>kfıle hazır bulunul
madığı takdirde gıyaben muhake
meye devam ve karar verileceği il!\-
ncn teb1iğ olunur. (939-574) 

Tarih Tetkikleri 
(Ba.ttarafı 5 ihci aayf•da) 

değildir. Tek ve birkaç katlı hanlar 
olduğu gibi kervansaraylar da var
dır. Bunlar için birçok misal göste
rilebilir. 

Bay Sedat Çetintaş, şehirlerin 

içinde kervansaray kat'iyen olmaz, 
diyorlar. Kervansaraylar, uzun yol
culuk esna::.mda kafilel ın yollar-
da konakladıkları yer olduğu 

gibi, şehirleıin ıçıne sokulan 
kervanları, binekleri, j uk ha) -
vanlarını, kağnı ve arabalarile 
ağırlarlardı. İstanbul gibi büyük ve 
transit şehirlere muhtelif istika -
metlerden ayni zamanda birçok ka
:fileler gelirlerdi. Bunları şehir için
de ağırlamak ve kondurmak için 
birçok kervansaraylara ve hanlara 
ihtiyaç vardı. 

1638 yılında Dördüncü Muradını 
yaptırdığı bina tahririnde istanbul
da 979 kervansaray, 91 nevhanei 
misafirin, 559 hacegan, 686 da bekar 
hanı tesbit edilmişti (1). Yine bu de
virde Üsküdarda on bir ken·ansa
ray vardı. Galata.da Mimar Sinanın 
yapısı Rüstem P~a kerva.1saray1. 
Beşiktaşta biiyük denizci Barbaro
sun medresesi yanında muazzam 
birer kervansaray bulunuyordu. Ru 
melinde:n gelen kervanlar Anadolu
ya geçerlerken bu kervansarayda 
konaklarlardı. 

Osmanlı İmparatorluğunun sınır
ları Atlas Okyanosundan Basra kör
fezine, Kızıldenizden Avrupanın 

göbeğine kadar dayandığı zaman 
İstanbul hükümet merkezi idi. Yur
dun her tarafından İstanbuln akın 
ederlerdi. Bunları konaklamak için 
saray ve hükumet dairelermin \'e 

çarşıların civarları hanlarla. ker -
vansaravlarla dolmu§tu. Aj asofya, 
Atmcydanı ve Beyazıt civarı devlet 
erkanının saraylarile, devlet mües
seı;elerilf\. çar~ı ve pazarlarla dolu 
olduğu için hanlar ve kervansaray
lar buralarda teksif edilmişti. Bay 
Sedat Çetintaşın Atmeydanı ve ci
varında kat'iY..en kervansaray yok-J 
tur. Oralarda Bizanslılann ve Türk
lerin aristokrat tabakası oturuyor
du, şeklindeki iddiasını çürütmek 
için Evliya Çelebinin cİstanbuldaki 
rnihmanhanei misafirin ve kArban
saraylar» başlıklı fa~lını aşağıya ay
nen ahyorum: 
«E\•veliı Tavukpaıarında Elçi ha

tintaş'm Aristokrat Atmeydanının 

halini pek güzel gösteriyor. Tablo
da Kuyucular kervansarayına çıkan 
yol da pek güzel seçiliyor. Kervan
sarayın üç sütunlu medhali şimdi 
jandarma dairesi olan binanın he
men arkasında ve yüzü şarka mü
teveccih tir. 

Şehir içinde kervansarayların 

bulunduğunu arşiv 'esikalarile de 
ispclt ediyorum: 

Topkapı sarayınrla bulunan 6459 
numarada kayıtlı Yavuz Sultan Se
lim devirlerine ait 916 tarihli bir 
fermanda, Bcyazıtta Ali Paşanın 

sarayının kervansaraya tahviline 
mı.i.saude t•dildiği görulmektedir. 
Dikkat buyurulsun: Saray, kervan
saraya çevriliyor. Hem de İstanbu
lun göbeğinde ... Bu vesika, kervan
~arayların tek katlı olmadığını da 
bize pekala göstermez mi? 

