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HER 8AllAH 

GAFİL AVLAYAMAZLAR 
Bütün dedikodulara rağmen biz, 

aklı sellinin umumi bir harp çılgın
lığını göze aldıracak kad".ir aramız_ 
dan elini eteğini çekmiş olacağına 
hlll ihtimal veremiyoruz. 

Maahy& mihver devletleri cephe
sinde, farzı muhal, aklı selim iflAs 
ederek bir ileri hareketi başgösterse 
bile deınokraisler cephesinin gafil 
avlanamıyacağını artık mihverciler 
de anlamış olsalar gerektir. 

Uzun bir yıpratma harbi hiç şüp
he yok ki mihvercilerin lehine ol -

maz. Onların en kuvvetli yardım

cısı bir sürpriz harbinin doğurabi
Ieceii ant ıaşkınlıklar ve kararsız_ 
lıklardır. 

Halbuki başta İngiltere bulun -
mak üzere demokrasi cephesinin al
mış olduğu son tedbirler ve başvur

duğu muazzam hazırlıklar mihver

cilerin bu ümidini de boşa çıkara.. 

cak mahiyet ve azamettedir. 
M.ihvercileı1in fazla silihlanma -

ları harbi ne kadar yaklaştırıyorsa 

demokratların muharebe hazırlık -
ları harp af etini insanlıktan o de
rece uzaklaştırıyor. 

Zaten hak ve sulh cephesi olan 

demokratlar cephesinin kuvvet ve 
salibeti de bu noktada mündemiÇ
tir. 
.t.. CEllALEDDIN SARAÇOGLl1 
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Yaman Bir· 
Dolandırıci 
Kadının Macerası 

Yazan.: M. ~IFI~ -··-
Ansızın Attığımız Kurşunlar 
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Zengin aurmn çocuju 
ve mUcevherlarl naad 

kaçırdmtf Bütün Asileri Şaşırtmıştı 
Yalovada oturan B. Mustafa is· 

minye zengin, bir zatın ailesini mü
cevherleri Emine adında kurnaz 

Vaziyette kendi lehlerine bir dtt· 
ğişiklik olduğunu gören ve muvaf· 
fakıyet ümidın. düşen lsi avcı .,. 
kcrleri, kışlanın Gümüşsuyuna li· 
den yol tarafındaki köşesinden cad· 
deye inmişler, Fransız hastanesinin 
önündeki Çeşme sokağından ltfaiyo 
ahırlarının bulunduğu mevkie gei
meğe kalkışmışlardı. Maksadlan 
meydanda bulunan avcı hntlarımı%l 
yan ateşine almak ve büsbütün hır
palamaktı. 

Asilerin bu teşebbüsünü, Beyoğlu 
cihetinden Taksime doğru ilerllycn 
ve cadde üzerinde devriye vazifesi 
gören iki Harbiye efendisi koşarak 
gelmisler, binbaşı Muhtar Beye ha· 
ber vermislerdi. MubUır Bey. o es
nada, kışlaya karşı ateş edilmek 
üzere getirttiği topların indirilme- ı 
tiine nezaret edivordu. Vaziyet, hiç 
§liphesiz ki tehlikeliydi. Toplar da, 
yandan Asilerin ate..c;ine maru7 kııh
caktı. Bu haberi alan Binbaşı Muh
tar Bey. te1Asla ardına döndü, güb
re yığıntısının gerisinde bulunan si
lAhlı seyis ve borazanlarla emir ne
ferlerini göstererek: 

- Haydi Ahmed çavuş. Al bun
ları, gelen lsileri cadde üzerinde 
karsı la. 

Emrini verdi. Yedi nefer bir de 
ben o1du~muz yerden birer ok gıöi 
fırladık. Bir dakika sonra, tramvay 
~~ddesinden f!eçm·r ve Av'.::ısnasa
dan gelen yolun ağzını kesmiştik. 
O ?aman imdiki Taksim tramvay 
durak vf'rinir. olduğu yerde kücük 
bir mevdan ve bu meydanın orta
sında da büvük bir havuz vardı. Biz, 
bu havu7.UT" kenarbnnı siper almış. 
fl"rlivC'n iisileri şiddetli bir ateşle 
k-rc:ılnmıstık. 

Arıc:mn nctı~mız bu ateş. asile
ti hjrnpn sasırlmıs ve cil vavrusu gi 
bi hE>nc:ini daPıtmım. Sekiz, on ka
d :ır ~si avrı askl"r1Pri. vettıkları ver
dP et<>~miıe mukabele etmek te
şebbüc::üne rriric:misle,.di. Fnkat. tam 
o ~nıia l!iirleven toplardan · çıkan 
trP .. milPrin, kıc:lamn üzerinde ve 
crmhesinde korkunc çatırdılarla 

Jantıpı t::ıhrih;ıt, asilerin manevivat
ıarını kırmıs heosini (!eri istikamete 
kı"kırtmıstı. Biz, yüzgeri edip ka
can asilnin ardından ateş ederJten, 
ırerimizden iki mant!a ile bulundu
ğumuz noktava ~len bir çavus, 
mevzii ve vazifeyi bizden teslim 
alırkP.n, Jrum·mdanın bizi geri ça
ğırdımnı sövlemişti. 

Muhtar Beyin yanına geldiğimiz 
zaman vaziyet tamamile lehimize 
dönmüştü. Hatta asiler top ateşi 
karşısında, sinmek mecburiyetinde 
kalmışlar, ateşi hafifletmişlerdi. Bu 
fırsattan istifade eden birinci hntta· 
ki avcıların sol başı, olduğu gibi 
Taksim bahçesinin cadde üzerindeki 
kısmına bile girmişlerdi. Fakat, av
cılanmızın bu atılganlığı, kışla

nın önünde bulunan ve bahçeye ya
kın olan asileri kudurtmuştu. Hep
sini o tarafa koşturmuştu. 

Bu suretle bahçeye intikal eden 
muharebe kanlı bir şekil almıştı. 

f§ süngüye, hattô boğaz boğaza dö
vüşe kalmıştı. Aslan neferlerimiz 
Oç yandan ateş yedikleri halde yıl
mıyor, dönmüyor ve bilakis coşkun 
bir sel gibi ileriye doğru akıyor, 

rasladığını tepeliyor ve önüne katı
yordu. Bahçede boğupn ôsilere, o 
sırada denizdeki harp gemilerinin 
.nşhlanna savurduğu bir kaç mer
minin dehşetinden ürken Taşkışla 
lsilerinden de bir kısım katılmıştL 
Bu sebeple, bahçeye hücum eden 

\'•ölüklerimizin vaziyeti tclılikeye 

ıl~ü§til. Fakat, itfaiye ahırlarının 
5nünde ateş püsküren toplarımız, 

bahçedeki vaziyeti de derhal lehi
mize çevirmişti. 

Taşkışla Asileri ile Enver Bey ko
lu arasında, beş saattenberi devam 
Jdım muharebe de gergi gibi şiddet-

E
en.mi.fti Asiler ve bilhassa Asi avcı 
burları efradı, ümidsizliğin ver
ği aon bir cürctle ölesiye ve lHdü
sJy e bir muka~emet göstllliyorlar-

~it J.i.uhtar Bey Merhı. • 

lı. Buna rağmen orada da vaı.iyet 
Hareket ~dusu lehine idi. 

· bir dolandırıcı kadın tarafından us
talıkla çalınDU§tır. B. Mustafanın 

Yalovadaki evine; İstanbulda
ki ahbaplarından birinin selft
mile misafireten giden bu kur· 
naz kadın, orada bir müddet otur
duktan sonra bir gün B. Mustafanın 
büyük oğlu Hikmeti evlendirmiye 
kalkmıştır. Bunun için İzmirde ga
yet münasip ve zengin bir kız tanı
dı§ını söyliyen Emine, sözde bu kı-

' ıır. ailesinden gelmiş gibi uydurma 
mektuplar tertip etmiş ve yeni nam· 
zetlere bir apartman almak üzere B. 
Mustafayı !stanbula da göndermiş
tir. 
Dolandıncı kadın bilahare bir gün 

B. Mustafanm küçük oğlu ve Hay
darpaşa lisesi talebesinden on iki 
ya~nda Fikreti de beraber alarak 
ortadan laıybolrnuştur. 

Bayan Emine birkaç gün sonra İz
mirden bir mektup göndererek ço
cukla beraber orada olduğunu, bi· 
raz sonra kızı da alıp döneceklerini 
bildirmiştir. İşte bu sıralarda da B. 
Mustafanın karısı mücevherlerinin 
çalındığının farkına varmıştır. 

Bunun üzerine vak'a Emniyet Mü 
dürlüğüne bildirilmiştir. Dolandırı

cı kadının İzmirden gönderdiği 
mr.ktuplann arkasındaki adrese 
yollanan bütün mektuplar, cBurada 
bu namda bir kadın yoktur!> diye 1-
ade edilmiştir. 

Buna rağmen Bayan Emineden B. 
Mustafa ailesine hCila mektup gel
mektedir. 

Polis, çocuğu ve mücevherleri ça
lıp kacan bu kadının sabıkalı dolan
dırıcılardan olduğunu tesbit etmiş· 
tir. Kendisi hemen yakalanacaktır. 

VVVV"A'V\.,...,..._....l"\A,l"\A,'V\,,'V\,,'V'V'V'V"VV'VV 

Talimhane meydanındaki avcıla· 
nmızın topçu ateşi himayesinde 
cadde kenarındaki parmaklıklara 
kadar ilerliyen avcı hatlarımız, asi
lere baş kaldırtmıy .. cak kadar vazi
yete hikim olmuşlardı. Caddenin 
mukabil tarafındaki parmaklıkların 
gerisinde, kışlanın alt ve üst kat 
pencerelerinde meydana karşı mev
zi -alan asiler, fena halde sarsılınış
lardı. Hiç şüphe yok ki, maneviyat
ları da kırılmıştı. Parmaklıkların 
gerilerinden sürünerek kışlanın ni
zamiye kapısından iç meydana ka
çanlar gittikçe çoğ&Jıyordu. İnad ve 
ısrarla mevzilerinde kalan fısilcrde 
de ümidsizlik ve tereddüd alfımetle· 
ri belirmişti. Bir kac asi avcı çavu
şu, son bir hamle daha yapıyorlar
dı. Parmaklıkların uzandığı sahaya 
dağılmışlar, avcı batlaruruzı bom
balnrla tacize başlamıc:lardı. Fnkat, 
savrulan iki top mermisi karşısında 
onlar da oldukları yerlerde sinip 
kalmışlardı. 

Avcı hatlarımızın ateşi ve hele Tepebaşının imar planı 
süngü hücumu, Taksim bahçesinde- . haıırlanıyor 
ki asilerden bir kısmını bahçenin 
nihayetine kadar kaçırmış ve hattA İstanb1J,I Belediyesi Tepebaşı mey 
bunların bir çoğunu, bostanlara danının, Taksim meydanının olduğu 
atılmak ve bu suretle canlannı kur- gibi bir imar planını hazırlamakta
tarrnak mecburiyetinde bırakmıştı. dır. Bu imar planı Tepebaşında ya. 
Paniğin biraz sonra umumileşeceğl pılacak tiyatroyu ve Perapalas ote
ve asilerin bu sefer gerçekten aman linin Tepebaşı cihetindeki arsayı da 
diliyecekleri anlaşılmıştı ve tabit, ihtiva edecektir. 
kat't neticeye biran evvel kavuşmak Diğer taraftan meydanın imar 
için avcı hatlanmız da ateşlerini projesi encümenden yakmda çıka-
şiddetlcndirmişti. caktır. 

Bu sırada, Talimhane meydanı ikinci nayl ekmek 
gerisindeki caddeden, dört nal ile kaldırıhyor j 
bir süvarinin geldiğini gördük. Elin- İstanbul Belediyesi İktısat Mil-
de beyaz bir zarf bulunan bu süva- dürlüğü ikinci nevi ekmeği piyasa
ri neferi bağırıyor ve binbaşı Mub- dan kaldırmıya karar vermiştir. 
tar Beyin bulunduğu yeri soruyor- Bu karara sebep şudur: İkinci ne
du. Üzerine koştuk ve elindeki zar- vi ekmekle birinci nevi ekmek ara
fı alıp binbaşımıza gı>tirdik. Muhtar sında fiyat farkı ancak 20 para gibi 
Bey, sinirli bir hareketle zarfı yırt- çok cüz'idir. Saniyen fmncılar bu 
tı. Okurken biraz sarardı ve on beş nevi ekmeği halka birinci nevi ek
yinni adım kadar ileride bulunan mek diye satmaktadırlar. 

tabur kumandanı Servet Beye ba- Et Y8 ekme" hakkmda Dahiliye 
ğırdı: 

- Çabuk iki bölük, dedi. Karşı- Vekaletine rerllecek rapor 
mızdaki asiler, kışlanın geri bahçe- İstanbul Belediyesi et ve ekmek 
sinden mezarlığa top çıkarmışlar, hakkında Dahiliye Vekaletine veril
Alman sef arethanesine doğru mev- mek üzere mufassal bir rapor ha-

zie sokulu.Jorlarmış. zırlamaktadır. Bu raporda et ve ek-
Bu rapor, Taşkışladaki asilerle 1 mek meselesinin fstanbulda şimdi

uğraşan hürriyet kahramanı Enver I ye kadar geçirdiği safhalar mevzu. 
Beyden gelmişti. Enver Bey bu ra- bahsedilecektir. 
porunda, Asilerin son bir iimidsizlik- vv-vv-vv""'""'""'""'""'""""""""~"""'"""'~ 
le Almanya sefarethanesinc topla 
tecavüz etmeleri ihtimalinden bah-
sediyor ve dürbüniıe gördüğü bu te- Muzaffer Akalının feftiş~erl 
,ebbüsü ehemmiyetle Muhtar Beye Vali Muavini Muzaffer Akalın İs.-
bildiriyordu. tanbula bağlı bulunan Çatalca ve Si. 
Binbaşı Muhtar Bey, hemen atı- livride teftifler yapmıştır. 

na atladı, yürüyüşe hazırlanan ilk vv-vv ____ ""'"""""'""',/'V'.,/'V'.,,..,....~ 

bölüğün önüne katıldı ve çok titiz 
bir tavırla hareket ve kendisinin 
takip edilmesi emrini verdi. tabi!, 
yanımdaki emir neferleri ile birlik
te ardına düştük biz de. Koşar 

adımla Çesme sokağına do~u iler
liyorduk. fohtar Beyin halinde, o 
dakikr.ya kadar görmediğimi?., bir 
sinirlilik vardL Gözleri büyümüş ve 
kızarmış, buğday benizli çehresi 
morarmış, siyah saçları dimdik ol-
muştu. .(nevamı var) 

-
Bazı mıntakaf anndaki mabsulümüz 

bu sene yüzda oruz fazla 
Trakya, Ege ve cenup vilayetler

deki mahsulatımız tamamen idrak 
edilmiştir. Alakadarlara gelen ha -
berlere göre bu üç rnıntakadaki 

mahı;ul, mevsimlerin müsait gitme
si yüzünden geçen seneye nisbetle 
yüzde 25 • 80 derecesinde fazladır. 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Valinin nazan dikkatine 
Bir karümiz diyor ki: 

cGayyur Valimiz ve kıymetli Be
lediye Reisimizin yorulmak 
bilmiyen himmet ve dirayet -
lerile şehrin imarı hususuna son 
zamanlarda yapılan gcıyretler ve 
gösterilen himmetler son derece 
şayanı şükrandır. 

Mesela, yakın zamanlara kadar 
toz veçamur deryası bulunan Ci _ 
hangir; parke ve asfalt yollarına 
kavuştuktan sonra arsalar derhal 
kıymetlerini artırdılar; inşaat aldı, 

yürüdü! 
Ancak, bu meyanda yapılan sa

kat bir ameliye, bura sekencsini ga
rek hissiyatı milliye noktai naza
rından ve gerekse yapıl.an bu şa
yanı şüh"Tan gayretler ve payansız 
himmetlere rağmen rencide ede
cek bir mahiyette bulunduğundan 
bu noktanın arzını muhterem Va
limizin nazan dikkat ve hamiyet
lerini celp için muhterem gazete
nizin delalet ve tavassutunu rica 
ederiz. 
Beyoğlu Firuzağa mahallesi de

nilen mahal, Cihangirin merkezi 
ve göbeği mesabesinde olup çar _ 
şısı, pazarı, eezanesi, karakolu, çeş
meleri, hamamı vesairesi hep bu 
mahalde içtima eder. 
Firuzağa camii şerifinin etrafın. 

daki sakilülmanzar dükkanların is-

Şehir Meclisinin 
Fevkalade 
Toplantısı 

Fevkalid• içtima GUnD 
us A uatoaa T hlr olundu 

İstanbul Şehir Meclisinın.ağusto.. 
sun birinde fevkalade toplantıya 

davet olunacağını yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre bu toplantı 15 

ağustosa tehir olunacaktır. Bu te
hirin sebebi Şehir Meclisinin fevka
lade toplantısı ruznamesine yeni bir 
maddenin ilavesidir. 

Malum olduğu üzere Şehir Mec
lisi fevkalade toplantısında Beledi
yeler Bankasından yapılan (5) mil
yon liralık istikı azı ve Tramv:ıy, E~ 
lektrik, Tünel idaresinin bütçesini 
tasdik edecekti. Halbuki barem ka
nunu mucibince hazırlanan barem 
cetv<>llerinin de Sehir Meclisi tara
fından tasdik edilmesi Jazıml!elmek
tedir. Meclis bu hsdiki de fevkaUi· 
de toplantıda y::ıpa~ağından cetvel
lerin bitirilmesi icin 15.zımC!PlE'n 

müddet kadar toplantı tehir olun
muştur. 

Kanlı Dövüş 
Ye,llKövde Ameleler Bir
birine N~•d Gir mi şiar? 
Yeşilköyde yeni Hava Meydanı inşa 
atında çalışan 200 e yakın amlce a· 
rasında geçen akşam vukua gelen 
kanlı bir dövüş tahkikatına dün de· 
vam olunmuştur. 

timlD.kiJe şehir mütehassısı Mösyö Hadiseye, fskender isminde bir 
Prost, son projesinde burasını ye_ ustabaşının amelelere fena muame-
şil sabaya tahvil ile güzel bir mey- le etmesinin sebep olduğu anlaşıl-
danlık vücude getirmeyi düşünmüş maktadır. 

ve mevcut camün de kesir olan Ameleler, vak'a akşamı İskende-
cemaatini nazarı dikkatten dı1r tuL re giderek o gün kendilerine verilen 
rnıyarak meydanın güzelliğile mü- ekmek miktarının az oldu~unu bil· 
tenasip dilneşin bir cami binasının dirmişler ve bunun çoğaltılmasını 

yeniden inşasını Evkaf Umum Mü- rica etmişlerdir. 
dürlüğünden istemiş ve keşfi dahi İddiaya göre İskender ise, bu mü-
yapılmıştır. raca.ati tahkir ve tezyif ile karsıl-a-

Ancak, büyük bir eseri hata ola- mıştır. Bunun üzerine bazı ameleler 
rak birkaç zaman evvel Beyoğlu kazma ve küreklerle 1skendere hü-
Vakıf İdaresi caminin yanındaki cum etmişlerdir. 
musalla taşının bulunduğu mahalli Bunu gören ve fskenderin taraf. 
yedi yüz liraya bir Yunanlıya sat_ tarı olan diP'er ameleler de işe karı· 
mıştı. Şimdi bu arsanın sahibi bu- şınca kavgo kızısmıstır. N<'ticede hir 
raya bir bina yaptırmak için Bele_ korucunun hadiscvi Yeşilköy polis 
diyeden ruhsat alınış ve ankazın merke1ine bi1dirmesile polisler ve 
kaldırılmasına başlanmıştır. jandarmalar vak'a verine yetic;prek 

Camiin etrafındaki dükkAnların kavgacıları ayırmışlardır. Yakala. 
istimlfıkine kalkışıldığı bir sırada nanlarla hec:taneve kaldırılan ame-
Mösyö Prostun projesi hilafına bu lelerin ifadeleri alınmıştır. Ağır ya. 
münasebetsiz inşaatın derhal dur- ralı olan İskender de tedavi altın-
durulması için gayyur Vali ve Be- dadır. 
lediye Reisimizin inayet ve dela-ı--;~w~ 
1 1 . . . d b f D'. ·- ' et erını rıca e er ve unun için 

n:ıuhterem gazetenizi tavsit ede - ı Hava Tehlikesinden 
nz.• I Korunma Komisyonu 

Kadın Cesedi• Pazartesi günü Hava Tehlikesine 

DDn Sabah Hallçte Bir 
Kadın Cesedi Bulundu 

Dün sabah saat 7 de Eyüpte Ba
hariyedeki kontrplak fabrikasına gi
den ameleler fabrikanın •önünde ve 
denizde bir kadın cesedi bulmuşlar
dır. 

