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· ıaveyş 
Kanalmda 

Jiirkler 

c ·ümh·urreisimiz Dün 
.. . . . . . 

· Dantzigde Son V~ziy~t 
. 

· Bayrama· Şeref Verdiler-Harp Hazı.rllkl.arı 
·oeva.m ·Ediyor 

Hitlerin Dantzig-·Seyahati ·lhr
linden T eyid_. Edil~·ecİi · · 

Ü t 

Satie Tahkikatı 

Bayram Mü'1asebetile Denizde Ve 
Karada Büyük Tezahürat Y apıldi 

Münakalat Vekili 1 
Ali Çetinkayanırı 
Mühim Nutku 

Kral Zogo Dün 
Şehrimizden 
Ayrıldı 
Sabık Kral üç ay sonra 
tekrar memleketimize 

gelecek 
Memleketimizde misafircten bu

lunmakta olan sabık Arnavutluk 
Kralı Ahmet Zogo ile Kraliçe Je -
raldin dün gece saat 22,10 da Gala
ta rıhtımından hareket eden Besa
rabya vapurile şehrimizden ayrıl -
mışlardır. 

Kral Zogo ve Kraliçe Jeraldin, 
refakatlerinde minimini veliaht 1s
kender olduğu halde saat 21,10 da 
Perapalas otelinden 3 hususi otomo-

lSonu 3 üncfı\. sayfamızda) 
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Taksimde yapılan merasimde ıenç denizciler abideye 
Çelenk koyarkc1a 

• Alay, saat onu kırk g~çe Galata- 1 
saray lisesinden hareket etmiş ve ı 
-caddeyi takip ederek önde bando ve 
sıra ile Deniz Ticaret Mektebi tale-
besi, deniz ticareti zabitleri, tahlisi
ye mürettebatı, Denizyolları ve Li
manlar idaresi, Şirketi Hayriye ve 
armatörler mensupları olduğu hal- f 
de abide önüne gelmiştir. 
Alayın hareketi anından abideye 

muvasalatına kadar limanımızda 

HER SABAH 

bulunan bütün vapurlar, selAlfl dü. 
dükleri çalmışlardır. Saat on birde 
İstanbul Deniz Komutanlığının ver
diği işaret üzerine abideye sancak 
çekme merasimi yapılmış ve yarım· 
şar dakka fasıla ile üç selam düdü
ğü çalınmıştır. 

Bundan sonra abideye, İstanbul 
Vilayeti Cümhuriyet Halk Partisi 
Deniz Komutanlığı, Liman Mıntaka 

· (Sonu S üncü sayfamızda) 

Türkün As~l Majino Hattı 
- ---==» cc:::r=----

Bulgar gazeteleri, Marmara deni
zinin şimal kıyılarından itibaren 
Edirne de dahii olmak ü1.cre, Kara
denize kadar uzanacak yeni bir 
Türk müstahkem hattından, bu 
müstahkem hattın, Fransızların 
meşhur Majıno hatlarının bir ben
zeri olacağından bahsediyorlar. 

Fen ve tekniğin modern harbi bir 
makine ve motör çarpışması şekline 
ifrağ ettiği muhakkaktır. Bu yüz
den ordumuzu motörleştırdiğimiz 
gibi hiç şüphe yok ki topraklarımızı 
korumak için ne icap ediyorsa onu 
yapmaktan geri durmıyacağız. 

Lakin Türk ordusu motörün de, 
fennin de en mütekfımil ve asri mü-

dafaa hatlarının da fevkinde bir Ma
jino hattına maliktir ki, o da Türk 
erinin pulattan göğsündeki yurda 
düşman ayağı bastırmamak husu· 
sundaki azim ve imanıdır. 
- En mü kemmcl ve müstahkem 
.Majino hatlarını maddi fedakarlıkla 
temin mümkündür. Lakin aziz 
Mehmetçiğin o sarsılmaz azim ve 
i(llan kudretini hangi servet temin 
edebilir? 