Birçok vakfiyelerde, şehirler için
de kervansaraylar, mihmanhaneler 
gördüm. Fatihin Topkapı sarayı~ia f 
bulunan arapça vakfiyesinin 12~ ve 
126 ncı sayfalarında Fatihin yaptır
dığı Establı amire, kervansaray \'e 
misafirhane için çok kıymetli ma -

1 
lı'.imat buldum. Fatih de kervansa
ra),nı camünin yanında 1yaphr -
mıştı. Burada misafirlere güzel bir 
rın'aneyc uyularak üç gün bedava 
yemek ve hayvanlarına da yem ve
rili~·ordu. 

Gelecek yazımda, İbrahim Paşa 
sarayının tarihini tetkik ed<>ceğim. 

ibralıim Hakkı Konyalı 

····· ·~4·~········ · ·· ············· .. •••·•• 
ist-anbııl beşinci icra Menıurlu -

ğundmı: 

Fatma Nc.ıcıyenin Olımpiya zim· 
metınde alacagı olan mcb~liğden 

dolaY,ı ipotekli bulunan ve 7 /8 his· 
sesinin açık arttırma ile satılmasın3 
karar veıilen Baku kövundP Sakıı
<ığacı mnhallesmdc eski Kara Meh
met yeni Çocoron sokağınd.:ı 30, 30/1 
No. ile iki kısım olarak kullanılan V:! 

heyeti umumiyesine (2100) lira kıy
met takdir edilen bir bap ahşap ha
nenin evsafı a ağıdadır: 

30 No. lu kısım: Kapıdan gırildik· 
te zemini karosimen bir antre, do
laplı bir oda. merdivena1tı bir hela, 
maltız ocaklı ve dolaplı bir mutfak. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde ca
mekanla bölünmüş ve karsılıklı 2 o-

Hududu: Sağı Dü unu Umumiye 
korucusu ölü Yanko karısı Kristina 
ve hissedarları hane ve bahçesi ve 
Makaryan Kirkor karısı Sultanan l1 

hane \'e bahçesi, Y csari M uhtaryan 
ve işkembeci Vasil hane ve b::ıbçe~i 
ve arkası Koço Çolori ve ölti Mara
novuz Barasimos veresesi ve Mnd m 
Melopi hane ve bahçesi, cephesi K .. 
ra Mehmet yeni Çocoron sokağı ile 
mahdut-tur. 

Mes hası: 183 yüz seksen üc met· 
re murabbaı olup bundan 76 v tm"ş 
altı metre murabbaı bına, kal nı 
bahçedir. 

Tapudaki kaydında olduğu gil;>i 
açık arttırmaya konrnus olduğundan 
3.8.939 tarihine müsadif per,şembc 

günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması :icra edilecektir. 
Arttırma bede1i kıymeti muhamme
nesinin '1o 75 ini bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılır, aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdı.i 
baki kalmak uzere arttırma 15 gün 
müddetle' temdit edilerek 18.8.939 t a 
rihine müsadif cuma günü saat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde ya
pılacaktır. İkinci açık arttırmasında 
bedeli kıymeti muhammenesinin r~ 
75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahk~mına tevfikan geri 
bırakılır. satış peşindir. Arttırmaya 

ratirak etmek istiyenlerin kıymeti 

muhammenesinin '1 7,5 ni"betinde 
pey akçesi ve ·a milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunma
ları lazımdır. Hakları tapu sicilli 'le 
satfıt olmıyan alacaklılarla diP,er a