Kırk beş yaşlarında kadar olduğu 

tahmin olunan bu kadına ait cese
din üzerinde basma bir entari ve ba-

şında siyah bir başörtüsü vardır. Ce
sedin on beş gün kadar denizde kal
dığı tahmin olunmaktadır. 

Adliye tabibi B. Enver Karan ce

sedi muayene etmiş ve Morga kaldı
rılmasına lüzum görmüştür. Polis, 
kadının bir cinayet veya kazaya kur 
ban gittiğini ehemmiyetle tahkik 
etmektedir . 

lngiltare ifa ticareum·z artıyor 
İngiltere ile olan ticaretimiz son 

zamanlarda mütemadiyen artmak
tadır. Birçok İngiliz firmaları piya-

sadan muhtelif maddeler üzerinde 
fiat sormaktadır. Diğer taraftan A
merika ile mevcut takas anlaşması 

kalktıktan sonra ticaretimizin azaL 
dığı malumdur. Alakadarlar Ame.

1 rikaya İngiltere kanalile mal gön _ 

dermek imkanlnrını araştırmakta

dır. Bu husus etrafında İngiliz !ir
malarile muhabere cereyan etmek
tedir. 

Karşı Karunma Komisyonu Sefer
berlik Müdürü Nailin riyasetinde 
toplanacaktır ve mevcut talimatmı
me ahkamının tatbiki hakkında yeni 
tedbirler düşünülecektir. 

Meşin ve sahtiyan imalatı 
tekamül ediyor 

Memleketimizde meşin ve sah -
tiyan imalatı günden güne tekamül 
etmektedir. Bu maddelerimizin Al
rnanyaya külliyetli mikdarda Ulraç 
edilmesi, bu sanayiimizin inkişafına 
hizmet etmektedir. Halen piyasada 
mevcut stoklar hemen hemen tama
men erımış bir vaziyettedir. Bu 
maddeler, Alınanyaya sif 110 kuruş 
fiatla satılmaktadır. 

Almanlar, bu maddeler için per
mi fiatlarını düşürmek istedikleri 
takdirde ihracat yapılmıyacaktır. 

!Memleket daM.lin~ sarfiyatın 

fazla oluşu bu imalatın zarar gör • 
mesine mfmi olacaktır. 

Z•hlre flaUarı yUkeellyor 
Piyasada fasulye, nohut stokları 

azaldığı için fiatlar yükselmiş ve 
pek az mikdarda:ki mevcut yüksek 
fiatla satılmıya başlanmıştır. Ufak 
fasulye 13, çalılar 18 - 25, horozlar 
22 - 23 kuruştan satılınaktadır. 

Pirinç mahsulünün bazı mıntaka_ 
larda zer'iyatın az olması yiizünden 
geçen seneye nazaran noksan olaca
ğı söylenmektedir. Mersin mallan 
22-22,50, Antalya 23 Viyolas gibi cks 
tra vinsler 29 - 30 kurll§ arasında
dır . . 
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İngiltere Ve Mihver 
Devletleri · 

Mihver devletlerinin takındıkları 
tavır ve giriştikleri harp M .. 
zırlıkhrı üzerine İngiltere, vfı • 
si bir faaliyete başlamıştır· 
Filhakika vaziyet son günlerde cid· 
dıleşmiş, karşı taraf, aklı selimden 
azade bir insanın icra edeceği ha .. 
reketlere başvurmıya başlamıştır. 

Sulh cephesinin mütemadi uzlaş
ma telkinlerine, asker ayaklarının 
çıkardıkları seslerle ve ne söyledi
ğini bilmiyen matbuatın tahkir e -
di"i yazılarile cevap veren mihver 
devletleri, garp demokrasilerini de 
hazırlıklarına ~gcrmi vermeğc sev· 
ketmiştir. 

Hakiknten Almanya ve İtalya, 
siyaset aleminde ve hukuk sahasın· 
da şimdiye kadar rastlanmıyan }1a
reketlerde bulunmuşlar ve tedbir " 
ler almışlardır. Bilhassa son gün .. 
lerde Tirol havalisinde oturan bazl 
ecnebilere karşı alınan kararla!• 
ve bunların muayyen ve kısa bir 
mühlet hitamında İtalyan hudutları 
haricine çı.karılmaları :meseles , <Y 

ralarda Almanlarla İtalyanların, 

saklama kistedikleri bir halin mev· 
cudiyetini veya olacak bir faallVf" 
tin, yabancı gözlerdn gizlı?mek lli .. 
zımgcleceği kanaatile sıkı bir irtİ
batı vardır. 

İtalyanlar, mihver siyaseti ve alc-
dettiği askeri ve siyasi ittifak dolB· 
yısile Almanya ile müttehit bir Jdt· 
le olarak harekete amade olduğurıll 
ve Almanya da ayni noktai nazırı 
beyan ettiği için ve dolayısile bu .ild 
devletin, A'\TUpada Ani bir darbe in
dirmek hulyasile ikinci bir Münib 
yaratmak için hazırlıklara giriŞ.
mcleri üzerine İngiltere ile Fransa 
da ciddi tertibata tevessül etmişler
dir. Garp demokrasileri, askeri ha· 
zırlıklara ibtidar ederlerken yine 
mütemadiye nkarşı tarafı iknaa ..,e 
doğru yolu, eğer varsa meşru bit 
hakkı aramanın hakiki yoUarıtl1 

göstermekten de bir an fariğ ol .. 
mart\ışlardır. 

Neticede bu da para etmemiştif· 
Diktatör meIQleketlerinde mahive
tini herkesin bildiği bir matbuat, 
bu İnsani ve mccreni telkinlere, hB.f 

siyet ve şerefi rencid edecek bir şe
kilde cevap vermekle iktifa etrııJŞ 
ve müstakil devletlerin istiklal ve 
beşeriyete yaptığı iyilikleri ve1J• 
hizmetleri hiçe sayar bir tavır ta
kınmıştır. Bunun üzerine vaziyetiıJ 
günden güne vahamte doğru git ' 
tiğiıı · görn İngiltere değrudan doğ' 
ruya ve donanmasını bu ağustOSU0 

başında harbe hazır bir hale getir• 
mek ve tamamile seferber bir ~,,. 
ziyete sokmak için hazırlıklara ~ 
rişmiştir. Ayrıca alınan askeri ted
birlerle, İngiliz ordusunun müsade

me unsurları ve askeri kuvveti fe11-

kalade büyük rakamlara varmıştır· 
Hele tayyare kuvvetleri ve bunls-
rın inşaatını deruhte eden fabril<,,. 
lar adedinin her gün tezayüdü. trı
g 'lialcrin bugün mühim mikdard• 
bir mücadele vasıtasına sahip ol " 
duklannı göstermektedir. 

İngiliz tayyarel€rinin FrnnSJ2 

topraklarında uçmaları. bu uçı.ı~ 
keyfiyetinin muvaffakıyetle icrasJ• 

Almanları ve İtalyanları düşündU
recek vaziyettedir. Zira bu ateş .,e 
ölüm vasıtaları yarın da Alman 1/1 
İtalyan toprakları üzerinde uçabi-

lirler. 

Sulh cephesi artık gafil avlana "' 
maz. Ve Avrupada ikinci bir Münib 

yaratılamaz. Bunu, mihver siyase
tinin bilmesi lazımdır. 

Dr. Re,ad SAG~ 
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Onlkl Ada 
Bitaraflık Kanunu Meselesi 
"Üzakere Edilecek Mi? 

Ruzvelt kongreye bir mesaj v"rdi 

~lfineton, 15 (A.A.) - Dün :; 
&onra Reisicü~ Roosevelt 

~dan Kongreye gönderilen me
ın metni şudur: 
•l-- llır l" . H . . E -•• "ımu •ıec ısı ancıye ncume-

:::: 11 reye karşı 12 rey ile sulh ve 
ltQı flık meselesi hakkındaki kara

kongrenin gelecek içtima dev-

bitaraflığı ve emniyeti için Kongre
nın bu içtima devresinde elzem olan 
bu kararı ittihaz etmesinin pek ar
zuya şayan olduğu keyfiyeti benim 
için bir müddettenberi pek açık bir 
hakikat mahiyetini almıştır. Dünya
nın halihazırdaki vaziyeti karşısın
da bu kanaatimi değ~irmek için 
hiç bir sebep göremiyorum.> 

(a.,tanfı 1 laıd •Jfada) 
çaresini bulamayınca, en kolay yolu 
tercih etti: Rodos va Oniki adayı 
İtalyanlara bırlktı. Bu, Oniki ada 
meselesi hakkında bir hal çaresi 
değildi. cEmri ahire değin> adalar 
meselesini halledilmemiş bir oekil
de, açıkta bırakmaktı. Nasıl ki öy_ 
le de oldu. 

!ltalyanlar 12 Adayı 
Nasıl Gasbettiler? 

(Bq tarafı 1 lncl sayfada) 1 
beklenllmiyen bir i§aret dalgalan· 
Dll)'a ba§ladı: 

cGemiyi harbe hazır ediniz!:. 
Bu kumanda, saika süratile tekmil 

gemilerin güvertelerini dolaşmış va 
fevkalade bir tellş ve heyecana badi 
olmU§tu. Şimdi herkes, talime ham· 
!edilebilen bu kumandaya imtisalle 
harbe hazırlanıyordu: Ponteller ala. 
bura ediliyor; filikalar yerlerine a
lınıyor, bölme kapakları kapamyor 
ve ortada topların tanzimini işkil e
decek hailler kaldırılıyordu. Zabitan 
ve efrat harp mevzilerine koşuyor
du. 

harp etti. On beı mil süratle Çanak
kale,,; gtdfnizl• 

Ve kumandan; filotilliya verdiği 
bu emri, derhal fU tavsiye ile itmam 
etti: 

cHarbe hazır olunuz ve torpitolı
rınız endahta müheyya bulunsun!• 

Filotillaya verilen kumanda, bir
çok gemiler tarafından da alınmıştı. 
Biraz sonra, hareket kesbi umumi

yet eyledi. Bu defa kumandan umu
ma hitap ediyordu: 

cİtalya hükumeti devletimize ili
nıharp etmiş olc;iuğundan harbe da
ima hazır ve müteyakkız bulunu-::z bıraktığını öğrendim. Tara-

n taınamile tasvib edilen Ha-

~ ~~zırının bir beyannamesini 
~ ıonderiyorum. Bu vesikanın J 
~e tedkik edileceğini ümit e-

Altı sahifeden ibaret olan Hull'ün 
beyannamesinde muhariplere gön
derilecek silahlara ambargo konma
sı usulünün kaldırılmasını Amerika 
hükumetinin hangi sebeplerden do
layı istediği izah edilmektedir. 

Fakat Türkiyenin emniyeti ihlal 
edilmişti; adadaki Rum ahalinin 
milliyet ve ırk bakımından izhar 
ettikleri emeller tatmin olunmamış. 
tı; yalnız, şarki Akdenizde hAkimi· 
yet tesis etmek istiyen mütecaviz 
ve ecnebi bir devlet için ileri kara
kollar vücude getirilmişti. Bu ye -
tişmiyormuş gibi, Lausanne mua - Sekiz dakika sonra yeni bir işaret: nuz!:. 

hede namesi küçük Castellorizo a • ==c=Y=a=cli=· g=ir=ı =mı=·=ıı=e=te==İ=t=al=y=a=, =il=a·=n=ı ========='=So=n=u=y=a=n=n=)==== 

Sulh davası ve Amerikanın 

1'cıtıa ve İktisat 
~•killerinin 

lı;k/eri 
\'~, 15 (A. A.) - tktısad 
~-· lfüsnü Çakır dün Üzülmez 

'-~ndaki maden ocaldannı 
...... --.,i tesisatını, amele evlerini 
"'- etmiş ve oerelferine dün ak-

~ ziyafet verilmiştir. 
~d Vekilimiz bugün de tef -

' devam etmişlerdir. 
'- lreğU limanı hakkında tet

~ bulunmak üzere Ereğeliye 
411 °lan Nafıa Vekili General 

' ....... Cebesoy, akşam ilzeri bu
' lebntş ve buradan Ege vapu-
~k İneboluya gitmiştir. 

-.,aıya -Bursa 
flfuada Bir OtobUs 

a ı Oldu 
• 

Jolcu bir çocuk 
. yaralandı 

~ <Hususi) - Evvelki gün 

' ~. Mudanya yolunda bir oto-
~olmuştur. 

\t ':' Recebin idare etmiş oldu. 

' llUJnarah otobüs, Mudany.a -
~ kifi alarak Bursaya doğru 
~ etmiş ve HAmitler köyü d

~ celdikleri zaman üç küçük 

~Uiunun otobüsten gazete Sa Uzere birdenbire otobüsün 

~ Yolun bir tarafından diğer 
9' k<>şarak geçtiklerini gören 

'~p. büyük bir facianın 
' geleceğini anlam11 ve di. 
~ Jonu &aia kırmıJ, otobüsü as-

'-hlıııarı harice çıkarm11tır. 
-. ~ ÇOcuktan birisi otobüsün 

~ 
na koşarak çarpmq ve bir 

hfı-., .. 
'"""'·UlOen yaralanmıştır. Oto. 

~ından ikisi hafif yara

~ • Yaralılar derhal buta -

~~. vak'ayı haber alan 

\. ~uınt tahkikata bqlamlf

' S.. llmdilik serbest bırakıl -
' de tahkikat devam etmek.. . 

o 

Tü:rk • Fransız 
Dostluğunun 
Bir T e:zahiJriJ 
Ant.kr•ll• TUrk-Fran•ız 

lutalannın ma"ter•k 
geçit resmi 

Antakya, 15 (A. A. ) -14 temmuz 
Fransız milli bayramı dolayısile dün 
burada Fransızlar tarafından bir 
tören tertiı .dilmiş ve geçit resmi 
yapılmıştır. Dost ve müttefik Fran
sanm millf bayramı Türk - Fransız 

teşriki mesaisinin samimi bir teza. 
bürüne vesile vermiştir. Türk ve 
ve Fransız kıtaatmın iştirak ettik
leri bu merasi111e bandomuzun açl
dığı İstiklal marşı ile başlanmış, 
punu yine bandomuz tarafından ça.. 
lınan Marseyyez takip etmiştir. 

Mütte!ik kıt'alar, Albay Şükrü 
Kanatlı ve Albay Collet tarafın

dan teftiş edildikten sonra geçit 
resmi başlamış, başta kahraman 
askerlerimiz olmak üzere jandarma 
alayı ve Fransız kıt'aları, merasim
de hazır bulunan hükumet erkim 
ve halkın sürekli alkışları arasında 
geçmişlerdir . 

Merasimde fevkalade murahhas 
Cevat Açıkalın, sabık konsolos Fet
hi Denli, askeri ve mülki erkan ile 
şehrimizde buluna Fransız kolonisi 
hazır bulunmakta idiler. 

Japonlar 40 bin tonluk 
bir zırhlı denize indirdiler 

Londra, 15 (A.A.) - cDaily Te
legraph> gazetesinin deniz muhar
ririnin bildirdiğine göre Jokosuka
da Shokaku isminde büyük bir harp 

gemisi denize indirilmiştir. Muhar
rire göre bu gemi, cesrarengiz> bir 
zırhlıdır. Deniz inşaatı hususundia 

Japonlar tarafından gösterilen ketu

miyet dolayısile bu gemi hakkında 

fazla malUmat almak kabil değildir. 

Bununlı beraber gemi, donanma er

kinıharbiye heyeti bahriye Nazırı 

ve imparatorluk hanedanının iki a
zası huzurunda denize indirildiği i

çin bu <eminin cfevkalade bir e
hemmiyeti haiz olduğu işik8rdır. 

dasını da İtalyanlara verdi. 
İşte Oniki ada meselesnin kısacık 

tarihi budur. Bu mesele, İtalyanın 
bir taarruz hareketi ile başlamış, 

Türk - Yunan düşmanlığından kuv
vet alınış, bugüne kadar şarki Ak. 
denizde daimi bir çıban rahatsızlı
ğile devam etmiftir. Fakat siyasi 
vukuatın yürüyüfü bu me.elenin 
Türk - İngiliz - Franm: - 'yunan 
lüzum ve zaruret hasıl etmiştir. Bu 

artık behemehal halledilmesine bir . 
Oniki ada meselem mevcut old• ·kça 
anlaşmalarından beklenen emniyet 
ve sWdhı elde edilmiş sayılamaz. 

Türkiye ile Yunanistan arasında 
teessüs eden hakiki ve gayet sağ _ 
lam dostluk ve menfaat birliif prld 
Akdenizde hiç bir ecnebi hikimiye-

te tahammül edilemiyecek derecede 
esaslı bir prensip teşkil eder. Bu 
dostluğun ieabiledir ki Bulgarlann 

Adalardenizine inmeleri, cevaz ve 

müsamaha kabul etmiyecek bir 

gayrita~illik arzediyor. Türk • Yu-
1 

nan ittifakının vücude getirdiği L 
henk ve muvu.enet, hiç bir bahane 
ile ihlil kabul etmiyecek derecede 

sulh için kıymetli bir temeldir. 
Türk - Yunan hWmiyeti arasına 

bu sahillere herhangi yabancı bir 
milletin ayak basması ne kadar im

klnmz ise Türk - Yunan muvasale 
hatları arasında, Türk sulan içinde 

küçük müstahkem adalara yerleş. 
mit bir ecnebi ve mütearnz bir 
devletin vücudü de izale edilmeğe 

mahkum bir tecavüzdür. İtalyamn 
Rodosta ve Oniki adada hiç bir 
mepıı ve mantık! yeri yoktur. 
İtalya buralara ancak prld Akde.. 
nime hüimiyet hulyuile gelmif 
ve yerletmiftir. Onun bu emelini 
kırarak Ege denizintn emniyetini is
tihsal etmek, sulh davasına yapıla
cak en büyük bir hizmet tefkil e
der. 

Hiç fiiphesiz İtalyanlar da bu ha

kikati idrak etnüf olacaldardır 1d 

nevmidine ve mezbuhine bir ha

reket eseri olarak adalarda tahki -

mat yapmıya kalkrnıtlar ve bunun

la ,Uya kendilerini kurtarmak e -

meline düpniq)erdir. Fakat ne yap. 
salar Oniki adanın hakild sahipleri. 

ne er geç avdet etmesi zaruri ve 
mukadderdir. 

Ru.,ta <Wlld Y ALODf 

Bu geminin 1936 senesinde tezgi--ha konulan 40.000 tonluk 3 ve 4 zırh 

hdan biri veya bir tayyare gemisi 

olması ihtimali vardır. 

Tiroide Ekaliyet
lerin ihracı 

Amerlkal•laMn reni 
18yrare motllrlerl 

New-York, 15 (A.A.) -Amerikan 

tayyare fabrikalannda çalışan bü
tün ecnebi işçilerine yeni ihtlraların 
sırrını muhafaza etmek için yol ve
rilmektedir. 

Elde edilen malUınata göre yeni 
tayyarelere kon&n motörlerin kuv
veti mevcut en iyi tayyareleri 3'75 
mil lilr'atle uçabileceklerdir. Haki
ki ka•a kaleleri olan hombardı
••• tayyarelerlala ı~' ati lae 
500 mildir. -·-lmçtı nıkadar telefon tar 

Stokholm, 1~ (A.A.) - İsveç'te 
800,00Q telefon mevcut olduğu ve 
har 100 kişiye 18 telefon isabet etti
it .neıredilen Utatiatlklerden anla
p)maktachr. 

l•vlçrelller bu lulr•• 
mull•b•I• edecekler 
Londra, 15 (A.A.) - News Chro

nicle gazetesinin · Bolzano'dald mu

habiri İsviçre hükftmeti tarafından 
gönderilen bir delegenin, nuntakada 

ikamet eden 250 İsviçrelinin çıka

rılmamasını temin için vali ile gö

rüjmek üzere Bolzano'ya geldiğini 
bildiriyor. 

Muhabir eliyor ki: 

İtalyanlar bu isteği reddettikleri 

takdirde, fsvi~reliler de mukabele 

olmak üzere Tessin Kantonunda 

yerleşmiş olan 250 İtalyan tebaası

nı çıkaracaklardır. 

Y•hr• p ... MISlnl dlnllU 
Atina, 115 (A.A.) - Yahya Pqa 

lllt!. izeri Mısır'a hareket etmiştir. 