İşte biz o •maddi servetlerin te -
minden uciz bulunduğu paha biçil
mez kuvvete malıkiz ve bizim asıl 
Majino hattımız Türk neferinin çe
lik gôğsüdür. 
A . CEMALEDD!N SARA.ÇOGLO 
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Elektrik, 
Tramvay Ve 
Tünel idareleri 

Okuyuculanmız 

ınJor ki ı 

Nişan Yüzüğü 
Yüzünden Hapse 
Giren Genç 

Müsademe Sonunda Köye Doğru 
Bir Panik Başlamıştı 

Beied;yeye intikali do!ayısi '. e Vali 
şükran telgrafı çekti 

İstanbul Tramvay, Tünel ve E
lektrik idarelerinin dünden itiba
ren bilfiil İstanbul Belediyesi tara
fından işletilmesine başlanmıştır~ 

Devir m uamelesi tamamen ikmal e
dilmemiştir. Daha bir hafta imtidat 
edeceği tahmin olunmaktadır. 

Eski bir mütekaidin . 
rıcaıı 

Kemali tehalükle her gün takip 
eyled iğimiz gazetenizin vermekte 
olduğu havadisten eski tekaüdlerin 
hali pürmelalleri nazarı merhame
te alınarak tekaüdiyelerimizin ye
ni kanuna tevfikan ita edileceğini, 
ar.cr.k hu hayırlı işin 940 yılı hpi
ranında n itibaren mer'iyete geç
mek üzere Meclisin 939 yılı sonteş
rin içtimaında teklif edileceği an
laşılmaktadır. 

Genç bir fırıncı dUnkU 
muhakemesinde 

tevkif olundu 
Sekiz aydanberi beraber yaşadığı 

Yegane isminde genç bir kadını 

dövmekten ve tehdit etmekten suç
lu Safranbolulu fırıncı İsmailin mu
h akemesi. dün meşhut suçlara ba
kan Sultanahmet Üçüncü Sulh Ceuı 
da yapılmıştır. Davacı Yegane il~ şa- 1 
hit Dürdane ve Ali babanın ifadele- j 
rine göre hadıse şöyle olmuştur: 1 

- Abe Kosti çorbacı. Nedir bu 1 
telaş? .. 

- Haydi sen de durma burada. 
Sokul bir tarafa. Asker kaçağı Deli 
Süleyman gelmiş köy bahçelerine. 
Şımdi ortalık karışacak. 

Kaptan Mihalı tuzağa düşureyim 
derken kendimizin kapana tutul -
mak üzere olduğumuzu anlamış ve 
hemen fırlamıştım. Köyün kenarı
na varjığım zaman, arkadaşların 

bulunduğu istikamette silahlar pat
lıyordu. Biraz daha ilerleyince bü
yük bir felaketle karşılaşmıştım. 

Bizimkiler, sımsıkı sanlmış bir ateş 
çemberi içme alınmıştı. Yavrucuk
lar hiç de korkup yılınamışlar~ı. 
Aslanlar gibi çarpışıyoı', dört taraf
larına ateş !:açıyorlardı. Olduğum 

yerde durdum, vazi~eti tetkik edi
yor ve arkadaşlarımı kurtarmak 
için çare düşünüyordum. 

Koynumdaki bombalar ve belim- ı 
deki tabancamla, baskıncıları dağı
tacağıma, arkadaşlarımı, bir yol a
çıp kurtarae?ağıma katiyen emindim. r 
Müsademe olan sahanın etrafını şöy 
le bir dolaştım. Köylülerin en faz-

. Ja kümelendikleri bir yeri gözüme ı 
kestirdim. Burası bir tarla kenarı 

idi. Köylüler, kenardaki hendeğin 
içine girip sıralanmışlardı. Gözleri 
bjzimkilerde, kıyasıya kurşun savu
ruyorlardı. Sürüne sürüne yirmi a
dım gerilerine kadar sokuldum. Ge
rilerek yolladığım bomba, tam iste
diğim gibi, hendeğin tam orta kıs
mına düşüp patlamış, içindekilerın 

her birerini birer tarafa savurup at
mıştı. Ayni zamanda müsademe sa
hasının diğer kısımlarında bulunan 
koyliılerin de akıllarını başlarınd:ın 
almıştı ve köye doğru adamakıllı 

bir panik başlamıştı. Fırsatı hiç de 
kaçırmadım. Hemen geriye dön -
düm. Bacaklarıma son hızı vererek, 
köyle panikçilerin arasına girdim. 
İkinci bombam işi n~tıcefondirmişti. 
Köylülerin bir kısmı köye tıkılmış, 
bir kısmı da kartlar içinde dereye 
yıkılmıştı. O sırada arkadaşlanm da 
bulunduğum yere yetiştiler. Gerçi 
Mihal kaptanı kaçırmışlık amma, 
asker kaçağı Deli Süleyman hesa
bına güzel bir destan yazmış, zarar
sız bir muvaffakıyet daha kazan -
mıştık. 