ltıkadarların ve irtıfak hakkı sahip
lerinin bu hakl rını ve hususivle 
faiz ve masrafa dair olan iddialannı 
cvı· .. kı müsbitelerile bırliktc ilfın ta~ 
rıhind 1 itibaren nihayet 20 giın 
zarlınd:ı birlikte dairemize bildir
meleri lazımdır. Ak&i t kdiı de hak
ları tapu sicilliyle sabit olmıvanlar 
satı'l bedelinin paylaşmasından ha· 
rı~ kalırlar. Müterakim vergi, ten
viriye, tanziljye ve <lcllaliye resmın
den mi.ıtevellit beledive rüsumu ve 
vakıf icaresi bedeli müzayededeu 
tenzil olunur. (20) senelik vakıf icn. 
resi tavizi müsteriye aittir. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 
3.7.939 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bulun
durulacak arttırma şartnarnesile 

938/140 No. lu dosyaya müracaatla
mezlnir dosyada mevcut vesa.iki gö-
rebilecekleri ilim olunur. (4645) 

nı. Kefe~ ~manında han imi~ Ba- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

dehu sene 860 tarihinde tarzı isliım IST ANBlJL DEFTERDARLIGINDAN : 
üzre bina olunmuştur. Y<>kyal Pa -
şanın hayratldır. (Karbansarayı E
bi.ilfeth Mehmed Hnn). (Karbansa· 
rayı Beyazıt Han), (Karbansarayı 

Selim Hanı Evvel), (Kar'Dıansarayı i 
Haseki Sultan). Son üç kurbansa -
ray Mimar Sinan binasıdır. 
(Karbansarayı Ahmed Han), 

(Karbansarayı Kuyucular) Ava -
sofya kurbünde karşı karşıya iki 
büyülç handır. (Karbansarayı Koca 
Mehmet Paşa) Atmeydanı kurbün
de, (Karbansarayı Kur\? unlu mey -
dan), (Karbansarayı Baklalı han). 
{Karbansarayı Atpazarı hanı), .ba
nisi Pertev Paşa, Mimar Sinanın -
dır. (Karbansarayı Sinan Paşa) , Me
lek Ahmet Paşanın sarayı cenbinde 
olup Mimar Sinan 'karıdır. (Karban
sarayı Ali Paşayi atik) Batpazarına 
kariptir.» 

* 

Muhammen senelik Scneik 
Kirası Kira 

lira Kr. Müdddi 

Boğazi~inde Baltalimamnda Piresuyu me\•Kıınde Dut
luk namile maruf dört hektar, 74 ar, 45 metre mu

rabbaı tarla. 
Beyoğlunda Kurtuluşta Eski Ayakıryaki yeni Teşri

fatçı sokağında kain 34 sayılı ev. 

İstanbul Eminönü Balıkhane binasının satı yerinde-
ki c;erbetçi dükkanı. 

Topkapı sara~·ı ıiçinde Fener kulesi dibindeki bostan 

Tophane Necatibey caddesinde 351 sayılı dükkan 

> > > 423 > .> 

> > > 411 > > 

Erenköy K<>zyatağı Halimpaşa soka ında yeni 6 sayılı 

82 50 

65 00 

120 00 
150 00 
180 00 

36 00 

36 00 

3 sem 

1 > 

3 ., 

3 > 

8 > 

3 > 

3 > 

bahçeli köşk (senelik kirası peşindir). 180 00 ı , 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller hizalarında ya. 

zılı müddet ve muhammen kira bedelleri üzerinden icara verilecektir. İha

le 3/7/939 tarihine rnUsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Senelik kira be
delleri dört taksitte olup taksit bedelleri peşindir. Taliplerin % 7,5 pey 

akçelerini yatırarak mezkur gün ve saatte Defterdarlık Milli E mlAk Mü-

dlirlü~nde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatları. (f356) . 