İstanbul Mezarlıkları 
(Jlattarafı 1 inci sayfada) mektedir. Belediye bir cJe imam 

Merkezefendi mezarlığının etrafı vermektedir. 
duvarla çevrildiği gibi içi munta - Belediye, mezarlar ilçn de bir ta
zam parsellere ayrılmlf ve her ta- rife yapmıştır. Mezar açma ve göm
rafına fC>ae yollar ve bahçeler ya • me, tahtası sahibine ait olmak şar
pılmlfW'. Ayni zamanda meazrlık tile 400 kuruttur. Hazır lihidlere 
bir çiçek bahçesi haline aokulmıya gömmek iç!b lihid açma ve kapat
ve bir de büyük havuz yapılnuya ı ma masrafı 150 kurU§tur. Mahalle 
başlamıştır. Mezar laflarına numa. ı ilmühaberi gösterilen fakir ölüler 
ra konmUf, bir de taş sicil defteri için bu tarifenin yarı ücreti alınır. 
yapılmlftır. Bu ifler için bahçıvan. Beş yaşına kadar çocuklardan 
kltip ve bekçiler tayin edilmiştir. yalnız .iki lira mezar parası alın -
Belediye Meazrlıklar Müdürlüğü · maktadır. Fakirler bunun yarısını 
burada bir mezar yerini on liraya! verirler. 
satmlktadır. Techiz ve tekfin için vaki olan 

Bu meurlıJdan bafka Belediye müracaatJer arttJjı için Belediye, 
Beftktlılta1d Abbuağa mezarlığını yeni otomobiller almıya karar ver
bir bahçe haline soknuqtur. Bura- miştir. İleride techiz ve tekfinin 
da yalnız tarihi tqlar blm11tır . .Ka- Belediye tarafından yapılması mec
batqtaki mezarlık da park haline buri kılınacaktır. 

getfrilmqtir. Kısıklıdalrıi Çakaldajı ·------.... l!!ll!!!!m---
mezarlığına ve diğer bütün tarihl Yenı· Taksı· m 
meazrlıklara duvarlar yapılmasına 
devam edilmekted:ir. 

Belediye şehir içindeki mezarlıkla Bahçesi 
rın kaldırılmuı için bir karar ver-
mifti. Bu ~ar! göre cami avluların 

daki - Evkaf tarafından tanzim edi- M 1 ı A ı d 
~e:tü:z:!:k~.: d~~~!:!~ erasım e çı ı 
Asarı Attka Kurumu, Belediyenin (Bqtarafı 1 lnd •,.,...) 

bu kararına itiraz etmiştir. 
Belediye, Asan Atika Kurumu -

nun bu şekildeki münferit itirazla
rına iüraz etmiş ve: 

- Şehir içindeki bütün mezarlar 
hakkında umumi bir karar veriniz, 
ya kalacak, veyahut kalmıyacaktır, 
deyiniz; biz de her mezarlık için 
lir.den ayn ayn karar istemiyelim.. 
demiftir. Müzeler Umum Müdürlü.. 
j6, Belediyenin bu teklifini Maarif 
V eklletine bildirmiftir. Şimdi Ve
kAletin verecüi karar beklenmek
tedir. 

Belediye fimdilik mecburi olm•
maJda beraber ölülerin techiz ve 
tekfini iple de meflul olmıya baş.. 
laDUfb. Bu usul çok rajbet görmüş
tür. Arm edenlerin 610Jeri Cerrah
pqa ve Beyollu hastahanelerinde
ki guillıanelerde ve eter elveri mü 
salt8e evlerinde yıkanmaktadır. Be
lediye, techiz ve tekfin için bit de 
tarife yapmıştır. Tarifede 200, 100, 
60, 30 ve 15 liralık techiz ve tekfin 
ıekilleri vardır. 

200 liralık tarifeye göre Belediye 
cenazeye bir çelenk, yirmi taksi, 
bir cenue otomobili g6nderiyor, 
iki g~teye nan veriyor. tecbiz, 
tekfin, tabut, llhid inşa masrafla
rını da tamamen kabul ediyor. Ay
rıca bir imamla dört iyi sesli hafız 
da gönderiyor ... 

Yüz liralık tarifeye göre, 10 takst 
otomobili. bir. eenaı.e otomobili, bi
rinci nnıf malzeme ile techiz ve tek. 
ftn, tabut, llhid ve gömme masraf
lan ile bir imam ve iki hafız veri
yor. 

Elli lirahk tarif eye göre, cenaze 
için beş tabi ve bir cenaze otomobili 
ve tabut :verilmektedtl'. 

Tahta mezar ve tahta kapakla 
gömme masrafı da Belediyeye ait
tir. 

30 liralık tarifede yalnız bir cena.. 
7.e, iki taksi otomobili, umumi bir 
tabut, techiz ve tC'kfin, bir imam 
ve bir hafız vardır. 

On beş liralık tarifeye göre ölü, 
yalnız techiz w tekfin edilerek u
mumi bir tabutla ve cenu.e nraba
sile mezarbğa götürülüp g&nül • 

kısmı halka açıldı ve Jnpatı devam 
etmekte olan Taksim bahçesi gazi
nosunun temeli atıldı. 

Merasimde Vali ve Belediye Rei
si Doktor LUtfi Kırdar, Halk Par
üai Genel Sekreteri Fikri Tuzer, 
Halk Partisi İstanbul bölgesi Müf et
tişi Fikret Sılay, İstanbul mebusla
rı, Çankırı mebusu Hüseyin Cahit 
YaYlçm, hazır bulunmuştur. 

İstiklla marşını müteakip söz abn 
Vali ve Belediye Reisi güzel bir nu
tuk söyliyerek demiştir ki: 

c- Arkadaşlar, 

Davetimizi kabul ederek buraya 
gelmek 16tfunda bulunduğunuzdan 
hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 
Tabiatin bütün lütuflannı bezlede
rek dünyanın en güzel şehirlerin
den biri haline getirdiği tstanbulun 
ümran faaliyetini devam ettirmek 
yolundaki mesaimizin küçücük bir 
eseri burada toplanmamıza vesile 
verdi. İş hayatının türlb zahmetleri 
ve iztıraplarile bunalan insanlar ; 
saatlerinden sonra dinl~melt ve el
l~mek ihtiyacındadırlar. Büyük ve 
kalabalık şehirlerde bu ihtiyaç daha 
fazla ve daha fiddetli olarak göze 
çarpar. Memleketimizin en büyük 
ve en kalabalık şehri obn İstanbul· 
da Belediyeniz muhtelif vazifeleri
ni ifaya çalqırken halkın bu haklı 
lhtiyaema cnap verebilecek tedbir
ler almayı ihmal etmiyor. Yeni bir 
tekilde tanzim ve ıslah edilmit olan 
Taksim bahçesini bu arada sayabi
liriz. Şimdilik sadece bedii bir ter
tibe konulmuş olan bu bahçede İs
tanbullular oturup dinlenebilecek· 
ler, haftanın muayyen günlerinde 
Şehir Armoni Heyetinin konserlert
ni dinliyeceklerdir. Bugün ayni za
manda temel atma merasimini yap
mak için burada topbndığlmız Şe
hir g:ızinoı:unun inşaatı kısa bir za. 
manda ikmal edilince Taksim bah
çesine gelenler, burada büyük, mü
kemmel, rahat, konforlu bir bina, 
bu btnada Orta Avru!)a şehirlerine 
yakın ve hiç deıtlse Balkan şehir
leri e~lence verlcri ayannda bir din 
lenme ve ~lence veri bulacaklardır. 

fırtanbuhın müstakbel sehir p!i
nınm tatbikine imkan aranı!dı~ı bir 

Asil 
Zaaf 
Dünkü gazetemizi okuyanlar, bi· 

rinci sahifemizde iki kız çocuğunu, 
bakamadığı için birisine evlatlık 

vermek istiyen babanın müraccati. 
ni görmSflerdir. Matbaamn!a bu ç<>
cuklan almak için müracaat eden 
vatandaşlanmızın 1ayısı elliyi geçti. 
Çocuklar, bunların arasında kendi
lerine şefkatli, hali, vakti yerinde 
bir baba buldular. 

Burada kaydetmek istediğim nok
ta, bilhassa asil milletimizin içinde 
bulunan büyük insanlık ve merh:ı
met duygusudur. Gerek telefonla 
müracaat eden, gerekse bizzat zah
met ederek bu büyük insanlık vazi
fesini yapmıya kopn vatandaşları
mızın gösterdikleri asil hareket V9 

samimiyet bunun en büyük deliJI.. 
dir. 

Muhakkak ki, Türk milleti kadar 
merhametli, iyi kalpli ve hassu bir 
millet yoktur. Muhtaç olaa hemcin
sine yardım etmek, dÜfkÜD bir va
tandıflllın imdadını komıak insan
lık vasıflarının en yüksekleri, en ut
vileridir ve Türk. bütün dünya mil
letleri arasında bu insanlık vasfının 
en büyük &rnelderinl g6st6en bir 
mili~ olarak temayüz etmiştir. 

Biz. çok iyi kalpli. çok misafirper
ver insanlanz. Bize il( bir ıclam bq 
vurursa. kendi yemeğimizi ona ver
~lde. cıt>lak bir adem müracaat .t
se sırtımızdaki hırkavı ona giydir
mekte tereddüt etmeviz. Kavp e
den iki kişiye rastlasak. mutlaka za
vıf olanın yardımına k018nz. 
~Fakat ma.alesef, ~izdeki bu gü
zel hasletler, tarihte bize oahalıva 
mal olmustur. Yüzümüze ~len bir 
adamın bizi yemive f1rsat aradığı
nın. elimizi öpen bir di,Cerinin elw
zi ısırmıva can attı tının iP rkında 
olmamışız. Bizi tarihte, saffetimiz
den. ivi ka1olilliimirden. elhasıl ivi 
ve insan olmam17.dan istifade ede
rek yere vurmuslardır. Bu büvüt 
dPrse mukııbil bu~n artık h9kikatl 
öheınmiı.. dost Ye clftı;man•mızı ta
nımıcı }-nlı'"UV01"U7.. fnıı"'n ilmıık Pi· 
bi serPfli bir 1.iftan dohvı kavbet
ti~imiz ,;evler. bueün ıırtık sona er
mis bulunmaktadır. Tiirk. artık hiç 
kimı;pve hn asil 1.Afı yüzünden ye
nilmivecektir. 

MURAD SERTOOl.U 

İngiliz ve Fran· 
sız Casuslarının 
Göriişmeleri 

Londra, 15 (A.A.) - Daily b 
prea gazetesinin muhabirine ıöre. 
Fransız mukabil caaualuk hizmetine 
menıup bazı memurlar İngiliz mu
kabil casusluk aervisile temas için 
Londraya gelmif ve İngiliz meslek
taşlarına bütün İngiliz imparatorlu
ğuna pmil geniş bir nazi propagan
dasının pllnlarını ortaya koyan ve
sikalar tevdi etmi§lerdir. 

sırada İstanbul Vali ve Belediye Re
isliğinde bulunmak benim için te
sadüfün en güzel bir 16tfud.ur. Bu 
suretle yarınki mamur ve gthıel ı... 
tanbulun büyük medeni ıeJıirler 
evsafındaki m&atakbel lnplulda va
zife almıt olmaktan bahtiyarlık clu
yuyonım. 

İatanbul ve ı.tanbullulara yüJuıek 
himaye ve liituflarını hiç bir zaman 
eksik etmiyeo: Milli Şefimiz cüm
hurreisimiz ismet lnönilnün, bizi 
her sahada takviye etmekte ve mu
vaff akiyet imkAnlarımızı hazırk· 
makta olan Başveldlimlz Doktor 
Refik Saydam'm ve hük6mettmlzill 
yardımlarile tasavvurlınmızı meT· 

kii fiile koyabi~ hiç .apeıe 
etmiyorum. Yann1d m.lmur fd .. n
bulun güzel JDADZBl'Ulllı tlhayyhl 
etmek bizi fimd'den beyecanla1'chr
maktadır. Hepinizi bu hefecanda 
birleşmiş görmekten duydu~um 
zevkle hilrmetle se!Amlanm.> 

Bundan sonra davetlıler büfeye 
ct.vet olunmustur. Öğrendtğtmizıe 
göre Taksim bahçesinde yaptlan mu 
azzam gazinonun tnşaah COmhurl
yet bayra~~a tamamlar.acak. ha
vuz ve büfe 15 etin sonra açılacaktı .. 

1 
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Maraton 
Sultan Aziz Devri 

~aşpehlivanları 
f(.atil Kendisine yaklaşan Papazı R e k o r u ı -Akkoyunlu Kazıkçı Karabckir .. 

Ağır Kü:larlerle Teraledi -•a- YAZAN ı SAMI KARAYE'-

- it - şördüm ,bek!Wm ve peşlerine ta- Ankaralı Şevki 42 Km. yi 2,48 de G .. D ı tı 
~ ~:'~un hücre.ııı. yoklaştıkç• ·- Koşarak Beynelmilel Derece Yaptı ureş urgun aşmış ---

_ ~":;~!,b=.:!:!.ryo~: Ankaralı Atı 2 ncı, Kayaarııı suıayman a Uncu, İki Pehlivan jj~"'jji~ Türlü YekJi• 
t 6Dlda eidiY?rdU::.1Kı~ kimP 1 Esklf•hlrll Sırrı 4 Uncu, K•J••rlll Talha • inci, 

tek bil' blim• ...,~ emıyor. apaı, I d ., • • V • J 
4uda.klan aramı<ta bir dua okuyor. Eaklfehlrll Emin e noı K•J••rl_ll Hayri 7 ne ol u gerınt ı enemıyoraf.( 
du. Dün istanbulda bütün dünyada ·- ,...,,..,...-·-

Nihayet kapının önüne geldik. en çok ehemmiyet verilen bir spo- • "" 
Gardiyan kapıyı açtı, evvel! poliı run milli takımda yer alarak iştirak 
memurları, IOnM papas ve sonra ettiğim 5 Balkan oyununda galibi
da hepimiz )9eri girdik. nin en çok alkışlandığını bizzat gör· 

- Öyle amma, Bekirin tırpanları 
çok güzel ... 

- ..... . 
- Bekir, elense çekmesini Kavas

oğlu kadar beceremiyor ... 

lanvari dönerek sıyrıld~;-olduğu ye
re çöktü. ~ş· 

Kavasoğlu; hasmının önüne dı.I 1• 
tilğünü görünce hemen üstüne ç;e
landı ve nefes almadan meşhur Yaban domuzu horul horul uyu. düğüm bir koşunun maraton koşu• 

r,- ~ordu. Polis memuru, omuuna vur- sunun Türkiye birinciliği yapıldı. 
du, beriki uyanmadı. Bu hareket 1stanbuldan Reşat, 

- Evet efendimiz, Kavasoğlu Be
kire elense vurduğu zaman sağa, so
la bayılıyor ... 

zair sarmasını Bekire doladı. 1 
Kavasoğlu emeline muvaffak ~e 

muştu. Nihayet; Bekiri çaprazla Y s
nik düşürememişti amma, altı08 

Katil Pertu 

Kasaturayı herifin ıartında 

bıraktım. Hemen karının peşine 

dU§tilm. Çok geçm-eden onu d~ av. 
!aıntftım. Anladın mı? 

Hemen kucakladım, tabii, ilk i
şim, ağzını tıkamak oldu. Köprünün 
altındaki fundalığa getirip soktum. 
Ayaklarını kemerimle bağladım, ce
ketimi de ters giydirdim. Hemen 
yukarı çıktım, yol üstündE yatan 
herifi aşağı indirdim. Karısı, bu 
manzara karşısında, tam karılık et.. 
ti. Bereket versin bayıldı. Anladın 
mı? Ben de rahat ettim. Kasaturayı 
çıkardım ,yaladım.. kan tutmasın 
diye ... Daha işimiz vardı. Herifi soy 
durn. Üstünden de yani, haniya çok 
bir ~ey çıkmadı. Anladın mı? On -
dan sonra sıra geldi karıya ... Eh O

nu da temizledik. Ne bileyim ki ge
be imiş. Karnına bıçağı batırınca, 

içinden bir de çocuk çıktı. 
Amma, kan güzeldi. Hemen en -

sesine bir bıçak.. onun da kanını 

emdim. İşte bu kadar. Anladın mı?:t 
Mahkemenin bu vahşi adam hak

kında ne düşündüğünü bilmiyoruz. 
Fa.kat efkarı umumiyeye tercüman 
olan bizler, biliyoruz ki, bütün in
ıanlar, bu deni adamdan tavahhuşla 
bahsediyorlar. 

Mahkemenin adil kararını bekliyo 
ruz.• 

* Tabii, mahkemenin adil kararı 
:>·ukanda söylediğim gibi tecelli et- 1 

tı. Burada diğer cinayetlerini tafsi. 
le de lüzum görmedim. Öyle zanne-

diyorum ki. ikinci müşterimin ma. 
hiyeti şu kadarcık bir tasvirle anla. 
şılmış oldu. Asacağım adamın mu. 
kaddesat namına, hiç bir şeyi yok
tu. 

Davası teşrinievvelde nihayete 
erdi. Temyiz mahkemesi bu kararı 
on gün içinde tasdik etti. Ve suçlu 
vekili de, efk!rı umumiyetle gördü. 

ğü galeyan üzerine af talebinde fL 
lan bulunmadı. Teşrinisaninin 23 
üncü günü bu mübareği asmakhğım 
için emi!r geldi. 

Nasll astldı? 
22 teşrinisaniyi 23 teşrinisaniye 

bağlıyan gecenin saat on ikisinde 
meydanda sehpA, kürsü hazır edil-

mitti. Azılı şeririn kaçmak teşe b bil. 
IÜnde bulunacağı tahlnin ediliyor. 

du. Onun için inzibata fevkalAde e
hemmiyet veril:ecektl. 

Her ıeyin tamam olduğunu yerin. 
de gördükten sonra döndüm, hapiS
baneye geldim. Odamdaki kanepe
nin üzerinde biraz uyukladım. Saat 
törtte gardiyan beni uyandll'dı: 

- Heyet ımdi Yaban domuzunu 
uyandırıp asmıya götürecek, ister. 

sen ıen de hücresine onlarla bera. 
ber gir .. dedi. 

Ben yerimdtm fırladım, hapisha

ne müdürünün odasına doğru gi -
(erken, m~~ürü, Url polis memuru. 

ım,_ mahkeme balarından birini ve 

milddelumu.mt ile bir papazı heyet 
o alinde benim tarafıma gelirlerken . 

tekrar Mlildi. Nihayet gözlerini aç- Ankaradan Ali, Selim, Şevki. 
tı. a·ızı bir heyet halinde karşısın- Eskişehirden Sırrı, Emin, 
da görünce evvel! §Qfkın şaşkın Kayseriden Talha, Enver, Hayrf, 
baktı. Sonra. bu gece ziyaretinin ma Silleymanın iştirak ettiği Fenerbah
biyetini anlamış olduğunu ifade çe stadı ile Ma.ltepeye gidip gelme 
için: 42 kilometrelik bir yol ilzerinde ya-

- Daha yok muydu be? .. Ulan.. 'pılan bu koşu, adım adım ta.kip ere-
bu ne kala.halık? diye söylendi. rek göremiyenlere anlatılacak, kele 

Mahketne hası, Temyiz kararını yazı ile bütün Türkiyeye aksettirile
kendisine okuyacak oldu. Yaban do- cek senenin en mühim spor hareket. 
muzu yine homurdandı: terinden biri idi. 

- Züppe .. sus, dedi.. ben öyle ki. Ne seyirci, ne Türkiyeye aksetti-
bu llflardan anlamam. Canımızı rici gazeteciler tarafından takip e
teslim edeceğiz, değil mi? Daha ye- dilmiyen bu büyük koşu, Beden Ter 
ter ... Zır ·zır ötüp de camını sıkma... biyesi Genel Direktörü Tümgeneral 

Papas, yanına yaklaştı. Kendi e. Cemil Tanerin huzurlarile Atletizm 
Jile onun üzerinde salip işareti. yap. Federasyonu Başkanı Doktor Ad
tı, ona ses çıkarmadı, papas bir şey- nan Hün, İstanbul Atletizm Aıitre· 
ler okudu, ona da bir şey söyleme. nCSrü Naili Moran, Ankara Atletizm 
di. Nihayet: antrenörleri Her Ratkay ve Şerif, 

- Tövbe istiğfar et, Partu .. dedi, Eskişehir Atletizm Antrenörü Mus-
Allahın karşısına çıkacaksın... tafa Subası, İzmit Antrenörü Tahir 

Yaban domuzu güldü: Düzgören, Beşiktaş Klübü Atletizm 
kaptanı Ali Rıza tarafından muvaf
fakiyetle idare edilerek neticelendi
rilmiştir, 

Maraton GaJip1erindeı 
Eıkiıebirlt Sırrı 

Saat tun 4 ü 21,5 geçe atııan hare
ket tabanca.sile koşuya başlıyan at-

letler İstanbullu Reşat başta olduğu 
halde Kayserili Süleyman, Enver, 

Talha, Şevki, Eskişehirli Sırrı, An

karalı Ali ve geçen seneki Türkiye 
maraton birincisi Selim, Eskişehirli 

Emin ve diğer koşucular Kızıltopra
ğa ·kadar hemen beraber gittiler. 