Bu hfıdiseden dört giin sonra, Di
yanovalı bir Rumun delalet ve kı
lavuzluğu ile, Mihal kaptanın izini 
yine ele geçirdim. Kaptanın Karlı 

köye çekildiğini ve eski komiteci -
}erden Çubukçuoğlu Vasilin evinde 
saklı olduğunu öğrendim. Hiç unut
mam, mehtaplı bir geceydi, Vasilin 
evini sardım ,.e Zeybek Mustafa ile 
bahçesine daldım. Bu sefer de Mi
lıalın, çardak altında geceliyen a -
damları ile karşılaştım. Hcrıfler, e
ve girmemişler, efendilerini muha
faza için köpek gibi çardağın altı -
na serilmişlerdi. Gürültü yapma -
mak için gösterdiğimiz dikkat ve 
itinaya rağmen, Z<'.'ybek Mustafa -
nın, sürünerek yürüdüğü duvarda 
aS"ılı bulunan büyük bir süt güğü
münü düşürmesi, işimizi bozmuştu. 
Bakır güğümün taş bulgur havam
na çarparak çıkardığı boğuk güm
bürtü çardaktakileri uyandırmış ve 
silaha el attırmıştı. 

Şiddetli bir cayırtı başlamıştı. O 
sırada açılan pencere ıkepenginin 
arkasından da Mihal kaptanı:a başı 
dışarı uzanmıştı. Bunu yörür gör -
mez, her tehlikeyi göze aldım ve 
bulunduğum yerde mıhlanmış gibi 
.kaldım. Yavaşça ttifeğimi uzattım. 

Benim tetiğe dokunmamla pencere
deki kepengin ansızın kapanması 

bir Ana tesadüf etmişti. Herif yine 
' !kurtulmuş ve hiç şüphesiz ki, ke-

pengi delen kurşunun kendine atıl
dığını anlamıştı. Tam bu esnada 
çardağın altındakiler de üzerimize 

: ntılmışlardı. Aramızda korkunç bir 
boğuşma başlamıştı . Zeyook Musta

geçiriyorduk. Üzerime saldıran iki 
kişiye karşı, bir sopa gibi sallayıp 

savurdu[(ı.1m tüfek de o arada elim
den düşmüştü . 

Ayı k adar kuvvetli iki haydut ü
zerime çökmüştü. Soğuk bir bıçak 
demiri enseme sürünmüş ve beni 
titretmişti. Herifler, hiç şüphe yok 
ki, keseceklerdi beni. Son bir gay
retle kalkmmak istedim. Fakat ka
bil mi? Herifler bütün kuvvetlerile 
üzerime yükleniyir ve hele kuvvetli 
bir bilek, sol kolumu kanırarak bü
küyordu. O esnada. nasıl oldu bil
mem, sağ kolum ansızın ellerinden 
kurtulmuştu. Hemen tabancama el 
attım ve sol yanımdan uzatarak ü
zerimdekilerin böğürlerine birbiri 
ardına üç kere boşalttım. İkisi de 
inliyerek yere kapanmışlardı. 

Scrbestleyince, Zeibek Mustafa
nın bulunduğu tarafa atıldım. Atik 
delikanlı, üzerine saldıran iiç hay
dudun ikisini bıçaklıyarak haklamış 
üçüncüsü ile boğuşuyordu. Dördün-

Dün idarenin üzerindeki levha 
kaldırılarak (T. C. İstanbul Beledi
yesi Elektrik, Tramvay, Tünel İş
letmeleri Umum Müdürlüğü) lev
hası talik olunmuştur. 