İşte Atmeydanı ve Ayasofy a ci
\'arındaki birçok kervansaraylar a
rasında Ahmet Han, K uyucular, 
Koca Mehmet Paşa , Sinan Paşa mi
safirhaneleri de vardı. Atmeydanı 

)"Urdun dört ikoşesinden gelen ka- lıtanbul Tramvay ve Tünel işletmesi Mu-
filelerle, Rumeli tarafından gelen vakkat idaresi reisliğinden : 
kervanların deve, katır, eşek, at ka-
tarlarile dolardı. Resmini koyduğu- İdaremizin bir senelik ihtiyacına tekabül eden 4000 M3 Sultan çiftliği 
muz bir asır evvelki Atmeydanında \'eya. bu ayarda kum pazarlık suretile satın alınacağından alakalıların 28 
ken·anlıırm develerini, atlannı pek Haziran 939 çarşamba günü saat 15 de Metro hanında beşinci katta topla
açık görüyoruz. Bu tablo, Sedat Çe- nacak komisyona gelmeleri lilzumu illin olunur. 

(1) Evliya. Çelebi Seyahatnamesi., Bu hurustaki şerait dördüncü kattaki Tramvay ve Tünel Levazım 
Cilt 1, sayfa 510, 475. 449 ve 433.. Dairesinden qğrenilebilir. <4644• 
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EN · BiRiNCi KAN,· -KUVVET, iŞTiHA ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette kan, Kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 

... ____ bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

DİKKAT 

Grlpln kutul•rının Uzerln• r••lmde gordU§UnUz 
tekllde kab•rtma pull•r lllve edllmlşUr. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları lateylnlz 
ve pulsuz kutuları şiddetle redde1in·z. 

Ankarada Harita G nel Direktörlüğüne şehri 
Ücretle Kartograf memuru alınacaktır .. 

Aranan evsaf ve şcraıt §Unlarclır 

1 - Türk tebaası olmak, 

2 - Askerliğim yapmak, 

3 - Otuz yac;ını geçmemek, 

4 - Orta tahsilini bıtirmek, 

5 ~ Yapılacak muayenede sıhh.tti tam olmalC, 

6 - Dev!et hizmetinde istihdama mani bir güna hali bulunmamak. 

1 - Harita tersim imtihanında muvaffak olmak. 

3 - imtihan .&nkarada Harita Genel Direktörlüğünde yapılacaktır. 

~9 - Müracaat 31 tcmmu7. 939 tarihine kadar kabul olunur. 

; 10 - imtihan ve hususatı saire için Harita Genel Direktörlüğü icar 
toğraf Şubesi Müdüriyetine müraca:ıt eclilmelirlir. (2448) (4490) 

ta ıda 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevlr:ilnde, koya nazır, tramvay du

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me· 

sahası vardır. İsteklilerin her gün s:ıbahları (I O) dan (12) ye :<adar 

., Yeni Sabah, idare memurluğuna müracaatlan. 

a 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - Faust pıyesinin birinci kısmi ile Jül Sezar piyesinin en iyi bir şe· 

\ilde dilimize çevriiebilmeleri için bu iki eserin terciimesi işi 15/Vl/939 

tarihındcn itibaren iki sene müddetle müsabakaya konmuştur. 

2 - YnpıJacak tercümeler Maa"'if Vekılliğince tetkik edildikten sonr:ı 

Faust'u tercüme edenler arasında birinciliği kazanana 1000, ve Jül Sezar'ı 

tercüme edenler arasında birinciliği kazanana 500 lira mükafat \.'erilecek· 
tir. 