Koşunun ilk 9 uncu dakikasından 
itibaren Ankaralı Şevki başa geçti. 

Reşat, Süleyman, Enver, Talha bir 
grup, Sırrı, Ali, Selim ikinci grup 

(Sono 7 inci sayfada} 1 

- Moruk.. dedi, seni de yanıma 
şefaatçi diye alsam, Allahın acaba 
ne buyurur? ~l, bir gırtlağım sı. 
kıvereyim de şu seyahate beraber 
gidelim. 

Ben kendi kendime: 
- Bu herifle işimiz var, diyor -

dum .. bunun başına ilmiği nasıl ge. 
çirteceğim? 

Canll Bir Spor Günü 
İhtiyar papazın dili tutuldu. ~e 

söylediğini, ne söyliyeceğini şaşırdı 
ve vazifesini yarıda bıraktı. 

Müddeiumumi baktı ki, karşısın. 
daki normal bir ::uçlu değildir. Ora. 
daki ölüm havasını yırtacak Amir 
ve hakim bir sesle: 

- Haydi, dedi, çabuk giyin.. sen 
yine çok kiuuşmıya başladın, şimdi 
ipe gitmeden evvel bir de sana te. 
miz dayak attırırım. 

Yaban domuzu bu sözü hiç duyma
rnıştan geldi. Ayağıma pantalonu 
çekti. Sırtına beyaz gömleği giydir
diler, ayakkabısının bir tekini aya. 
ğına geçirdi, öbür teki için de: 

- Bunu da mahkeme reisine va· 
siyet ediyorum .. ona verin.. dedi. 

Polisler koluna girdiler, dışarı çı
kardılar. Kapının önünde ve kori
dorlarda da polisler vardı. Onu bir 
halka içerisine aldılar. Hapishane -
nin büyük kapısı önünde arabalar 
bekliyordu. Yaban domuzunun kol
larını arkadan biril>irine bağladılar 
ve kelepçeye vurdular. İteliye iteli
ye arabaya bindirdiler. 

Ben. Müddeiumumi. üç polis o -
nun arabasına bindik. Papas korku. 
sundan hapishane müdürünün ara
basınıı kapağı attı. 

Kafile hareket E>dince, arabanın 

içindeki demir parmaklıkların ara
sında duran Partu da söylenmeğtt 

başladı: 

Öyle de böyle de öbür dünya -
ya gidiyormuş. Ne yazık ki yedi kL 
şinin canını almış. Hele şu züppe 
müddeiumumi yok mu? Onun da. 

ensesini bir bıçakla deşiverse bütün 
vücudünün kanını içecekmiş. Eline 

ölünceye kadar bir fırsat geçmesin
miş, yoksa, vallahi bi11Ahi yapaca
ğını bilirmiş. 

Ben onun bu tehditlerine hiç ku
lak asmıyordum. Fakat Müddeiu -
mumi fena halde sinirlenmişti. Ya
ban domuzu arabanın içinde yü:r.üne 
karşı, onu öldürmek istediğini söy
lüyordu. Birkaç kere cevap vere -
cek oldu. Ben mini oldum. Fakat 
son defasında dayanamadı: 

CDevamı var) 

Askeri Liseler Deniz Bayramı İle 
Beynelmilel Atletizm Müsabaka-

ları Bugün Yapılıyor 

a·,~· ~ot• 
~_,.....~ 

Dün gelen Yunanlı atletler 

Bugün İstanbul spor meraklılan 
Kulelide askeri liselerimiz arasında 
yapılacak büyük deniz bayramı Ka
dıköy stadında Rumen, Yunan, Mı. 
sır atletlerinin iştirakile yapılacak 
beynelmilel atletizm bayramı mü -
sabakalarile en canlı ve hareketli 
spor günlerinden birini y~ıyacak -
lardır. 

Saat tam 3 de yapılacak mera -
simden sonra Beden Terbiyesi U -
mum Müdürü Cemil Taner, beynel
milel eb'atta inşa edilen 10 metrelik 
atlama kulesinin resmi küşadını ya 
pacak muhtelif nevi yüzmelr -
den mürekkep 6 kişilik bayrak ya. 

seferi techizatla atlamalar, su al
tından mesafe katetmek ve tabak 
toplamak, su topu, bot yarışları 
Çengelk~y mıntaltasmda yetişn 

gençlerin iştirak edeceği eğlenceli 

milsabakalarla yarışlara nihayet 
verilecektir. 

Filme de alınacak büyük bayram
da bulunmak üzere Ankaradan bir 
çok general ve meb'us gelmiştir. 

Müsabakaların sonunda mükafatlar 
General Taner ve askeri liseler mü. 

fttişi Adil tarafından dagıtılacak • 
tır. 

ATLETİZM 

Türk, Rumn, Yunan, Mısır atlet. 
leri arasında icra edileck beynelmi
lel atltizm müsabakaları da atletizm 
mraklılarının büyük alaka ile bek
lediği senenin en mühim atletizm 
harketlrindn biri olacaktır. 

11, 100, 800, 200, 400, 5000, 4Xl00, 
gülle cirit, disk, sırık, uzun, liç a. ı1 dıın, yüksek atlamadan ibaret olan , 
müsabakalar büyük rekabet içinde 
geçcektir. 
Yapılacak 14 müsabakadan 5000, 

gülle, disk, sırık, uzun, yüksek,· üç ,1ı adım atlamada yeni İstanbul beynel , 
mill müsabaka rekoru olması pek ı 
kuvvetlidir. I 

Bu koşular için davet edilen Yu. 
nanlılar 4 atlet, bir dareci ile va • 1 
purla, Rumenler 4 atlet, bir idare- ! 
ci ile tayyare ile gelmişler, dün saha 
da ilk antrenmanlarını yapmışlar. 

dır. 

Atletlere muvaffakıyetlr ve iyi 
dereceler temenni ederiz. 

~'J'T ET 

- Amma; Bekirin tırpanından 

baldırları mosmor oldu. 
- ..... . 
Hakikaten iki hasım biribirlerini 

elense ve tırpanlarla dövüp duru
yorlardı. Kavasoğlu Bekirin altına 
düşmemek için bütün maharetini 
kullanıyordu. Hasmının bir iki çap
raz girme teşebbüsünden kurtuldu. 

Fakat; Kavasoğlu Bekiri altına al
mak için bütün kozlarını oynuyor
du. Bekir de bunu anlamıştı. 

Gilreş, bir saati bulduğu halde iki 
pehlivan daha halA son sııvaşlarını 
ayakta yapıyorlardı. Seyirciler, eski 
heyecanlarını kaybetmişlerdi. Çün
kü; müsaraa monotonlaşmıştı. Sul
tan Aziz bile güreşe bakmaz olmuş
tu. 

İki pehlivan, yarım saattenberi 
durmadan biriblrlerine tırpan oyu
nundan başka birşey yapamıyorlar
dı. Padlşah, ikide birde damadi1e şa
kalaşarak şu yolda konuşuyorlardı: 

- Mehmet Ali; bu güreş denk
leşti. Kavasoğlu müdafaaya geçti. 

- Evet padişahım... Bunun için 
Bekir artık Kavasoğlu kulunuıu 

bastıramıyor. 

- Tabii birşcy ... Görmüyor mu
sun? Bekir salıyor, Kavasoğlu ken-
dini koruyor. 

- Evet padişahım ... 
- Berabere kırlacak derim bu gü-

reş ... 
- ..... . 
- Fakat; böyle olduğunu hiç ar

zu etmezdim ... 
- ..... . 
- Ne ise; beraber kalırlarsa iyi. .. 
- Kalacağa benziyor padişahım ... 
- Pehlivanlık bu... Belli olmaz, 

bakarsın iki dirhemlik yerinden ye
nilir adam ... 

- ..... . 
Tam bu konuşma sıralarında Ka

vasoğlu Bekire çapraz girip hasmını 
harmanladığı görüldü. Padişah da
madile konuşmasını, şu kısa sözlerle 
kesti: 

- Dur Mehmet Ali ... Şimdi bir
şeyler olacak!.. 
Kavasoğlunun bu seferki çaprazı 

kahir idi. Koca Bekirin kara ya~ız 
adalelerle kaplı göğsünü kolları içi
ne sıkıştırmış sürüyordu. 

Bekir, ne yanbaş atabiliyor ve ne 
de hasmının elinden sıyrılıp çıkabi
liyordu. On beş adım kadar meyda
nı bir harman öküzü gibi silrUp gi
den Bekirin vaziyeti tehlikeli idi. 
Kavasoğlu kanarasına getirdiği 

hasmını dikilip çengellemiye ve sırt
üstü yere vurarak kArını tamam et
miye savaşıyordu. 

Koca İbrahim, kuvvetlerini topla. 
mış bir ahtapot gibi hasmını sar
mıştı. Bekir, o derece çalımına gel
miş bir oyun içinde idi ki; ne dura
biliyor ve ne de sıyrılabiliyordu. 

Ne olacaktı? .. 
Bekir, mağlUp mu oluyordu? ... 

Sultan Aziz bile olduğu yerden ha
valanmıştı. Başpehlivanı nihayet; 
Kazıkçıyı yeniyordu. 

Sultan Aziz: Bekirin bu müşkül 
hali karşısında damadına gülerek: 

- Mehmet Ali. ben sana deme
dim mi bu pehlivanlıktır .. insanın 

iki dirhemlik yerini bu lıırlar ... 
- Evet padi~nhım .. BP•kir yenili

yor galiba ... 
- Daha belli olmaz. Fakat yüzde 

yüz kıskaca girmiştir, dedi. 
l<""akat: padişahın lı\fı ağzında kal

mıştı . Bekir, bir ceyl~n çevikliğile 

birdenbire hasmının çaprazından vı-

larak sarmalamıştı. tıl 
Şimdi, ne yapıp yapıp usta11~1

11• 
göstermeliydi. Bekiri bir dah:ı aıtı.t 

1'.l ıtı 1 

dan kaldırmamalıydı. Hem .De il' 

Kavasoğlu gibi bir pehlivanın alt~ı. 
dan öyle kolay kolay kalka~9\11 
Bütün seyirciler ve Sultan Azız 
meselede hemfikir idiler. ıtle 

Sultan Aziz, biraz sinirlenrııe dıl 
beraber halden yine memnun 
Damat paşasına şöyle diyordu,·. 

- Ah, çaprazı kaçırdı. 

- ...... cıaıı 

Kavasoğlunun çaprazın tif· 
kurtulmak mühim bir maharet 
Aferin Kazıkçıya doğrusu ... 

- ...... :J{B' 
- Neyse; şimdi yine iş var ... rS' 

vasoğlu bir pehlivanı altına alı 
mutfak ve muhakkak yener ... 

- Evet padişahım... P'' 
- Bakalım, Bekir altta ne ya 

cak?.. ıs· 
- Padişahım. Kavasoğlu ilk 0 

rak alta alıyor Bekiri... ııfl 
- Evet; eğer Bekir Kavasoğlu.ı\111 

altından kalkarsa bil ki; bu bJZ 
Je!" pehlivanlar Kazıkçıyı yenemez 

- .G .. :: . "l" k' K k a"'1't' 
- oru uyor ı: azı cı , Jtl' 

Kavasoğlundan fazladır. Eğer aıııt 
da böyle olursa iş başkalaşmış 0 

- ...... dol' 
Kavasoğlu; sarmayı dolar tı' 

maz Bekirin tek kolunu kapıp Y311 
f' 

.. . ·üklell yarak uzatmıya ve uzerıne } 
rek göbek açmıya yeltendi. te~ 

Bekir, hasmının sarmasına ve l tc 
kol kapıp yapmak istediği şe~ ~ıf 
vakıftı. Kavaso~lunun çok i.istç.ll 
pehlivan olduğunu da işilmişt~.'ndC' 
Kavssoğlunun sarmasını, kll 1 ... c 

··:11' sini ve üstçi.ili.i ği.inü söyliyc so ;eı 
bitiremiyorlardı. Güreşten e }(W 

Bekirin bu bapta işittikleri kula 

rını doldurmuştu. ı;ıııı 
Fakat; Bekir hasmının sarnı3~flı 

yeyince çok geçmeden kulaklll·ritl 
d 
.. ı, 

dolduran mcnkibesinln ken ısı 
yerinde olmartı~ını anlamı~tı. ıııt

Bekir. ters dönüp kasnak eHefP~ 
sile üste çıkmak istedi ve muvıı 0~. 

J{ vııs v oldu. Sarmadan. sarmaya a 

lunun üstilne çıktı. ıııfl 
Fakat; mahir bir pehlivan .. 

0 
OP 

Kavasoğln da Bekir gibi ters d0~rlı1 
kasnak ellemesile tekrar Bel< 

üstl'ıne çıktı. . J<g' 

İki pehlivanın bu hareketı 0 ıcetl 
dar heyecanlı oldu ki; birkaç gill 
biribirleri UzPrinde bir dolap 
dönüp durdular ... 

r' <D••amı v~ 
m •• 

iRTiHAL ~ı 
Ayandan Manastırlı İsmail ıJıı~c 

oğlu, Sıhhat ve İçtimaı Mua"~ıı.!' 
VekUetl Müsteşarı Bay Asını1111<8).9 
de§i Bay Fuad dün fenadan b9 ıtJfl' 
geçmiştir. Mülkiye Mektebi rne . 11ııı 
larından olup meşrutiyet d•";ıı.tıi· 
milhim bir kısmında. bilhass• .. dil!' 
liye Nezareti Hususi Knleın r-f~11d 
lüğü ile maruf bulunan BaY çoı: 
iyi kalbli, ilim ve irfan sahib\ıesl· 
değerli bir vatandaştı. Vefatı • bu 
den başka k~ondisini iyi tanıyan tplif 
tün arkadaşlarını müteeMir 8 

tir. 111ıııt 
Bugün öğle vakti cena2'.e ı:ı.s 6oıı· 

Teşvikiye camlinde kılındıktarı tpt' 
ra Feriköy kabrtstanında ailesi 

zarlığına defnolunacakhr. ~')'et 
Ailesi erkAnına en &Bmiınl *'>' 

!erimizi arze-deriz. 
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0sman Bey Çakırcalının Böyle 
Arpaza inerek Kulesine Gelmesi 

Karşısında Şaşırmıştı 
Oaınan Beyden ses, sada çıkma- Bu cevap, hizmetçileri müthiı bir 

:;:• Çakırcalı bir sabah Hacı Mus- korkuya düşürdü. Şaka değil, kapı· 
Yı çağırdı: lanna gelip dayanan Çakırcalı idi 

.,;- ~.acı, dedi, Osman Bey bize Biri hemen yemekte bulunan mu· 
1 ıondermiyor .• hafızlara haber vermiye koştu. Di· 

- Evet Efe! ğeri yukarı çıkarak soluğu Osman 
- Alınalı! 1 Beyin yanında aldı. Nefes nefese~ 
- Alalım! - Çakırcalı geldi, diye yeti§tirdi. 

' ~ - Sen bir yol kızanlara haber sal. Osman Bey cÇakırcalı, kelimesi· 
etikte olsunlar! tf ni duyunca sapsarı oldu. Karısı ve 
~ e bundan sonra kr.lem kağıt çı· çocukları da ağlamıya başladılar. 
bir dı ve Osman Beye hitaben şöyle Osman Bey bir müddet konupmadı. 

lllektup kaleme aldı: cOsrnan Bey, Sonra haber getirene sordu: 

Jq ~el! mahsus selAm ederim. Sa- - Kaç kişiler? 
Cl1l kaç defa köprünün yapılması i- - Saymıya vakit bulamadık. Yal· 

haber saldımsa aldırmadın. Bu- nız kapının önüne geleh iki ki.fi idi. e köpı:U üzerinden geçilemiyecek Onlarla konuştuk. 
haldedir. Ben bir usta ile görüş- - Kapı iyi kapalı mı? 

~~~Akçayın üzerine yıkılmıyacak - Kapalıdır efendim . .;:lillll bir köprü kurmak için üç - Muhafızlara haber venıllniz 
sarı altın llzımdır, d('ldl. Bu pa- mi? 

~bana tez elden gönder. Yoksa - Verdik. Şimdiye kadar hepli 
ız açılır. Gayri sen bilirsin. mazgallarda yerlerini almışlardır. 

Çakırcah Mehmet Efe - Çakırcalı ne dedi? 
«u °'1nan Bey kendisine güveniyor- - Sizinle konuşmak istediğini 
lan. Adamları çoktu. Fakat Çakırca· söyledi. 
~ ~e belA olduğunu da bilmiyor - Pekila geliyorum. 
tlrı ldı. Koca bir Osmanlı hükume· Osman Bey soğukkanlılığını biraz 
~ in. ~aş edemediği bir eşkiya ile toplamıştı. Karısını ve çocuklannı 
endısı ne yapabilirdi? Tabi hiç! teskin etti. İhtiyaten eline tabanca· 
b~Stnan Bey düşündü, taşmdı. Üç ıını aldı ve aşağıya indi. İnerken dü
~ altını vermezse vaziyet fena idi. J şilnüyor, taşınıyor, Çakırcalının bu 
'1~l'rnek te işine gelmiyordu. Üç bin 1' işe nasıl cesaret ettiğini bir türlt\ 
ıitıın az para değildi. Nihayet kule- anlıyamıyordu. Kendisinin kuleye 

; lidip kapanmıya karar verdi. dünya kadar mphafız yerleştirebi
bu :"ada kısaca kulenin ne olduğu· leceğini düşünemiyecek kadar ap
la aydetmemiz lazım . Eski zaman- tal değildi her halde bu adam. Bu
\i~a derebeyleri, etkiynların ve na rağmen nasıl cesaret etmişti de 
"6 88Sa hasım derebeylerin teca· buraya ~lf'bilmişti! Arpazdaki 'ka.. 
~lerinden kurtulmak için kendi· rakoldan çekinmemiş miydi? Yoksa 

ne gayet muhkem kuleler yaptı- evvela karakolu basmış, sonra mı 
~tlar, tehlike anlarında buralara il· buraya gelmişti? Bu takdirde adam. 
'14ea ederlerdi. Bu kulelerin duvar- !arının çok kalabalık olması icabe
lt rı gayet kalın, ve kapıları gayet diyordu. 
~am olurdu. Dört tarafında da . Osman Bey kapının yanında sor· 
di . ıallar bulunur, bir tecavüz tak- du: 
~ l'inde buralardan ateş ederek düş- - Kimsiniz? 
~~·.mukabele ederlerdi. Böyle bir - Sen misin Osman Bey. Ben Ça-
Olaa Yi, .mütecavizler yüz_ kişi bile · kırcalıyım. 
eli. lar ımkan yok ele geçıremezler- - Ne istiyorsun? 

- Seninle biraz görüşeceğim. Ka· 
il ... ~~ nevi kuleler yalnız Anadoluda 
~. Rumelide de vardır. İşte Os
~ . Bey Çakırcalının belasından 

pıyı açsana! 
- Ne söyliyeceksen söyle! 

- Söyliyeceklerim öy}e kısa de-
ğil. Burada söyliyemem İçeri gire-

, Ça di kulesine kapanmaktan başka 
A~ bulamadı. Osman Beyin kulesi 
;:~z'ın hemen yakınında idi. Ar- lim de konuşuruz. 
;;:ıa da bir jandarma karakolu - Kapıyı açamayız. 
dıtı dı. Osman Bey bütün ailesi efra- - Neden? 
~bu kuleye kapamıştı. Kendisi - Anahtar kahyada. Kihya ela 
~ iiz Arpazda dolaşıyor, gece o- burada değil. 

- Ne vakit gelir? 
- Sabahtan evvel gelmez. Biz de 

dışarı çıkamayız. Onun için ne 

-., olmaz erkenden kulesine kapa
ML0~u. Bir taraftan da Ödemişe 
~ete bir mektup yazmış, Çe
~ın kendisinden üç bin san 
lbıı istediğini, vermezse öldürece- - Pekila öyle ise. Sana bir mek
"t"' bildirmişti. Arpaz kalabalık bir tup yazmıştım. Parayı neden gön-
~uğundan, ve bilhassa bir jan- dermedin? 

aöyliyeceksen söyle! 

laıaıı karakolu bulunduğundan Os- _ Tedarik edemedim. 
,_~Efenin Arpaza inebilmesi- -Neye bu haberi olsun bana ver-
hL. ~ vermiyordu. Bununla be- medin? 
~ Yine tedbirli davranmaktan ..... cı. d - Fırsat bulamadım. Böyle za-
~,.~ıınuyordu. Nitekim bütün a- manda üç bin sarı lira kolay bulun
la..::-.rını tırnaklarına kadar silAh-
("'Qll'Jn k muyor ki ... 
~ lf ve ulesini sıkı bir mu- _ Onu bilmem ... Köprüyü yaptı-

t\....__ Çeınberi altına almıştı. 
~ nrken neden düşünmedin. Şimdi 
~ an Bey Çakırcalının böyle u 
...._ ku\'\7etle kulesine baskın verece- sana son olarak bir hafta izin veri-
._... bir tü 16 ih yorum. Bir hafta sonra para hazır 
··~ r timal vermiyordu. 
laıı; t bir gece tahmininde yanıldı· olmalı. Olmadığı takdirde ben ya-
1a ~ IÖrdü. Güneş henüz batmamıt- pacağımı bilirim. lıte son sözüm bu. 
.._ 'iki atlı zeybek kulenin kapın· Allahaısmarladık. 
~ı::anmıılar ve kapıyı 91lmıya 
~ ışlardı. Uşaklar mazgal ara-

«'&tu ndan bunların iki zeybek ol· ı::::::•••••••·--·~ 
,., d;u görünce milthif bir korku.. Askerlik İşleri 

1r §müşlerdf. --.. ···-·---emen· 
...... leirn. . . , EmlnönU A•k•rllk ltl•rl 
bi sınız. Ne istiyorsunuz? Rel Hll d 

Ye •ordular. Zeybeklerden birlı 8 n en 
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' Ben ÇakırcalıJım. Osman Bey· Levazım emekn Yarbay (320-17) 

'IÖfütnıek ilterim, cevabım ver- Mehmet otJ.u Sabri Tüzerin 111be. 

(Devamı var) 
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T ARIH TETKiKLERi; 
ince TD.rk San' atinin .Bir Şaheseri Olan 
'---------------------------------------------------.:..--------------------------
~dbenin Altın Olup Hakkında Bir Etüd 

Kibenin Altın Oluğu 

·-

..... yapa.... tarihi Wr r.-1 

Topkapı Sarayı müzesinde Hazl· YAZ' A 
nenin ikinci Dairesinde büyük bir ... --------• n.N : ... --------... 
dolap üstünde 2/16~ numarada ka· 

yıtlı bir cAltın oluk, teşhir edil· 1 b h • H k k 
mektedir. 155 santim boy ve 215 san- ra 1 m a 1 
tim eninde bulunan bu oluk manevi . 
kıymeti kadar maddi değeri de yük- K 
sek olan bir san'at eseridir. on ya l ı 

Bunun göz ve gönül büyüliyen sa-

n pırıltısı -din ve mezhep farkı ol· ._--------------==------------~ 
macbn- Hazineye giren herkesi ö-
nünde toplar, ziyaretçiler etrafında 
bir tavaf halesi yaparlar. Ben de 
Hazineye her girişimde onun önün· 
de durur ve eline aldığı bir altına: 

- Eğer Allahtan korkmasaydım, 

şana tapardım, diyen Arap ıairinin 
mısralarını tekrarlarım. 

Bu; islim tarihini cMizabi şerif>, 
cRahmet oluğu,, cAltın oluk> gibi 
adlarla dolduran ve birçok menki
beler taşıyan Klbei mu.azzamanın 
oluklarından birisidir. 

Bu oluk, Kibeye nisbet edilerek · 
bir nevi muhteremlik kazandığı için 
değil, san'at ve tarih kıymeti olduğu 
i~in üzerinde durulması lAzımgelen 
bir yadigardır. 

Oluk dolabın üstüne tesbit edildi· 
ği ve indirilmesine müsaade edil
mediği için tartmıya imkin bula
madım. Yüksek ayarda altından ya
pıldığına ve boyu da bir buçuk met
reyi aştığına göre kantarı wrulun
ca hatırlıca bir siklet elde edileceği 
şüphesizdir. Müzenin demirbaş rlef· 
terindeki kayıt da bir meraklıyı tat
min etmiyecek kadar az ve noksan· 
dır. 

Oluk, kalınca levha haline getiri· 
len som altın iyt cins bir ağaç üze
rine geçirilmek suretile hazırlan
mıştır. Oluğun üstil açıktır. Uç tara
fı tamamen -üzerinde yazı bulunan-
11 ltınla kapanmış ve kaplanJ'lllftır. 
Sağ tarafında iyi bir sülüs ile -arap
ça .Muhterem iki haremin hAdimf, 
karadan ve d@nizd@n haccacın saiki 
Sultan Ahmet Han Bin Sultan Meh
met Han bin Murat Han• manasını 
gelen cHadlm • ül • haremeyn • fl • 
Muhteremevn Saik • ul • Huccacı 
Min - el • Berreyni vel • Bahreyn 
Es - Sültan Ahmed Han İbn • iıı • 
Sultan Mehmed Han İbn • is • Sul
tan Murad Han, 

Yazılıdır. Altında cAmmerehü. J. 
lahü teali bil • adli ... , şeklinde bir 
yazı vardır. Olufun solu duvara ve 
altı da dolaba geldiği ve tesbit edil· 
eliği için kitabel~rini maalesef ta· 
mamen okumak mümkün olmadı. 
Ağzında müselles uçlu ve süstil 

bir altın saçak sarkmaktadır. Bu sa
çağın iç tarafından besmele ile •Ya 
Allah>, dıt tarafında da cAllah, Mu
hemmed, Ya Hadb yazılan okun
maktadır. Oluğun içine başka bir 
maden kaplanmıştır. 
Yazı altın üzerine laciverde çalan 

bir siyahla saV'ltlanmak suretile ya
zılmıştır. Gümilf üzerine savat pek 
çok görilldülü halde altın aavatlara 

az rastlanmıştır. Oluğun üstündekı 
yazı Türklerin Arap yazısına ver
dikleri ehemmiyete iyi bir örnek o
lacak kadar ,Uzeldir. 

Büyük kıt'adaki altını bu şe
kilde i§lemek, ona bir çiçek ince
lilf ve zarafeti vermek te Türkün 
sanattaki yüksek zevkine ve kabili· 
yetine bir ölçü sayılabilir. 

Bu oluk Hırkaişerif dairesinde 
mübarek emanetler arssında sakla· 
mrken Saray müze haline getiril
dikten sonra teşhire çıkan]m1şt1r. 
Hırkai Şerif dairesinde 47 san· 

tim boy, 27 santim eninde i
kinci bir altın oluk parçasile 230 nu
marada kayıtlı 27!S santim boy ve 
25 santim eninde üçüncü bir altın o
fuk daha vardır. ikinci oluğun kita
besini Müzeler İdaresi okuyamamış
tır. Bunun Kanuniye ait olması 
muhtemeldir. Uçüncü '>luk ta birirı· 
ci oluk gibi birinci Sultan Ahmede 
aittir. Sağında Sultan Ahmedfn ve 
babasının, dedesinin adlan yuılı
dır. Altı kabartma çiçeklerle süslen
miştir. Ağzında oymalı üç köşeli bir 
altın saçak vardır. 

* Yawz sultan Selim Mısırı aldık-
tan sonra Mekke ve Medinede de a
dına hutbe okunmUf, Hadim-ül-Ha
remeyn vasfını almıştı. Dini riyaset 
te El-Mütevekkil Alallah'tan O.. 
manh hanedanına geçmi§ti (1). 

Şerif Bereket'in oğlu Ebd Nümey 
fetihten sonra Mısırda Yawzu zl. 
yaret ederken beraberinde getlrdili 
emanetlerle beraber Klbenin anah
tanni da kendisine vermifti. Fakat 
Osman Oğullarının Haremeyn'le a
likalan Yawzla baflamaz. Dini 
muhteremliklerinden dolayı daha 
eskidenberi Osmanlı ve daha bafka 
ad taşıyan Türk siyad teşekkülleri
nin devletlerinin buralırile ilgileri 
vardı. 

mış birer san'at Abidesi halinde hi
ll yaşıyorlar. 

Çelebi Sultan Mehmet kendi ev
kafı gelirinden her sene Haremeyn 
ahalisine cSadakai Rumiye> adile 
bir surra gönderirdi. Oğlu Sultan 
Murad da her sene 3500 filori altını 
gönderilmesini kanun haline koy
muştu. 

il Murad 855 H. yılında Hare
meyn ahalisine 801 keseUk bir surra 
göndermişti. 

Mısır memlllk hükümdarlanndan 
Melik Çakmak Mekkede büyük bir 
birke yaptırmıştı. Sonra bunu Kanu
ninin kızı Mihrilmah Sultan ihya et 
miştir. 

Timurlulardan $ahruh Mısır hü
kümdarile imzaladığı ittifak mua
hedesinin bir ı.atırası olmak üze.. 
re Kabe için çok süslü bir kisve 
yaptırmış, aynca surralar da gön
dermiştir. Memluk hükümdarlardan 
Melik-üz-Zahir 865 H. yılında Klbe
ye dört tarafı som sırmalı beyaz i
pekten yapılmış bir kisve ve çok 
kıymetli ve müzeyyen bir merdiven 
hediye etti. 
Kayıdbay Mekkede dört medrese 

ve bir ribat= kervansaray yaptır

mıştır. ikinci Beyazıt her sene Har-t 
meyne on dört bin altınlık bir surra 
gönderirdi. Mısırın fethinden evvel 
her sene Haremeyne cSadakai Mıs
riye> adile surra gönderilirdi. Yavuz 
bunun her sene (Hazinei Amire) 
namına gönderilmesini ipka ettilt 
eibi babasının gönderdili surrayı 

da birkaç misline çıkardı. 923 yılın· 
da arife hutbesi kendi adına o
kunduğu zaman Emir Muslihiddin 
ile 200 bin filori altınlık bir surra 
ile hububat göndermişti. Tevzide bir 
haksızlık olmaması için bulday ve
rilecek Mekkelilerin sayısı itaba ev• 
vel tesbit edilmifti. O vakit Mekke
de sadakaya muhtaç 12 bin kiti var
dı: Kanuninin 926 senesinde Hare
meyn için ayırdığı cSadakai Rumi
yeı miktan daha yüksekti ve bu sa-

Bugün Mekke ve Medinede hlll 
ayakta duran dini binalann, içtimai 
yardım ve irfan milesaeeelerinln he
men hemen hepsi Türk parasile, 
Türk san'atil~ ve Türk işçiliğile 
me dana g lm' eserlerdir. Dahi Si· daka ehillerine kaydı hayatla veri· 
n~mızın ~r~uğu yapılar şahlan- . lir, ölenlerinki çocuklarına geçerdi. 

( 1) cHil4fet geçth clefn.Bm.ek içift 
cdin.t riyaset» t4birin.i kullıandım. 

Yavuzdan. emıel de Osmanlı oodi
§ahlarına haHf ı dendif)i tJardı. Top. 
kapı sarayında bulunan. 1"atihitı 
( 1141) n.unıarada kat1tttı tıakfiye
anin ~~ TlftC'I ~tıh;ferinde Fatih t
.... .teJur&eclc de Halifı dendiOIM ......... ..... 

Osmanlı hükümdarlarının Hare-
meyne yaptıklan yardım Mekke ve 
Medinenin nüfusunu arttırmıştır. 
Burada hazır yeyici ve tufeyli bir 
kütle toplanmıştı . Bu iki şehrin nü
fusu arttıktan sonra imar faaliyetle
ri başlamıştır. Mekke ve Medine bu
gOnkO Ornraniyetlerini tamamen 
Osmanlı Türklerine medyundurlar. 

tkincl Hamit zamanında Sadakat 

Rumiyenln miktan 8,039,889 kuru
fi tadar çı.kml§tır. Aynca 18,498,300 
kurUfluk ta hububat g&ıde~ 
(2). 

Kanuni Mekkeye Zübeyde suyu· 
nu yeniden akıbnış, yeniden birçok 
su tesisatı yapmış, İkinci Selim za • . 
manında su faaliyeti devam etmiş· 
tir. Türkler Kerbela gibi kurak olan 
Melekeyi bol suya kavuşturmuşlar
dır. 1181 de Sultan Mustafa zama• 
nında başlıyan su işleri tam 54 sene 
sürmüş ''e Mekke bir su şehri hali
ne getirilmiştir. Mimar Sinan kita· 
bında Kabenin kubbelerini tamir 
ettiğini, Kabede Kanuni adına dört 
medrese ve Haseki Sultan adına i
marethane yaptığını söylüyor (3) . 

Üçüneü Murat muazzam bir ser· 
vet sarfederek Kabeyi ve Mescidi 
Haramı tamir ettirmiş ve yeni bir
çok tesisat yaptırmıştır (4). Birinci 
Sultan Ahmet te 1020 yılında Mes
cidi Haramın bazı yerlerini ehem
miyetli bir surette ve yeni sayılacak 

· bir halde tamir ettirmişti. Kabeyi 
bir taşı altından ve bir taşı gümüş
ten olmak üzere yeniden yaptıra

caktı. Bu kararı çok kat'f idi. Fakat 
vaktin şeyhilislamı Sadettin Efendi 
zade Mehmet Efendi bu çılgınca ha. 
reketi durdurmak için: 

- Padişahım, eğer Allah istesey· 
di, Kabeyi yakuttan halkederdi, de· 
di ve onu fikrinden vazgeçirdi. Kl· 
bede Birinci Abdülhamit, Dördün· 
cü Murat, Mahmut ve Adli, Abdül
hamit zamanında da büyük tamirler 
ve ıslahlar yapılmıştır. Türk hü· 
kümdarlanndan başka, Türk devlet 
adımlan ve zenginleri de Haremeyn 
için etekler dolusu altın harcamlf
lardır. 

Mekke şeriflerinin bol sadakaya 
kawşmak için Kibenin tamiri için 
padişahlara sık sık müracaatlarda 
bulundukları olurdu. Şerif Eb<t Nil· 
mey 995 yılında Üçüncü Murada bi6 
top atlas, kutnl, kemha, bogast gl1ıl 
kıymetli kumaflar, destarlar, üç yWı 
kumar! ve maverdl cinsinden adet 
ağ.acı ve içleri Hind ve Sind'in mey. 
valanndan ve rnürebb'alarile dolu 
altmış bet fagfurl kavanoz ve her 
blriai altı adamın taşıyabllecell 
dört fagfurf kıymetli küp gönde
rerek Klbenin iç ve dlf ldnelerinin 
tamire muhtaç oldutunu blldimıif
tt (IS). f' 

* Şimdi KAbenin oluklarını tetkik 
edelim: KAbeye hürmeten bu oluli 
ekseriya altın ve gilmflıten yıpılıl'I> 
dı. Klbenin kapı kanatlarına da olu. 

(8o-., •el •yfanmda) 

(2) Eıkf .cVaktb gcıatırinin 1421 
n.tımanılı n.üıhaıında Htıremetlft 
bütçeli ha1c1cımda mufcııaal moltlma 
vardv. 

(1) Tıü.ire-tül-Bün.t(Gn. Bohife ıo 

"""· (4) Jlınzıi MeJcJc., ıahifı 768. 
(IJ lıl4nWı tmiht, ..ntfı m . 
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"Meçhul Sevgili,, 
Yazan: M. Y. 

Soğuk bir kış gecesi... Meşhur l yalinde esmer, narin endamlı bir 
okuyuculardan. Tahir Korur radyo· genç kız yaşıyor ya yetişir, elbet 
sunun başında, arkadaşlarının kü- bir gün meçhul sevgilisini görecek. 
me halinde okudUkları şarkıyı din· Sevil, ancak ancak 16, 17 yaşında 
liyor. Elindeki, yarı yanmış sigara- bil· genç kızın ismi olabilir, dudak
sının, dudakları arasından halka larında hep aynı kelime tekrarlanı-

Açılmasına Bir Ay Kalan Fuar Bu 
Yıl Her Senekinden Güzel Olacak 

halka yükselen dumanlarını seyre vor, cSevil, Sevil, Sevil .. .> 

dalmış ... Birden kapı açıldı, içeriye . 3 gün sonra. Tahir mutadının hl· 
elinde bir mektupla hizmetçi kız lafı, radyo evine, erkence geldi. Da· 
girdi, elindeki zarfı Tahire uza!tı: ha saz heyeti bile tamamlanmamış-

- Bu, mektup droi.. Size gPlmiş tı. Tahir heyecandan bayılacak ner· 
radyo evinden yolladılar. deyse, o kadar teltişlı ki, şarkı söy-

Tahir bugünlerde hiç kimseden leyemiyecek halde. Zihni hep, meç· 
mektup beklemediği için, vakitsiz bul sevgilisile meşgul. Bu gece o, 
gelen bu mektubu merak etti doğru- Sevile hitap edecek, onun için söy· • 
su, yırtarcasına açtı, başladı oku· leyecek. Kimbilir Sevil de şimdi Bll'Sl'"1' 

maya. nasıl sabırsızlanıyor, saat te bir tür· 
Muhterem Beyefendi, lü gelmedi ki, sanki yelkovan sırtı· ı 

na yük almış ta, ondan hızlı gide· 
Radyoda, sesinizi dinlemekten ar- miyar. Yok artık T.ahirin tahammü· 

tık mahrumuz, gerçi küme halinde 
lü kalmadı, bari kendi, kendine söy· 

arkadaşlarınız.la okuyorsunuz ama, lesin. Aradan 1 saat geçti, vakit gel· 
muhtelif seslerin arasında o güzel 

di artık. Tahir cebinden beyaz men· 
.;esiniz kendi hususi güzelliğini kay-

dilini çıkarıyor, alnından nohut ta. 
bediyor. Yalnız okumanız tabii bas-

neleri gibi ter damlaları sızıyor, si
ka. Size bu satırları ne için yazıyo-

liyor onları. Başlıyor okumıya. 
rum, bilmiyorum ben de. ancak ma-

Gecenin matemini aşkıma örtüp 
hiyetini iyice anlıyamadığım bir 

sarayım 
his, yazmaya sevketti beni. Sizden 2 

. Eğ 1 k du Ayni saatte ... Fatıhte, büyük bir 
tane ncam var. er ya nız o u • 

ev... Salonda, ihtivar ak saçlı bir 
ğunuz plaklarınız varsa. 1\ıtfen ba-

kadın radyo dinliyor, içeriye genç 
na numaralarını yollayınız. bu bi- bir delikanlı giriyor, ihtiyarın boy· 
rinci dileğim, 2 ncisi de. ilk okudu-

nun:ı sarılıyor, başlıyor öpmeğe, 
ğunuz gece cGecenin matemi:t isim-

ve konuşuyorlar: 
li şarkıyı söylemenizi rica ediyo- - Haminneciğim, seninki bak 
rum. Her gece radyonun başında, 

sözünde durdu, yana yakıla ne iç
sabırsızlıkla bu lfttfunuzu beklive-

ten okuyor, yann mektubuna he· 
ceğim. Sizi rahatsız ettim, kusuru- men cevap yazalım, senden haber 
mu hoş görün. almazsa Uzülür. 

Hürmet ve sevgilerimi kabul e- Şarkı çok mu uzun sürdü bilmem, 
derseniz memnun olurum. en son mısramı inliye, inliye tekrar 

Sevil Erdurmaı ediyor .• Gittin artık, seni ben nerede 
Tahir mektu'bu 'bitirdiği vakit bulup yalvarayım.> 

sevinçten Adet~ ı:ıplıyordu. içinde Odanın içinde Tehirin gür sesi ile 
belirsiz bir his dolup. taşıvor. bli- beraber. iniltiye benzer bir horul· 
tün iliklerine kadar neşenin ateşil<? tu duvuluvor, haminne uy4yor: 
yanıyordu. Komodinin gözünden be •"•• E ... N ... I ııiııN•E• .. •Rl-=-Y--A,_T ... :o;;;==~moi!i@ES'IP"'l.,......
yaz bir knğıt çıkardı. meçhul evgi
lislne başladı mektup yazmıva. 

H anımef cnd i, 
Bana, ne maksatla mektup yazdı· 

ğınızı iyice anlıyamadığım halde, 
isteklerinizi birer emir olarak ka
bul ettim ve hemen ifaya hazırım. 
Maalesef okunmuş hiç plAğım yok· 
tur, plak doldurmak hususunda k11-
dın okuyucuları tercih ediyorlar. 

Birinci dileğinizin yerine gelmeme
si bendenizi tahmin edemiyeceğiniz 
kadar üzdü. 2 nci emrinizi ilk oku
du~um gece programa kÖyduraca
ğım.. Her vakit için emirlerinize 
Amadeyim hanımefendi. 

Derin hürmetler ... 
Tahir Korur 

Tahir yazdığı mektubu, birkaç ke-
e okudu. O, bu gece damarlarını 

rakan ateşin alevi ile çok daha içli 
yazılar yazmak niyetinde, fakat da
ha ilk mektubunda, bir Donjuan his
si vermekten çekiniyor ... O, bu meç
hul kadını tanımıyor ne zarar, ha-

orada çırçıplak soyar, kızgın taşla
rı vücuduna yapıştırırdı. Sonra, onu 
kum içine sokar: cİsllm dininden 
dön! LAt ve tzzi'ye iman et!• diye 
eı:A ederdi. Bilil, çektiği cefaları 
.şöyle anlatmıştı: Ümeyye, beni 
bağlar, gece gündüz lzab ederdi. 
Zeval vaktinde kızgın taşların üze
rine yatırırdı. Bir gün göğsümün 
üstüne büyük bir taş koydu. Bayıl
mışım. Sonra birisi taşı kaldırmış 
kendime geldiğim vakit güneş de 
bulutların altına girmişti. Allaha 
hamdettim: c Yarabbim, BUAl sana 
feda olsun!:. dedim. O zalim, bir gün 
ae, büyük bir deve ipini iki kat yap
tı; onunla beni bağladı. Uçlarını da 
boynumdan geçirdi. Sokak çocuk· 
tarının eline verdi. Çocuklar, beni 
Mekkenin bir tarafından lStekl tara
f ma, sonra tekrar geriye sürükledi. 
Vücudum parçalandı. 

Umeyye, başka bir gün, Bilali ya
tırmış .. üstüne taşlar yığmış. O sı
rada, Ebu Bekir geçiyormuş. cYa 
ltmeyye! Allahtan kork! Bu köleye 

eza etmekten ne kazanacaksın ?:t 
Demiş. O da:. cKendl kölem n@ is· 

tersem yaparım> diye cevap verin .. 
et Ebu Bekir: cBir köle Allahı ve 
peygamberlni tasdik ederse ona ezi· 

Pratl k çlçekclllk 
Ziraat muhaITirlerinden, profesör 

Lutfi Arif Kenber bu kıymetli ese
rini herkesin kolaylıkla tatbik ede
bileceği pratik bir usulde hazırla· 
mıştır. Hiç kimsenin yardımına 

muhtaç olmadan, bahçıvan aramak 
zorluğuna uğramadan istendiği gibi 
bahçe ve park yapmanın usullerini, 
çiçek, fidan yetiştirmek ve bakmak 
yollarını ancak bu eserden öğr~ne
bilirsiniz. Resimli ve on bir forma
lık olan bu eseri İnkılab kitabevi 
nefis bir şekilde•neşretmşitir. Oku· 
yucularımıza tavsiye ederiz. 

YURD YAVRULARINA: 
Yeni yılda kitap alamıyacak 

arkadaşlarınıza bir yardım ol
mak üzere okuduğunuz mektep 
kitaplarım Çocuk Esirgeme 
Kurumuna vermenizi Kurum 
saygı ile diler. 

yet etmek reva mıdır?,. demiş. Ü
meyye: cünun bu azaba uğraması
na sen sebep oldun. Onu puta tap
m~ktan sen caydırdın, eğer cayıyor
san, satın al!• diye cevap vermiş. 
Ebu Bekir fırsattan istifade etmiş; 
bir beyaz Hıristiyan köle ile on va
kiye altın vererek Bilfıli satın almış. 
İş bittikten ııonra Ümeyye gülmüş. 
Ebu Bekir niye güldüğünü sormuş. 

O da: cÇok aldandın; ı;ünkü onu bir 
dirhem altına verirdim• diyince 
Ebu Bekir de: cBilfıkis çok karlı· 
yım. Bütün malımı isteseydin bu 
köle için verecektim• arkasından 

çıkardığı örtüsü ile Bilali sardı. Yü
zünü, yaşını sildi. Sonra elinden tu
tarak orada toplananlara hitaben: 
cEy Kureyşiler! Şahit olun! Bunu 
Allah rizası için Azad ettim.:. dedi. 
Muhammed de, Ebu Bekirin bu ha
reketine karşı c Velleyli iıA yağşa> 
sftresinin indiğini müjdeledi. 

Ebu Bekirin kurtarıp Azad ettiği 

bu köle, peygamberin ölümüne ka-

dar müezzinliğini yapan, şimdi bile 
camilerde ismi zikredilen sesiyle 
meşhur olan Bllali Habeşidir. 

Ebu Bekir, İs!Am olup ta eza ve 
cefaya uğrıyan altı köle ve cariyeyi 
de satın alıp Azad etti. Bunlardan 

K&lttirparktu bir k6t• 

İzmir 12 (Hususi muhaJ:>irimiz-1 