3 - Bu ese.rler doğrudan doğruya yazılmış oldukları dilden dilimize 

çevrilecektir. 
4 - Tercümelerin kolayca tf'tkik edilebilmelerini temin maksadilc 

Vekalete ei)nderilecek nüstianın11nakiııe "ile yazılmc.sı ve türkçeye tercümıı 

metninin orijinal metnin beher sah.:fesile karşılıklı tanzim edilmesi şart-
ttr., < 

5 - Hazırtanacak tercümeler en geç müsabakanın hitam tarihi olan 

15.VI.l!Hl tarihine kadar Maarif Vekaleti Ar Genel Direktörlüğüne tes· · 

tim edilmiş olacaktır. 
6 - Bu müsabakaya iştirak etmek isteyenlerin adlarile sarih adresle· 

rini Maarif Vekaleti Ar Genel Direktörlüğüne yazı ile bildirmeleri ilan 
olunur. c2160. ( 4014) 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu yemekhanelerinde 31 mayıs 1940 tarihine 

.Kadar toplanacak olan ekmek kırıntıları ve yemek artıkları açtk pazarlık 

auretile satılığa çıkarılmıştır. 

Tahmin bedeli 280 lira ve ilk teminatı 21 liradır. 

Pazarlık 29/Vl/1939 perşembe günü saat 14.30 da Beyoğlu İstiklal cad

desi Karlman karsısında Liseler Alım ve Satım Komisyonu binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktn·. 

r İsteklilerin şartnameyi görmek üzere mektep 

meleri, belli gün ve saatte komisyonagelmeleri. 
idaresine müracaat et

c464b 

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

l 
Kadın zarafetinın en 
büyük düşmanıdır. 

DANSTA, 
SPORDA, 

. GEZMEDE 

Ter elzl aevdlklerlnlzln 
yanından uzaklaştırma

ya mecbur eder. 

SUDORO O 
P.I R T E ~ I 

koltuk altı terleme- ı 
sine mani olur. Teri 
kesmez, sad~ce 

mecrasını değiştirir, elbiseler\nizi, iç ça-
maşırlarınızı çürümekten, vücuc!Jnüzü 

TER KOKUSUNDAN KORUR 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 8703 lira 60 kuruş olan muhtelif eb'atta bakır çek

me boru, çelik saç, yuvarlak bakır. ve pirinş çubuk, bakır, pirinç ve çinko 

levhalar, külçe çinko ve alüminyüm, muhtelif cins ve eb'atta demir, çelik, 

bakır, pirinç tel, galvnnize kablo, sinek, kalbur, pirinç kafes telleri ve 

bağdadilik kafes teli gibi madeni malzeme 10/7 /939 pazartesi günü saat 

11 on birde Haydarpaşada gar binast dahilindeki komisyon tarafından ka

palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 652 lira 77 kuruşluk muvakkat teminat, 

·kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 

saat (10) ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i:?c ait şartnameler komisyondan puasız olarak dağıtılm:ıktadır. 

(42181) 

* Muhammen bedeli 7675 lira olan 500 litre paro.>.::, Dctmolin W. veva 

bu evsaf ve kuvvette hcıserat öldürücii mayi 21/7/939 cuma günü saat ! 1 

.. 

10 
4dedi 

• 

ıs 

kurq 

- ' Fannfh yarattığı asri yenlllklerln bir- eseri oıar•I< 
EMiR yerll tra~ bıçekl•rımızın yUzlerl 

ÇAPAKSIZDIR 
Gayet kukin olmasının ıırrı bundadır 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta okullarda Tıırkçe, Tarih - C >ğrafya, Riyaziye, Tabi iye, 

Fransızca, Almanca ve lngilızce Muallım musvını olmak istiyenler içio 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eylıll cuma günu Ist:ııılıul ÜıııvNsıtesıncte başlıya· 
caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların 

A - Türk vatandaşı o1maları, 

B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmama:sı, 
G - Hüsnühal erbab.ndan oldukları, hrr hangı hır surette mahkumi· 

yetlcri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetin· 
den alınmış bir mazbata ibraz E:tme,leri •Halen memur ve muallim olan· 

lar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları Daıre Amirin in vereceği 
vesika kafidir .• 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut arızala· 
rından salim olduklarını ispat eder tasdikli hekim raporu ibraı etmeleri, 