den) - Bugünlerde İzmire ııelen 
bir yolcunun İımirde nazarına çar
pacak biricik hususiyet, bütün şı· 
hir balkının Fuar hazırlıklarıdır. 

Belediye, umumt hizmetlere yan· 
yan bütün §ehir müesseselerini, na
kil vasıtalarını, lokanta, gazino, 
plAj, otel, bar ve kahvehaneleri sıkı 
bir kontrol altında bulundurmakta· 
dır. Hepsinin de tarifeleri Fuat ko
mitesi Tarifeler Bürosu tarafından 
kontrol ve tasdik edilmiştir. 

Fuat Komitesi BalUmat Bürolan 
her gün sabah ve akşam otelleri ve 
gazinoları kontrol altında bulundu· 
rarak gelen ve gidenlerin sayılarını 
tesbit eylemektedir. Altmış kadlir 
sivil memur bu gazinolarda müşte. 
rilerin ödedikleri hesapları gizliden 
gizliye kontrol etmektedir. Bir müş
teriden alınacak beş kuruş tarife 
harici para için alakadar müessese· 
ler kapatılmaktadır. 
Fuarın açılmasına bir ay gibi kısa 

bir müddet kalmıştır. Fuar saha
sında mevcud 1200 mühendis, ame
le. dekorattsr ve işçi me\•cud mües
selerin son hazırlıklarını tamamla
makla meşguldür. 

Ecnebi devlet paviyonlarına bir 
göz gezdirirsek en büyük faaliyetin 
Alman ve İtaJyan paviyonlarında 
toplandığını görürüz. Almanlar, ser. 
gi sarayında mevcud üç büyük stan· 
dm birini kiralamışlardır. İtalyan
lar ise 800 metrelik geniş bir saha
da devlet paviyonlarının en büyü
ğünü inşa ettirmişlerdir. Bize veri
len malumata göre İtalyanlar doku
zuncu İzmir Fuarında. 940 yılında 
Romada İtalyan kralı tarafından 
açılacak sergtnin propagandasını 

yapacaklardır. 

Almanların bu sene paviyonların

da ehemmiyet verdikleri nokta Tür-

biri Züneyr~ idi, ki yediği dayak
lardan gözleri görmez olmuştu. A. 
zad edildikten sonra tekrar görmiye 
başladı. 

Beni Mahzum kabilesinin ileri 
gelenleri .. Ammar İbni YAsir ile ba
basına ve anası Semiyyeye çok iş

kence ederlerdi. Günün en sıcak 
vaktinde kum içine gömerler, üst
lerine taş yükletirler: cLat ve İzzi 
Muhammedin dininden üstündür. 
diyiniz1 diye sıkıştırırlardı. 

Bir gün, Muhammed yanlarından 
geçiyordu onlara: c Ya Ali Yasir. 
Sabrediniz; cennetliksiniz!• dedi. 

Yasir, her türlü işkencelere kat
landı ve nihayet böyle eza ve cefa 
içinde öldü. Karısı Semiyye, koca
sının bu acıklı ölümünü görünce 

Ebu Cehle çok ağır sözler söyledi. 
Ebu Cehl, onu, birer bacağından 

iki deveye bağlattı ve harbesini ka
dının ferci ne sokarak öldürdü. ts
lAm Alimleri, bu koca ile karıyı, ls· 
lam dini uğrunda şehit olan ilk şe-

kiye ticaretine iştidklerıni rakkam· 
larile tebarüz ettirmek ve bize sat· 
tıklarile bizden satın aldıkları mad· 
delerin reklamını yapmaktır. 

Dost Sovyetler Birliği hükumeti, 
bu sene paviyonlarını bazı tadilat
la genişletmişlerdir. Dost ülke, Tür
kiye ile iktısadi ve ticari münasebet
lerini gonişletmeğe karar vermiştir. 
Bu kararın bir neticesi olarak pavi
yonlarında Türkiyeye satmaları 

mümkün görülen maddeleri teşhir 
edecekleri gibi Sovyetler birliğin· 
deki kültür ve sanayi hareketlerini 
geniş ölçüde teşhir edeceklerdir. 

İngiltere bu sene küçük bir pavi· 
yon içinde teşhir yapacaktır. Ame
rikalılar, ancak 940 Fuarımıza işti

dk ederek büyük bir paviyon yap
tıracaklardır. 

Devlet paviyonlarından başka res
mt iştirAkler nazarı dikkati celbet
mektedir. İş Bankası Fuarımızda 
20 metre genişliğinde güzel bir pa· 
viyon inşa ettirmektedir. Sümer 
Bank paviyonu esaslı olarak tebdil 
edilmiştir. İnhisarlar idaresi pavi
yonu, yeni planına göre tadil edil· 
mektedir. Eti Bank, bu sene Fuarı
mızda Türkive madenciliğinin bü
tün terakki hamlelerini tebarüz et
tiren hususiyetler hazırlamaktadır. 

Sergi sarayı. 150.000 lira sarfije 
cidden mükemmel bir eser halinde 
yükselmiştir. Sergi sarayında 200 
kadar müessese teşhir ve astış yapa
caktır. 

Maarif Ve!taletinin inşa ettirdiği 

İnkılab müzesi Türkiyenin kültüı· 
ve inkıl~b hareketlerini toplu bir 
wekilde ifade eden bir eser olmuştur. 
Ziraat müzesi, Türkiyenin zirai 
problemlerini, zirai çalışmalarını 
ayrı ayrı belirtecek bir güzellikte 
ve ehemmiyettedir. Sıhhat Vekale
tinin sağlık müzesi, Türklyede sağ-

hitler addediyorlar. 
Bunların oğullan Ammara gelin· 

ce: O, işkenceye dayanamıyor .. iste· 
diklerini söylüyor ve işkenceden 

kurtuluyor. Bu hali, Muhammede, 

Ammar dininden döndü, ~iye haber 
veriyorlar. O da inanmıyor. Ammar, 
gelip kendisine edilen işkenceyi 

anlatınca, Peygamber, onun göz 
yaşlarını siliyor ve söylediklerinde 
mazur olduğunu kendisine işkence 
ederlerse yine öyle söyliyebileceği.1 
ni söylüyor. Muhammed. evyelce, 
onlara her türlü işkencelere taham· 
mül etmelerini tavsiye ettiği halde 
Ammarın vaziyeti karşısında fikri
ni değiştiriyor ve bir de Allahtan 
cMen kefere billahi min bağdi iy
manihi...> diye başlıyan Ayeti geti
riyor. 
Habeşistana muhaceret - Mu· 

hammed, herkesi alenen islama 
davet edip te müslümanlarm adedi 
artmıya başlayınca peygamberin 
düşmanları eza ve cefayı arttırdılar. 

u--
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- Hemen geçti gibi .. yarın sargı
yı da çıkaracağım. 

Hikmet, bir saniye bir şey söyle
medi. Sonra kısık bir sesle: 

- Ne yapmak niyetindesiniz? 
Projeleriniz nedir? diye tekrar sor
du. 

- Sizin arzunuzu bekliyorum. 
Hikmet, ellerile gözlerini kapadı 

ve Selimin yine bir şey söylemedi. 
ğini görünce can sıkıntısından mü
tevellit bir harekette bulundu. Se
lim: «Gururu benden af diliyor, 
kendisini müşkül vaziyetten kur • 
tarayım» diye düşündü ve: 

- Sizinle konuşmayı çok arzu e
diyorum, dedi. Buna taraçada mu
vaffak olamayız. Zira Mehmet sizi 
yalnız bırakmıyor. Akşamları oda
nıza da geliyor mu? 

Hikmet başını kaldırarak: 
- Latife mi ediyorsunuz? dedi.. 

Saat doku~u geçince Mehmet, dai· 
reme ayak bile basamaz. 

- Eğer aldanmıyorsam, odası si
zinkinden bir koridor ve br die mer
divenle ayrılmış. Bu suretle konuş
tuklarımızı kimse işitemez. 

Hikmet, Selime doğru dönerek 
yüzüne dikkatle baktı ve: 

Hem müstehzi ve hem de hüzün
lü bir tebessümle: 

- Her şeyi düşünüyorsunuz. YaL 
nız, odama gelirken, bir kuşun üs
tüne çıkacağınızı mı umuyorsunuz? 
dedi. 

Selim sükunetle: 
- Damlardan geçeceğim.. diye 

cevap verdi. 
- İmkanı yok. Evvela, benim yü_ 

zümden hayatınızı ikinci bir defa 
tehlikeye koymanızı istemem, son-
ra ... 

- Sonrası; ziyaretım& aldırdığı

nız yok! .• 
Hikmet bu sözlere ancak bir bak

makla iktifa etti. 
Bu esnada dışarıda ayak sesleri 

işitildi. Feridun Bey içeri girdiği 

zaman, Selim, salonun dip tarafın.. 
da bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, 

Hikmet de, kendisine arkasını çe -
virmiş, duvardaki tablolardan biri
ne bakıyordu. 

Feridun Bey gülerek: 
- Tam zamanında geldim. Canı

nız sıkılmıya başlamıştı değil mi? 
dedi. 

Ertesi gün Selim, S. e gitti. İstan
buldan gönderilen bazı kıymetli ki
tapları almak lazımdı. Selim, pos
tadan kitapları aldıktan sonra, bir 

lık mevzuuna verilen ehemmiyeti 
ifade eden prospektüsler, broşürler, 
tablolarla bezenmiştir. 

İzmir Fuarı bu sene, şimdiye ka
dar açılan Fuarlarımız içinde en 
muvaffak bir eserdir. İzmiri ziyaret 
edenler bu muazzam abide önünde 
gurur hissedeceklerdir. 

İmamı Vakidinin rivayet ettiğine 
göre: Müslümanlardan eza ve cefa 
görenler artık bu işkencelere ta
hammül edemiyeceklerini söyledik
çe, Muhammed sesini çıkarmazdı. 

Nihayet, bir gün Ebu Bekir geldi: 
cYa resulullah! Kureyşilerin Hatıb 

ibni Amra yaptıklarını görseydin ar
tık merhamete geiirdin.11 Dedi ve 
eshabın muhaceretine müsaade is
tedi. O da Habeşistana gitmelerine 
müsaade etti. Orası, hem en yakın 
yerdi; hem de havası. Mekke hava
sını .andırırdı. Müslümanlar, kimisi 
karılarile beraber, kimisi yalnız o
larak hicrete başladılar. En evvel 
Osman ibni Affan (sonra halife o

lan) karısı peygamberin kızı Rukiye 
ile hareket etti. Onun arkasından 
da, bir rivayete göre on erkekle üç 
kadın gitmişti. Muhammed, giden
lerden bir müddet haber alamadığı 

için merak ediyordu. Nihayet, Mek
keye gelen bir kadın, yolda Osmaıı
la karısına tesadüf ettiğini, Osma
nın yaya yürüdüğünü ve karısını 

merkebe bindirdiğini gördüğünü 

haber verince, Muhammed: cLut 
Peygamberden sonra karısile ilk de
fa hicret eden Osman ibni Affan> 
dır, demiştir. 
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Nakleden ı ORHAN_!: 

dükkandan iki tane sağlam ip rner· 
diven beğendi, parasını \ererek al· 
dı. Genç katip S. de bir gece kal • 
dıktan sonra, Siftliğe dondu. Ye ' 
mekten evvel Hikmetle bir iki ıce
lime konuşmak istiyordu. fakll~ 
Feridun Bey salona oğlundan·e\"'': 
girdi. Neyse, yemeğin sonuna dog· 
ru, küçük büfenin üzerinde duran 
bir tabağı almak için ayağa kalktı· 
İşte, ev sahibinin arkasım döndüğıl 
sırada, Selim yaptığı bir işaretl~ 
Hikmetin nazarı dikkatini ceibetU 
ve örtünün üzerındc bıçağının uci e 
cBu akşam» diye çizdi. 

Sofradan kalkıncaya kadar fiile· 
met hevecanlı durdu. Hemen her 
dakıka • renk değiştiriyordu. Sofra.· 
dan, herkesten evvel kalktı ve lc8' 

• tl 
pıdan çıkarken Selime heyecanını 
okunduğu bir nazar atfetti. 
Oğlu gittikten sonra Feridtltl 

Bey: 
- Hala köpeğine müteessir, na· 

kikaten oğlumun heyecanları ,,e 
hırsları oldukça alaka uyandırıcı .. 
diye alay etti. 

xv 
Gece, saat ona doğru Selim, n~· 

zırlığa başladı. Kendisini kimsen~ 
rahatsız etmesi ihtimali yoktu. J:31.l' 

tün gece serbestti. Feridun Beyle 
bu hususta mutabık kalmışlardı~ 
Diğer taraftan hava açık ve falc~ 
ay ışığı yoktu. Gayet hafif esen bır 
rüzgar ancak ağaçların yapraklar1~1 

kımıldatıyordu. Bu müsait şer•ıt 
altında, yapacağı hrekette fzla ın\l: 
vaffakıyetsizliğe uğrıyacak bir şe> 
görünmüyordu. 

Aşağıda saat tam onu ı;alınca Se
lim, lambasını söndürerek pencere" 
vi. açtı. Uzun müddet, naazrlarıııı 
karanlığa alıştırmak için durdu. "e 

et· yıldızların hafif ışıkları altında, 
rafındaki eşyayı scçmeğe başlad1• 

1 a.· Pencere, orta kısmında ka ın 
ğaçtan yapılmış bir bölme ile i!dYe 
ayrılmış ve önünde ayni ağaç:•ıı 
kalın bir parmaklık vardı. Sebı:ı'l
ip merdivenlerden bir tanesini ll ' 

cundan buraya bağladı ve parırı:ıl'' 
lığın üstüne sıçrıyarak birkaç S8 ' 
niye u~urumu, sesini çıkarmada.11 
seyretti. Gözlerinin daldığı kara: 
lık ve sisli uçurumun i~risirı e 
kendini çeken beyaz renkli bir ıcıı· 
ya yığınları gördü, fakat sonu f erı9 

bitirilecek bu incizaba karşı hafC' 
kete geçti. Başının dönmesi azar 8

" 

zar geçtikten sonra, başını uzatarsl' 
korkmadan, aşağıdaki derinlil:dere 
ba14arak kendisini kU\"\·etli buldıl· 

Bu aralık, gideceği istilcarnet~ 
yüksek bir mevkide parlıyan Jıaf 
bir ışık gördü. Selim içinden: .. 

- Beni bekliyor .. diye düşüııd~~ 
Ve derhal parmaklığı aşarak, sa . 

lanan merdiveni, havatında sarı~ 
~ "bl 

ondan başka bir şey yapmamış gı 
kuvvetli bir hareketle indi. 

(Davamı var) 

Bir rivayette bu muhacir ka~il~ 
Osman ibni Mazğunun riyaseti a 
tında bulunuyordu (1). Bunlara ~ 
bu Bekirin kızı Esma da terfik ed• 
mişti. Esma, onlarla beraber deııil 
kenarına kadar beraber gidecek. S'; 
miye bindiklerini gördükten sorıf 
gelip haber getirecekti. Bu kafi~ 
sahile kadar yaya gittiler. yar•. 
altına bir gemi kiralıyarak Habeti1'

1 b' 
tana yollandılar. Bunlar, daha sB fel 
le yaklaşmadan evvel, yolda- 1'0 

ibni Muaviyeye tesadüf ettiler. ~~ 
fel onlara nereye gittiklerini soru~., 

·rıv
ca, denizde parçalanan bir geın1 ·rıi 
enkazını satın .almıya gittiklcfl 

0 
sövlediler. Nofel, Mekkede, bll~ ... 

v rrıı1" söyleyince Kureyşiler, bizim e 1 rı' 
den kaçıyorlar, diyerek arkalsfl"9' 
adam gönderdilerse de gidenler ce' 
kalayamadılar. B ubirinci muh8 

... .... ,,1 ... 
ret Muhammedin peygamberlı~ ıı~ 
beşinci senesi recep ayında \'0~11• 
geldi. O zaman Habeşistandıı ~s 
me ibni Bahr necnşi idi. ) 

(Devamı var 

.. bıt"" 
( l) Diğer bir rivayete gore, t>1' 

lar h;1' bir reise tabiğ oınıı.Yar .ıı. 
, "I • le1'lJ 

kend.i 'başlarına hareket etmıs 
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Sultanahınet 'ttçüncü Sulh Hu -
k\ık Hfildınliğinden: 

Davacı Devlet Demiryolları ve 
Limanlar İfletme Umum Müdürlü-
16 vukatı Hamdi Halim tarafından 
İst. Kocamustafapaşa Davutpaşa ma 
hallesinde Tarhana, Mektep sokağı 
No. 13 de Hasan Nuri Aydemir aley 
hine 39/708 No. lu dosya ile açılan 
169 lira 87 kuruş alacak davasının 
yapılmak~ olan muhakemesinde 
müddeialeyhin ikametgahının meç_ 
hul olmasına binaen 20 gün müd -
detl ilanen tebliggt icrasına ve 
muhakemenin 11/9/939 tarihine 
müsadü pazartesi günü saat 14 e ta
likine mahkemece karar verilmiş 
olduğundan ye\m ve vnkti mczkiir. 
da bizzat veya bilvekale mahkeme
de hazır bulunulmadığı takdirde gı
yaben muhakemeye de\ am ve ka
rar verileceği ilanen tebliğ olunur. 

CBa,tarafı 5 inci .. .,.fada) 
tu kadar önem verilirdi. Tarlhçile
tin tesbitine göre Kabenin kapm 
cah·ı· 

lenmi§ ve KAbeye gönderilmek üze. 
re Hac emirlne teslim edilmiş ve 
develere de yükletilmişti. Bu ııra 

Kıbrıstan Üçüncü Mehmedin öldli
ğü ve yerine Birinci Ahmedin geç
tiği haberi gelince hemen surradan 
Kabe örtüsü gizlice alındı, üstünde
ki (Mehmet) adı (Ahmet) e çevril
di. 1018 H. yılında Birinci Ahmedin 
KAbe için hazırlattığı örtüyü Naima 
ıöyle anlatır (Cilt 2, sahife 82): 

Maraton Türkiye 
Rekoru Kırıld.ı ı ıyetten evvel ve sonra on birin-

ci h' ıcret -asrına kadar dokuz defa 
Yenilenmiş ve on üç defa da altınla 
kaplanmıştır (6). 

d Enıevt halifelerden Velid Bin Ab-
1{ Ültnelek (705-715) onuncu .defa 

fibenin tecdidine karar verdiği za
?nan valisi Halid Bin Kısrl'ye 30 bin 
:ltın göndermişti. Bu altınlar erlti
{rek levha haline getirilmiş ve Ka-
erıın oluğu ve kapısı kaplanmıştı. 

1 
İşte bundan sonra halk ağzında o

Uk cAltın olukt -adını ~lmıştır. 

SOLDAN SAÔA: 

1 - Değ:ştirme. 

2 - Gayret eden, geni§ değ1 

3 - Budala, felaket. 

4 - Zaman, bir sebz, 
; 

5 - Zıplamak. 

(Baştarafı -' cü srı:11fada) 
olıu-ak kaşuya devam edilmiye baş
landı. Koşunun yan mesafesine ka
dar tabiatle ve rakiplerile müdade
le ederek bu şekilde yarışan müsa
bıklar mesafe uzadıkça biribirlerin-
den aralan açılmıya, yolda kurulan 
büfelerden verilen meyva, çay, li
mon.ata, ide edilen taze kuvvetle 
mücadelelerine devam etmiyc baş
lamışlardır. 

Henüz genç ve bu müsab:ıka üze
rinde idman etmemiş olan Kayserili 

t' 1147 yılında Abbasi halifelerden 
1·'Muktefi Liemrillah oluğu ve ka

~IYJ altın o1Drak yenilemi tir. 1439 
a Emir Zeyneddin Melik Müey

Yed'in ah~aba cevirdi~i oluF,u yine 
ah ••D olarak yeniletti. fııkat altınla 
~a1dı.,1attı. Bu usul, hükümdarler a
r· 
1 ındı. eneYC'e dc-vam c-tti. 1552 vı-
/''1a K-ınııni Sultfın S'ilevm-ın bu 
~hı~,, mimiic; levh-ıılarla kaplattı. A
h~ d'l (\;ümüs olııP.a) cevrildi. Tari~ 
d' hir rivav"t" ırorc Vc>lid Bin Ah-

cBu Ana gelince diyarı Mısırda iş
lenip mahalline irsal olunurdu. LA
kin tedkiki sınaatinde ve'i müsahe
leden hali olmadıklerı ecilden pa
dişahı cihan Sultan Ahmet Han iti
na edip Darüssaltana karhanelerin
de işlenmek ferman buyurdular. Na 
kuşu bi bedel ile nesiç ve amelinde 
bir mertebe taknvvüt ve tahsin ve 
kemali tekfllüf olundu ki misli sep-
ketmemişfü. • 

T Sultan Ahr.ı{'de Knbe binasının 
çağc:"dıiiı ve yıkılma tr>lı likec:i uns
terdijfi h;ıbC'r verildi. Kabenin büs
hütün Yıkılmıyarak iki kuc::ıkla cem 
bc-rlenmesi de tavsive edildi. Pacii-

6 - Kazma, bozmak. 

7 - Bir diş, bir nota. 

8 - Sefir, oğlanın aksf 

9 - Herkesin sevdiği bir ıey. 

10 - Kazmak. 

, Enver, 18 inci kilometrede muvaffa. 
kiyctle yarısırken, ayafinıa kramp 
giren İstanbullu Resat 25 inci kilo~ 
metrede. vazifesi icabı bu sene ha
zırlan mıyan gecen seneki maraton 
birincisi Selim ~5 inci kilometrede 

lilrneleii-in K!be kapısma ve olu~u 
ha k n'J..,ttıuı altınlar Tlılc>vtile C'"n
.Pinrtp i~tinnm olunan altın kaplarm 
~,.· 
~ı ıtnnı"<:innPn !"ld" erlilm;.,f; .. , Bu 
h tın k:ipların Pev~amber Süleyma
n;; di!lc>re destan olan c>fsanevi 

aldc>) sinden eritilmis imiş. 
~ 

'1 Oıı dört yasında Osman oğullan
d ın bhtına oturan ve on dört sene 
.. : bfikıimrlnrl1k vaptıktan sonra ?.R 
.;: ~na~ nl<>n Birinci Ahmedi tarih 
T'-1\'lp VRSff'r:Jer: 
~ •T{ ... l'im ve akil ve hüsni hulki ka
t..n. tııiittc>ld. dindar ve havrn mail 
n1 -
d.,'" ~incı~h idi ki. PVVSmt 0{'V1Ptin-
d' nullah r~hRt ve rafnhivette i~ 

1
1 

<7). \;c-nc hükümdarın dindrır \'e 
"ti 

bf rn-.~ vardımı sever olusu buttün 
.... "e <'\nilPri. incıa ma17Pm,.si, mima
" ~i itib:ırile bir snn'at harik.,sı olan 
"''•lt 
~h .Atı. Ahmf't camii ve teferrüatı 
~ r.'· 'Bızansın harici ı:::C'klilP bir tas 
~ ıntısı manzarası ~rzeden Ava-

d Vac;ı vcınında ölmez hir Tiirk abi
"Si l'tı bırıkm1c;t1r. Sııltnn bu mnn7U-

ah 1020 senesinde İstanbulda bir 
tabakası halis altın ve bir tabakası 
halis gümüşten olmak üzere iki ku
şak hazırlattı. Ilir de altın oluk va
pılmasını emretti. Padisah Beyler
bevindeki İstavroz b<>hcesine J!Öç
mlic:tü. Orava mııdcn eriti<'Hl"r, kö
rilkler getirtti. Sadrazam, Şeyhilis
Iam ve bütün devlet adar.ılarının ö
nünde altın oluğu yaptırmıvn baş

ladı. Oluk hazırlanırken padic;Eh Da
vutpasa bahcesinP nc>klet!l'lic:ti. ()lıık 
ikmal edilmlsti. P~disah bunun Ka. 
br namına n~stl koneca~mı mPrak 

edivordu. Dııvutn~c:a bnh<'esinde 
-bovu ve eni Kahrve tıırnrıml"n uv
m:ık sartile- ahc;aptan bir Kabe ya
pıldı, altın oluk vl" kuc:ııklar takıldı. 

Sonra bunlnr m1ıı11 .. am hir alavla 
KôhC've gönderildi ve JO'>l ı-;('nesin

dc yerlerine konuldu. 1022 scnt>sin
de de eski oluk ve kisve ve peygam
berin merkadindeki cKevkebi~iirri> 

kı •metli müC'cvher alayla İstanbtıla 
getirerek Hırkni Serif dairesine 
kondu. ÜcünC'Ü Mehmet. elli bin .al
tına kıymetli bir tek elmas almıs ve 
yüzük taşı yaptırmıc:tı. Bu trc:, ge-

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Konuşmak. 

2 - Kızdıran, ceset. , 

3 - Vücudün bir kısmı, öz· tllrk

çe hedef . 

4 - İptali his. 

5 - D~mekten emri hazır, bir 

harfin okunuşu. 

6 - Genişlik, haber getiren, e -

vin bir kısmı. 

7 - İnfilak eder, bir nota. 

8 - Alat, kakmaktan emri hazır • 

9 - İlgisi olan . 

10 - Tabanca patlarken duyulan 

ses, lüzumlu. 

Dünkü Eulmaumızın halli 

ttı~sil" inhitata b"'slıvan ciniciJiiTi
~'.~i k"lrlmr ve Sinan mektebine 
'la~tekamil bir ink;raf vPrlrkm o 
~ k'ldar Mısıra h~smış ~ibi te
le . · edilen dökumacılığımızı milli
ı!ıtrnek ve yükı;eltmek için de İs
d hulda dokuma tezgahları kur
... ul'ınUŞtu. Dini kanaatine uyarak 
C\aben· · 

celeri pırıl pırıl yandığı içjn cŞebçi
rağ> denmi-;ti. Sultan Ahmet bu cl
mnsı da Kevkebi Dürri yerine koy- =====:::::::========= 

tı ın ıç ve dışında, oluk ve kapı-
~a azami bir titizlikle hazırlattığı 
il}· k san'at eserlerini teşhir ettir-

lftfr. Bu suretle de Türk dokuma
~nı, oymacılığını ve kakmacılı
bı.~ erişilmez bir yüksekliğe çıkart
"'""9"tlr. 

,~te bugün tetkik ettiğimiz bu 
~tın. oluk> bu Sultan Ahmedindir. 

tıt adışahlar cülus yıllanndn Kabe
~~ kis~elerini değiştirmeyi bir a
l~ h~Une sokmuşlardı. Kabe örtü
~! ~ısır tezgahlarında yapılır ve 
~nırdi, Üçüncü Mehmedin son yıl
terıın.da Kara Çelebinıde Mehmet E-
~ı iken bir örtü iş-
~(S) Kabcnin kapısı altı arşın on 

~ ~ uzunluğunda ve ilç arşın se-
1>atmak enindedir. 

('1) Naima, cilt2, sahife 155. 

durmak istedi. Elm"s bir altın sıfi

hıanın ortasınn oturtuldfJ. ctrarma 
dn kıymetli 220 l'lm"s sıralandı. İş
te bu da gönderilmisti. 

Şebçirağ da Umumi Harp s~nele
rinde Topkapı sarayına getirilmiş-

tir. Birkaç sene sonra Sultan Ahmet 
birinci oluğu ikinci bir .altın olukla 
değiştirdi. Dördüncü Murat 1043 se-

nesiT'!cfo ikinci oluğu t amir ettirmi7-
tir. 1273 te Abdülmecit Sultan Ah
medin ikinci oluğunu fstanbula :ıl
dırtarak yerine yeni bir altın oluk 
yaptırdı. 

Dördüncü Murat Kabenin kapısı

nı da tamir ettirmic;' i. Kabenin eski 
kapısından tıım 79,5 okka gümüş 

çıkmıştı. Bunu eriterek levha halin
de yeni kapıyı~ kapattı ve üstün de 
bin altınlık yaldız sürdürdü. 92 ok
ka 295 dirhemlik halis gümüşten 

Kabeye bir de eşik yaptırnuştL 

lbralıim Ilakkı Konyalı 

Üniversite Rektörlüğün<len: 
~Orta öğretim müesseselerine ya hancı dil öğretmeni yetiştirmek mak

~ e fransızca, ingilizce ve almanca kurslarına yeniden tal~be kabul edi
~ktir. Kabul edilenler ayda 30 ar lira harçlık ile bir yıl yabancı dil 

'tr slarına devam edecek ve tedrisatta muvaffak olanlar bir yıl da dilini 
endikleri yabancı memlekete gönderileceklerdir. 

O . Seçme sınavları 25 ve 26 eylfil pazartesi ve salı gi.inlerinde İstanbul 
IU\tersitesinde yapılacaktır. 
Sınavlara iştirak edebilmek içinı 
1-Türk olmak • 

tb}-Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir öğretmen 
~dan mezun olmak (Olgunluk şart değildir.) 

Ankara Borsasının 
15 T ııım:nuz 939 Fiatları 

Açı1ıf 
•eKaonnıf 

Lond.ra 1 S'"erlin 5.93 
New-York 100 Dol .r 126.6575 
.>ariı 100 Fra ık 3.355 
Milano lOJLir!t 6.66 
Cenevre 100 "'Yİç. f. 28.5575 
Amsterdam 100 i -ı 67.3675 
Berlin 100 . .. k 50.825 
'Brüksel lOJ Belga 21.5125

1 

rAtina 100 )rahmi 1.0825 
ofya 100 ht va 1.56 

Prag lOOÇ~.Kr. 4.34 
.1drid lOOPezeta 14.0.35 

Viılrşova lOOZloti 23.R425 
Budape~te lOO Pengo 2'~.ö~25 
vükreş 100 Ley ı) ~05 

~elgrad 100 Dinar 2.8925 
"( okobats:a 100 Yen 34.62 
Stokholm 100 fsveç. f. 30.5375 
Moskova 100 Rub!e 23.9025 

Esham va Tahvilat 
T:hvilit üzerine muamele 

olmamıştır 

lstanbul HalkTiyatrosu ~ 3 
- Universltede 22 ve 23 eyhll 1939 günlerinde teşkil edilecek saf· 

~0rrıisyonunca muaıyene edilerek tahsile mani bir hali olmadığını bil- Keaaa Giller •• arkadatlan 
bir rapor almış bulunmak· prttır. Gllndüz Yedilrule 

~~~ınavda muvaffak olanlurdan, tahsil müddetlerinin iki misli Maarif Pınar Sinemastnda 
;:~mrinde çalışacaklarını tesblt eden bir taahhütname alınacaktır. Ekmekçi Kadın 

' h . at sabahtan akşama kadardevam edeceğinden kurs talebesi· Gece Ortaköy Emek 
"'arıçte hiç bir işle meşgul olmamaları şarttır. s· d Bay l1t==· 
~ali 1 • . ınemıısın a 

'ttı P e~n. tahsil vesıkaları ve 6 adet fotoğraflarile birlikte 20/IX/939 Mlf&I gecesi 
~ta ha gunü akşamına kadar Üniversite Tedıis İjleri Direktörlüğüne HansOkulta Telepati 

caatıan. (5208) tecrübeleri 

• idmansızlıktan y~rışı bır.,kmıya mec 

bur olmuş diğer 7 atlet bu koşu i~ 

çin tavin edilen vakitten daha ivi 
koşarak şu sıra ile yarışı kazanmış
lardır. 

Birinci - 2.48 saatte Ankaralı 
Şevki (Yeni Türkiye rekoru). 

İkinci - 3,22,12 saatte Ankaralı 
Ali. 

Üçüncü - 3,33,58 saatte Kayserili 
Süleyman. 

Dördüncü .' 3,56,30 saatte Eskişe
hirli Sırrı. 

Beşinci - 4,03,36 saatte Kayserili 
Talha. 

Altıncı - 4.07,40 saatte Eskişe

hirli Emin. 
Yedinci - 4,11,24 saatte Knyserilı ı 

Hayri. 1 
Yarışın galibi Şevki 5 inci kilo-

metreyi 19,30 dakikada, 10 uncu ki
lometresini 57,25 dakikada 20 nci ki
lometresini 57.20 dakikadl 20 nci ki
lometresirıi 1,16 30 saatte 25 inci ki~ 
lometresini 1,:16,20 s~atte 30 uncu ki
lometresi 1 57,0!i s~atte. 35 inci kilo
metresini 2.38 55 saatte ve tamamını 
2,48 dakikada katetmiştir. 

RADYO 
PAZAR 16/7/939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği 
(Klasik program) Ankara radyosu 
Erkek küme ve saz heyeti, 13 Mem
leket saz.t ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri, 13.15 Müzik (Küçük 
Orkestra - Şef: Necip Aşkın). 

1 - Heinz Munkel - Kara orman 
polkası, 2 - Mozart - re mnjor di
vertimentodan menuet dansı, 3 -
Spero Koc-hmann - Ebedi arkadaş, 
4 - Sch~bck - İtalyan serenadı, 5 -
Tomnn-Viyana hi.ilyaları (vals), 6-
Michiels-Çardıış No. 2, 7 - Franz 
Königshofer - Tirol entermezzo, 8-
Paul Lincke - Emine (Mısır sercna
tı), 9 - J. Bralıms - MaC'ar dansı 

No. 1-2, 10 - Hartmann - Thrym ef
sanesi (bale). 

14.15-14 30 Müzik (Keman rolola
rı-Pl.), 18.30 program, l 8.35 Müzik 
(Şen oda müzigi - İbrahim Özgi.ir 
ve Ateş böcekleri), 19 Çocuk saati, 
19.25 Türk müzi~i (İnce snz faslı), 
20 Memleket saat a rnn, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 2010 Neşeli 
plaklar-R., 20.15 Türk müziği: 

1 - Hüzzam pec;revi: 2 - Hüzzam 
beste - Aldım hayali perçemin, 3 -
Sadettin Kaynak - hüzzam şarkı -
Bin hüzün çökti.i. 4 - Bimen Şen -
segah şarkı - Sun da icsin, 5 - Ke
mençe taksimi, 6 - Halk türküsU -
Bir yar sevdim Kuşadalı, 7 - Halk 
türküsü - Misket geliyor rrıisket, 8-
Bedriyc Hoşgör - kürdilihicazkfir 
şarkı - Mıtnpta mı, 9 - Şemsettin 

Ziya - Şeteraban şarkı • Ey gonca 
açıl, 10 - Osman Nihat - Nihavent~ 
şarkı - Yine a~kı bana dudağınla. 

21 Miizik (RiyaseticUmhur bando
su - Şef: İhsan Künçer) . 

1 - Wagncr - Lohengrin operası
nın marşı, 2 - Waldteufel • Vals, 

3 - Halevy - cLa juive,, operasının 
uvcrtürii, 4 - Tschaikowsky - ~cas.

se-noisette> balesinden şark melodi
si, 5 - Massent - Werther operasın 
dan fantezi. 

21.50 Anndolu ajansı (Spor ser
visi), 22 Müzik (Ca:zband-Pl), 22.45-
23 Son ajans haberleri ve ynnnki 1 

program. 

Şevkinin elde ettiği 2,48 lik dere
ce Balkanlarda koşulan en iyi vakit-

tir. Dünya rekoruna da 17 dakika 
yaklaşmış, beynelmilel bir derece

dir. Berlin Olimpiyadında birçok 
atletlerin 3 dakika üstünde koştuğu 
düşünülecek olursa Şevkinin dere
cesinde kıymeti meydana çıkar.,. 

Koşu sonunda Şevki 4 kilo, Anka
ralı Ali 3,5 kilo, Eskisehirli Sırrı 3,5 
kilo, Kayserili Süleyman 6 kilo kay
betmişlerdir. 

Kosu esnasında General Cemil 

Taner müsabıkbrla yakından ala

kadar olmuşlar, koıiudan sonra na

bız] rı ve kilolarının ölcülmc>si için 

alakadarlara emirler verm'o:krdir. 

Müsebakadan sonra kendisile gö
rii~tü{tümüz Atletizm Federasyonu 

Asb~şkanın Adnan Hün (Yeni Sa
bak) a su bevanatta bulunmustur: 

cŞevkinin rekorundan çok mem

nunuz. ilerisi için <'ok vfıdkardır. 
Biz simdi yalnız rekor değil. işin fi

ziyolojik tesiratını da düı:.ünmek, o

na göre antrenman ~ekli bulmak i
çi.! çalı ıyor, bunun için de koşudan 

evvel ve sonra kilo, nabız tartıyor 

\'e ölçüyoruz. Şevki şüphesiz Bal

ktınların en iyi bir maratoncusudur. 