E - En a7. lise veya 4 veya 5 veya 6 s nıflı öğretmen okulu mezunu 

veya bunların muad.li tahsil görmüş olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallim· 

lik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni şartlar 

dahilinde her hangi bır orta tednsat muallim muavinliğine tayin edile· 
ceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ilr. Vekalete 
müracaat edeceklerdır. Bn istidaya şu vesikalar bnğlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasd ikli sureti, 

B - Tahsil derecelerine ait şah 1dctname veya ve~ikalarının asıl v8* 

yahut smetleri, 

C - Hüsnühal mazbat&sı, 

D - Bulundukları yerlerin Ma:ıtif İdares_inden nlimunesine göre a 
lınmış tasdiklı sıhhat raporu, 

E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F - Altı adet 4 >' 6,fi büyüklüğür.de kartonsuz fotoğraflan. 
Bu vesikaların en son 15/8/l93S tarihine kadar Vekalete gönderilmi' 

on birde Haydarpaşada g&r binc;sı Jahilindeki komisyon tarafından kapa- · t>lması Hizımdır. Bu tarıhten sonra vej(fı.lete müracaat etmiş olanlar imtl· 
1ı zarf usulile satın alınacaktır. hana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

Bu işe girmek isteyenlerin 575 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat, 

kanunun tayin ettiği vesikalqrla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gütı 

saat 10 ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız dağıtılmaktadır. c461G• 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Ciasi 

Amerikan bezi 

· Mi il darı Muh 'im- 0/ 0 7 ,5 Eksiltmenin 
men 8. Teminatı - Ş~k!i, / .,Saati 
L. Kr. k: Kr." ._; 

tOOOO met. 1995.- Açık ek. 15,30 

EMLAK VE EYTAM 
Esas No. 

c. 17/3 

163 

Yeri 

Galata Kemankeş mah. 
Çöplük iskelesi sokağı 

No. 4. 

Beşiktaş. Cihannuma M~h. 

Bostan sokağı No. ~· ~· 14 

BANKASINDAN : 
Ne Tİ 

Depo 

Bostan 

senelik depozito• 
kiraıı 
T. L. T: L. 

216.- 36. 
, 

110.- 16.50 • 

Adresleri yukarıda yazılı gayri menkuller açık arttırın& usulile kiı'B 

ya verilecektir. . 

İhale 29/6/939 perşembe günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gi.ifl 

Lif halat 7 Roda takriben 758 kilo. 416.90 
149.62 

31.26 :t :t 
ve saatte depozito akçesile birlikte emlak Servisine gelmeleri. (780 

16 -
=============================================~ I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukanda cins ve miktarı ya

zılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, m~vakkat teminatları, eksiltme saatlerı 
hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 7/Vll/939 cuma günü "Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve amerikan bezi nümunesi söıi.i ·geçen şubeden 
her gün parasız alınabilir. , 

V - İsteklilerin eksiltme için Uy,m olunan gün ve saatlerde c~ 7,5 gü

venme paralarile birlikte yukarıda adt geçen komisyona gelmeleri. 
(4536) 

. E~ü~:1~ta~ı~ı!!! 1~bd~!ah-ı' 
man Şeref caddesinde 43 No.lu 
(bir dükkan. bir bahçe ve iki 
katta beş odayı havi) bir bap 
hane acele ve ucuz satılıktır. 

Taliplerin Eyüp{c Camiikcbir 
!~arşısında Attar Bay Abidine 

müracaatları. 

Dr. Kemal Ôzsan 
İdrar yollan haıtahklan mfit 
lıassııı Tünelba,ı - Bursapaıar 
üstü • U,hanyan apt. No. 38 
Fakirlere cumarteıi paraııı. 

Telefon : 4 J 235 

- ~ 
&hibi: A. Cemalecıdln SamoojJU 

Net>riyat müdUrii: Macid C~ : 
Basıldığı yer: llatbaal EbUMlf9 