Kendisine ayın 30 unda Dcmirspor 

GalatasHay macı giinii merasimle 

bir rekor kup:ısı \'ereceğiz.,, 

Antrenör Naili de, neticeden çok 

memnun olduğunu, müsabakıılnr1n 

muntaz"m cereyan ettiğini, istikbal 

için ümitli olduğunu, yalnız daha 
cs.,sh h'lzırl nmak 15zımgcldiğini 

söylemiştir. 

Kosu blrincisi Şevkiyi ve diğer 

gnHpleri tebrik edt>r, ilerisi için mu
vaffakiYetler dileriz. 

Aft..-t 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu _ 
kuk Hrkimliğinde-n: 

Davacı Devlet Demiryolları ve 
Limanlar İşletme Umum Miidürlü-ı 
ğü avukatı Hamdi Halim tarafın _ 
<lan Kocamustafapac:ada Hacıhamza 
mahallc>sinde Mektep sokak 15 No. 
da Cemal Özülüs aleyhlne 39/659 
No. lu dosya ile açılan 118 lira 28 
kuruş alacak davasının yapılmakta 
olan muhakemesinde müddeialey _ 
hin ikametgahının m~hul olmasına 
binaen ilanen arzuhal sureti ve da
vetiye tebliğ edildiği halde mahke
meye gt lıncmiş ve teklif ~dilen ye
mini ifa etmemiş olduğundan usu
len 8 giln zarfında hakkı itirazını is. 
timal edebileceğinin 15 gün miid _ 
dl'tlc müddeialeyhe ilanen tcbliğat 
icrasına ve muhakemenin 11/9/939 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 e talikine mahkemece karar 
verilmiş olduğundan 8 gün zarf mda 
itiraz edilmediği ve yevm ve vakti 
mezkürda mahkemede hazır bulu -
nulmadığı ta'kdirde gıyaben hüküm 
\: e karar verileceği ilftnen tebliğ o
lunur. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu _ 
kuk Hakimliğinden: 

Davacı Devlet Demiryollan ve 
Limanlar İşletme Umum Müdürlü
ğü avukatı Hamdi Halim tarafın _ 
dan · Yedikule istasyon caddesi Şiş
man ağa sokak 15 No. da Ferit Tunç
er aleyhine 39/658 No. lu dosya He 
açılım (131) yüz otuz bir lira 2 ku
nış alacak davasının yapılmakta O

lan muhakemesinde müddeialeyhin 
ikametgahının meçhul olmasına bi
naEn ilanen arzuhal sureti ve dave
tiye tebliğ edildiği halde mahke -
meye gelmemiş ve teklif edilen ye-

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu -
kuk Hakimli;;'inden· 

Da\ acı Devlet Dnni.ryolları ve 
Limanlar İşletme Umum l\ üdürlü
ğü avukatı Hamdi Halim t ra ın -
dan Beşiktaş ŞenlikdL:de mahalLsi 
l .... tat ı..Uısin so .ak No. 31 de Eş
ref Mutlu nlt:yhine 39/703 No. lu 
dosya ile açılan 46 lıra 27 kuruş ala.. 
cnk davasının yapılmakta olan mu.: 
hakemesinde müdctcialeyhın ikamet 
gahının meçhul olmasına binaen 
ilanen arzuh~l sureti ve daveti) e 
tebliğ edilci.iği halde mahkemeye 
gelmemiş ve teklif ed.len yemini 
ifa etmemiş olduğundan müddei ve. 
kili tarafından vesaik ve bordro ib
raz edilmiş olduğundan bahisle gı. 
yabında tetkikat yapılacağı hususu
nun ihtarı surctile 15 gün müddet
le ilanen gıyap kara.ruıın teblığıne 
\•e muhakemenin 11/9/939 tarihıne 
müsadif pazartesi günü saat 14 e 
talikine mahkemece karar verilmi~ 
olduğundan müddeti kanuniyesi 
zarfında itiraz edilmediği, ycvm ve 
vakti mezklırda mahkemede hazır 

bulunulmcıdığı takdirde gıyaben 

hüküm ve karar verilecr.ği ılanen 
tebliğ olunur. 

İstanbul Asliye b:rinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

İstanbul Muhakemat Müdürlüğü 
farafından Donanma Cemiyeti liste
ler s tış m('muru müteveffa Hakkı 
varislc-ri karısı Cibali Üskübi ma • 
hallesinde Bostan sokağında 5 No 
lu evde Makbule ve ayni yerde oğ. 
lu Cemil nleyhlcrine açmış olduk. 
ları yüz altmış dört bin altı yüz yet· 
miş döı t kuruş otuz santimin tahsıli 
davasının muhakemesinde M. aleyh 
lerin ikametgahları meçhul bulun
masına binaen Pvvelce dava arzu. 
hali gazete ile iltin edilmiş olduğun. 
dan mahkemece tayin edilen 29/ 
9/939 saat 14 de mahkemeye gelme. 
lcri. aksi takd'rde muh11kemeye gı. 
yaben bakılacağı ilan olunur. 

(37 /691) 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu • 
kuk Kfıkimliğniden: 

Davacı Devlet Demiryollan 
İşletme Umum Müdürlüğü a . 
vukatı Hamdi Halim tara • 
fından Kasırnpaşada Tepeba§l 
caddesinde Çatmalunescit so · 
kak 5 No. da Reşat Ersoy 
aleyhine 39/657 No. lu dosya ile a. 
çılan 121 lira 69 kuruş alacak dava. 
sının yapılmakta olan muhakeme • 
sinde müddeialeyhin ikametgahı • 
nın meçhul olmasına binaen ilanen 
arzuhal sureti ve davetiye tebliğ e· 
dildiği halde yemin etmek Uzere 
mahkemeye g~lmemiş oldu~ndan 
8 gün zarfında hakki itirazı oldu _ 
ğundan ve vAkıalan kabul etmiş ad 
olunacağından bahslle tebUğat ic • 
rasına ve muhakemenin 11/9/939 
tarihine müsadif pazartesi günü sa_ 
at 14 e talikine mahkemece karax 
verilmiş olduğundan tarihi ilAndan 
itfba:ıoen 8 gün zarfında itiraz edil _ 
mediği ve yevm ve vakti mezkörda 
mahkemede hazır bulunulmadığı 
takdirde gıyaben hüküm ve karar 
verileceği ilAnen tebliğ olunur. 

mini Üa etmemiş olduğundan USU- r ....................................... , 
len 8 gün zarfında hakkı itirazını İ o H f I c ,

1 
• 

istimal etmek üzere tebliğat icrası- 'ı r 1 a z ema 
na ve muhakemenin 11/9/939 tari- Lokman Hekim 
hine milsadif pazartesi günü saat • D h·ı· M.. h 
14 e t.alikine mahkemece karar ve- 1 a 1 ıye ute as.msı 
rilmiş olduğundan usulen 8 gün zar- ! Divanyolu 104 

fında itiraz edilmediği ve yevm ve ı Muayene saatleri pazar hariç 
vakti mezkfırda mahkemede hazır her gün 2,5 - 5 salı ve cuma...~esi 
bulunulmadığı takdirde gıyaben hü İ sabahlan g -11 hakiki fıkara 
küm ve karar verileceği ilanen teb- İ kabul olunur. T 
liU' olunur • · 22398 . .......................................... .. 
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TÜrkiy~ umu~ HELIOS MOESSESATI lstanbul Galata 
mümesaıh Tel: 44616 • P.K. 1400 

Kızıia Horhor Semti Ocaomm 
Sünnet •• u •• u •• 

A.· 

Saraçhaneb .. şı Hoyriye Lıscs1 yanında Yeni Ôzcn sinemasınaa ıı ağus 
tos 939 cuınartesı girnü ak~amı ·1;apı1L\caktır. 

Kayıt muamelesi içın sınema b:ıhçe:.ınd,.ki hey'ete mürac::ıat. 
-- ·-

Devlet Demiryolları ilanları 
Muratlı ıstasyonunJ üç kilometre me.,a~edeki Sirtköy taşoc ğınclan 

6tihsal edılerck istasyonda teslımi şartile \'E' kapalı zarf usulilc 14500 :v13 

ıalast satın <>lınrcaktır. Bu isin muhammen bedeli 23925 lira ve muv·k
tat temınatı 1794,38 liradır. 

Mumıkasa 26/7/939 çar~amba günü sa t 11 de Sirkecıde 9 uncu İşlet
ne binasında A. E. Komısyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin trmi

ııat ve k nuni vesikalarını ıhtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün 

ıa.ıt 10 .ı.kadar komisyona vcrmelen lfı~ımdır. Şartnameler parasız olarak 
tomisyondan \'erilmektedir. c4947 • ... 

Karakoy'de bulunan İstanbul acenteligimiz Galata rıhtımı üzerinde 

Devlet Lım .. nl rı Umum Müdürlü~ü (eski Denizbank) binasının alt ka-

tmdJkı dJıreyC' nakletmiş olduğu aPukadarana ilan olunur. 

fstsnbuJ B ı~ centeliği 

Galata acentC"ligi 
firkecı :ı. 

Telefon No. 
423G:ı; 

40133 
22740 

...,, 

Sultanahmet Bö ge San'at Okulu Arttırma, 
Eksiltme ve l .~le Komisyonund n : 

Cinsi Mikhrı M. Fi. El·siltmenin !lk Tc, Şek 1 
Li. Ku. T. O. S. Li. Ku. 

'tarangozluğa 

rahsus muhtelif 
iliit, edevat ve 
'mılzeme 

l•esvıye ve de
tııircıliğe mahsus 
Hut edev t ve 
rııılzeme 

47 kalem 1588 24 27/7f1939 per
şcmbP sa:ıt 15 

119 12 Açık 

eksilt111e 

1 

62 • 2309 09 173 18 

109 • 3897 3:1 

Sıvas Bölgr- S n'at okulu için sa ın alınacak olan 109 kalem muhtelif 

11Hit, edC'vat ve mcılzeme ~artnamelerı dıtırP-ınde ekı;;.ltmeve konulmuş

tur. 
1 - Ek:;iltme Cağaloglunda Yüksek Mektcnler Muhasebecili~i bina-

sında toplanan komisyonda y.-pıla<'-ıktır. 
• 

2 - Eksıltmcnin ş"kli, gün ve saati, muhammen fıyatı ve muvakk t 

gar.anti mıktarı yukarıda gösterilmi~tir. 

3 - İstekliler ticaret oda.sının 1939 yılı \'esıkasını ibraza rnecburdur
hır. Vekaleten girecekler musa<loak vekaletnamelerini de getireceklerdir. 

4 - 109 kalem 5.lat, edevat ve ma lzc>menin cinsi, miktarı ve evsafı 
mektepte mevcut şartnamelerinde y aıılmıstır. İstekliler mektebe miira
caatla şartname alabilirler. 

5 - Marangoz ve demir işleri rşy<ısı ayrı ayrı şartnamelere bağlıdır. 

fstekliler ikisine birden \'eya ayrı ayrı muamele yapmakta serbesttir. 

(4995) 

lstaııbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için 2800 adet frenk gömleği kapalı 
uırfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2/8/939 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen fıyat: Beher frenk gömleği c275• kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 577 lira 50 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname ve nüm unesini her gün Fuatpaşa türbesi kar-
9ısındaki Leyli Tıp Talebe yurdu merkezinde görebilirler. 

5 - İst"eklilerin 1939 yılı ticaret o dası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu i§e yeter muvakkat teminat mektup veya banka 

mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabili komisyona vermeleri c52lb 

İstanbul 
lık 

teminat 
Muhammen 

bedel 

Belediyesi ilanları 

77,92 lO:JS,88 Istanoul 8 inci okulun tamırt. 

305,08 4067,72 Beşiktaş 23 üncü okulun tami 

404, 16 5388,71 Çatalca ilk okulunun ta.miri. 

95,47 1272,85 Eren köy istasyon yolu 'tamirah, 

Kesif h<-del!erile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı temirat işleı: 1 
açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 21-7-939 cuma günü saat 14 de Daimi 

Enciimende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürliiğü Ka

leminde görülebilir. Taliplerin ihaleden 8 giin evvel F<'n İşleri Müdürlü

ğüne miirııcaa~ıa alacakl!ın fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz 

veva mektupl.arile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun-
maları. (4940) 

lstanhul Vakıf ar Direktörli.iğü İlanları 1 
............. ı-. ...................... ..., 

Semti ve mahal 'eri Cadde Teya No.su Cinsi 
so~ağı 

Muh~mmen 
aylığ:ı 

lira ı r .. 

Babıali, Nnlhırf'"· 

cit 
Fener kapısı 

--------
Cağaloğlu yokuşu 

Yıldırım 

Balat Hızırçavuş Yeni cadd. 

Fener, Tevkii Ca-

fer Kiremit 

F,atih. Kurulu. 
mescit 

Aksara '·Katip Muslihittin 
Çarşı Çadırcılar 

İbrahimpaş;ı 

> 

~·, 

Cami sokağında ·· 

Nasuhive hani ) 
çindc >"- , 

23-6 

57 

55 

60 

13 

l2 

30-32 

(1 

8 

-------
Ev 

Hafızpaşa cami 
mahalli 

Mehmet Ef. tekkesi 
Dükkan - .. -,, 

Baraka, 

26 00 

12 00 

10 00 

10 00 

8 00 

10 00 

6 oo 
10 00 

2 00 

4 00 

Bayan GABY w AGNER hakiki yaşını itiraf "e 
bu derece c:-z;p bir tarzda nasıl güz:clltştiğini İLah ediyor 

'b·ııd! On gün kadar evvel çektirdiğim ki Tokal?n kreminin terki 1 ııt 
fotoğr.afımı gördükçe gözlerime i· ~iyana ~n.~versit~sinde~ me:~lt 
nanamıyorum. En asağı 40 yaşında bır Profesorun keşfı ve Bıocel ti 

• .. ed'l k tli lik ce,,ııe görünüyordum. Alnımda ve goz· ı en ıyme genç e~ 

lerle ağzımın etrafında buruşuk- vardır. Akşamları yatmazdan t' 

Juklarım vardı. Tenim esmer ve vel pembe rengindeki Tokalan l<teS' 
sert idi. Bugün ise cildim yumuşak mini kullanınız. Siz uyurke~ ~· b ı;s 
ve dostlarımın gıpta nazarilc bak- leyici ve güzelleştirici tcstrı~ı gur 

1 c·ld' . guze tıkları açık ve buruşuksuzdur. Her- terır. ı ınız yumuşayıp . ri' 
kes benim hakkımda 35 yaşında ol- şir ve buruşukluklarını g'.de e~ 
duğum halde ancak 25 ynşında ~ö- Gündüz için ~e. beyaz rengın~,.~ 
riindüğümü söylüyor. Yegane cıld Tokalan kremını kullanınız. S ~ 
unsuru olan Tokalon Kreminin benleri yok edeı ve açık mesıı 
gece için pembe ren"ini ve giindüz leri sıklaştırır, cildinizi bC"b' 

için bev:ız rrnktek:ri kullan~r31c !atıp kadife gibi yumuşatır. B~ıtd 
güzell<.'şmive muvaffak oldum. To- sit usulü bilen her kadı~ ... 'gt~·ı c 
kalon kremini t~vsive etti~im dost- beş dakikn:ı> daha genç gorune .11r · · b' .. ll'k ve .. ebı !arımdan bir çokları da benim gibi ve tene yenı ır guze ı • şıt' 

memnunivetbahş semeresinden Tokalan kreminin semeresi gıı~9de 
hsvrC'ttC' kal<lılar. tilidir. Aksi takdirde paranız 1 

Cilt unsuru olan nembe renkte- olunacaktır. ~ 

Is anbul V,.r,m MUcadelesi Cemiyetinden~ 
• . l'v t lip oll Ercnköy s~natoryomunda münhal bulunnn bnşhemşırc ıge a ·ftl 

ların yirmi temmuz 9:19 tarihine kadar ellerindeki vesikalarla ccmiyetı 
:zin merkezine mürncaat eylemeleri. ~ 

Sa,.1yer Tapu S1c'\ Muhafız'ığından: 
.. be~ · h 11 · · Tur Boğaziçinde Rumclihisarında Hacı Kemalettın ma a esının ~ 

kağında 280 ve 290 tarihlerinde 84, 86 N. alan ve halen RÜmelihisarı :ee , 
·ı A 'f d "h türbe caddesinde bulunan ahşap Durmuşdede namı e rı erga • .c; t 

bahçe ve müştemilatı saireyi havi gayrimenkulün tapuda kaydı rne'tı 
01m~dıl1ından senetsiz tasarrufata kıyasen tapuya tescili için Beyoğlll 41 

" t"> .. • • • ]ti<lfl 
kaf Müdürlüğü idaremize muracaat eylemıştır. Mezkur mahal h 9 .. 

gerek eşhası hakikiye ve gerekse eşhası hükmiyeden bu yere temellılıc sf't 
diasında bulunanların ellerindeki tasarruf vesikalarile birlikte iJ{ırı t ~r 

T d . . . ust 
hinden itibaren 15 gün zarfında Sultanahmette apu aıresının "' 

.. t l 1 · Tn olllJ1 
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4 00 
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tında Sarıyer Tapu Sicil Muhafızlığına muracaa ey eme erı ı a tJfJ', 
,5 .. 
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Silihtarağı. 

Müddeti icar: 

• 
l> 

, 

Eyüp c?adesi 

Teslimi tarihinden 940 senesi may. 

sonuna kadar. 

Alibey köyü 

> > 

> > 

> 

Müddeti icar· 

Karadolap mev 

kiinde 
, 
l> 

Kemiklidere 

mevkiinde 

Teslimi tarihinden 941 senesi kasır. 

iptidasına kadar. 

20 

21ve22 

, 
, 5 00 

8 00 

8 00 
Seneliği 

1, 2, 3. 4 Ahır ve samanlık 120 ro 

1 

2 

, 
, 

200 ar tarlı 

ı5 00 

ıO 

00 

ı.12 00 

Yukarıda yazılı mahaller kiı-a.r« v~rflmek Uzere açıl'I: arttırmaya çıka

rılmıştır. İstekliler 18 temmuz 939 salı günü saat on beşe kadar Çemberli

taşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine gel-
meleri. (4989) 

fstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
GÜMRÜKTE EŞYA SATILIYOR 

137 kilo 700 gram müstahzaratı tıbbiye 33 kilo 800 gram deri etiket 

5680 kilo adi cam boş şişe, ll kHo 200 gram ipek mensucat 18 kilo 850 

gram müstamel pantalon, yelek, pardesü hakkındaki satış ilanımız 7/7/ 

939 günlü Son Telgraf gazetesindedir. İsteklilerin bu gazeteyi okuyarak 
satışa gelmeleri ilan olunur. (5361) • _ 

Sultanahmct Üçüncü Sulh Hu -
kuk Hakimliğinden: 

Davacı Devlet Demiryolları ".'e ' 
Limonlar İşletme Umum Müdürlü
ğü avukatı Hamdi Halim tarafın -
dan Sa~atyada Tramvay caddesin
de 378 No. da Sabri Aktuna aleyhi_ 
ne 39/706 No. lu dosya ile açılan 

178 lira 40 kuruş alacak davasının 
yapılmakta olan muhakemesinde 
müddeialeyhin ikametgahının meç

hul olmasına binaen ilanen arzuhal 

sureti ve davetiye tebliğ edil -
diği halde muhakemeye ye -
min etmek üzere gelmemiş 

ve vekil dahi göndermemiş ol -
duğundan usulen 8 gün zarfında 

hakkı itirazını istimal etmek üzere 

yeniden tebliğat icrasına ve muha
kemenin 11/9/939 tarihine mlisadif 
pa:ıı:artesi günü saat 14 e talikine 

mahkemece karar verilmiş olduğun... 

dan tarihi ilandan itibaren 8 gün 

zarfında itiraz edilmediği, yevm ve 

vakti mezkO.rda mahkemede hazır 

bulunulmadığı takdirde gıyaben 

hüküm ve karar verileceği ilanen 
tebliğ olwıur. 

b 
.. retll/ 

saç boyaları saçların ta ıı ııtı' 

!erini iade eder. Ter ve ~ıc ıc•' 
makla çıkmaz, daima sabıt 91tı• lır. Kumral ve siyah renicU 

hi saç boyalarıdır. ~ 

lNGillz KANZUK ECZAN 
Beyo!)lu - letan~ 

e Sahibi: A. Cemaleııdio ~ 
NC§riyat müdürü: Macid~~ 
Basıldığı yer: Matbaal :EbiiP"' 