İdarelerin Belediyeye devri ve 
Belediye tarafından bilfiil işletilme
si münasebetile Vali ve Belediye re
isi tarafından dün Reisiciimhur İs
met İnönüne, Meclis Riyasetine, 
Başvekfılete, Dahiliye, Nafıa, Müna
kale ve Maliye Vekaletlerine şük
ran telgrafları çekilmiştir. 
Diğer taraftan İstanbulda işletil

mesi kararlaştırılan otobiisler üç i
darenin Belediyeye <leninden sonra 
idareler namına alınacağından Vali 
ve Belediye Reisi Belediye tarafın
dan hazırlanan otobüs şartnamesinin 
derhal ilanını emretmiştir. 

cü kurşunum da Zeybek Mustafayı yeni Hastane 
selamete erişürmişti. Fakat, Mihal 
kaptan yine kaçmış, ölümden yine ,----
kurtulmuştu. MecldlyeköyUnde yapı-

Bu hadiseden sonra, (Mertokova) lacak hastahanenin 
taraflarına çekildim, on gün kadar mimarı geldl 
ovaya inmiyerek bir iyice dinlen - tstanbulda yapılacak büyük hasta-

Eski tekaüdlerin hemen ciimle
si altmışı tecavüz etmiş yaşta bu· 
lunduklan cihetle hükumetimizin 
bu lutfundan bir sene sonra istifa
de edeceklerin miktarının o mesud 
günleri idrak edemiyecekleri bu
günkü almakta oldukları gıda nok
tai nazarından hemen hemen mu
hakkaktır. Bır de şu vardır ki ol
babdaki kanun mucibince bu tPka
üdlerin arasından doktor. eczacı ve 
baytar vcsıtire gibUerden ekserisi 
ücretle müstahdem ol lukiarı h al
de tahsisatı fevkaladC'leri kesilmi
yerek verilmektedir. Şu halde yeni 
kanun mucibince tekatidiyPlerine 
zammedilecek eski tekaütlerin mik
tarı azalmaktadır. Bu znm meselesi 
bir bütçe işi olduğu cihetle ı?ele
cek sene umuma şamil olmak üze
re hu sene eski t ekaüdlerden hiçbir 
suretle başka yerde ücretle çalı
şamıyanlara zrım icrasını merha
meti pek büyiik olan Milli Şefimiz
clen, ve pek muhtPr<'m Ifoveti VP
kile ve Meclis azalarından dile
mekte ve beklemekteyiz. 

Eski b · r mii.te1:aid 

Evvelki aksam suçlu 1sm il; eve 

1ı;ıdjği zan;an Yegnn:: . p?.rm~ğı~. -, 
da güzel bır nışan yuzuğü gormus 
ve ötedenberi bekar oldugunu iddia 
eden ve kendisile evleneceğini söy
liycn 1smailden bakmak üzere yü
züğü istemiştir. Fakat İsm"il ver
mek istemem!ştir. Bunun üzerine de 
sevgililer arasında kavga başlamış
tır. 

Kavga esna. mda İsmail. Ye~fıneyi 
bir giızel oovmüs. sonrn da iddiaya 
göre bıçakla tehdit etmiştir. 

İsmail, mahkemede, sevgilisini 
dövdüğiinü. fakat bıçakla tehdit et
mediğini sövlcmiştir. 

Mahkeme. şahilleri dinlemiş ve 
neticede İsınuilin suçunu sabit p,öre
rek, Kendisini bir ay 4 gün hapse 
mahkum etmiştir. 

İsmai l , hC'ınen tc>vkif olunmuştur. 

Yeşilköy Halk Part:si~in 
i s~betli bir kararı 

dim. Mihal kaptanın da o günlerde nenih projelerini hazırlıyacak olan 
sesi kesilmışti. Bulgar köylüleri vu- Fransız mimarı M. Valter dün şeh
rulduğunu, Rum köylüleri de sağ rimize gelmiştir. Crl?lir gelmez Vali 
olduğunu söyliiyorlaı·dı. ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar tara-

Bir gün Muharrem onbaşı ile bir- · fından kabul olunan mimar hastane 
likte köye indik, bir kahveye gir - inc;asına ait birçok projeleri Vali ve 
dik. Kahvelerimizi, kahvecinin bize Belediye reisine göstermiştir. 
dikilen şüpheli bakışları altında i- Y:::ı:::nlacak olan hastanenin yeri 
çerken, Muharrem, görüşülenleri tama~en taayyün etmiş gibidir. Bu 
dinliyor, ben de yangözle kahveciyi yr:r, Mecidiye köyünün arkasında ve 
süzüyordum. Herifin bakışlarını hiç Likör fabrikası yanında Sultnn Re

-
Doğu Ve T ırhan 
Vapurları 
Limanımıza Geliyor 

Yeşilköy Halk Partü>i, son zaman
larda gayet isabetli bir karar vere
rek Yeşilköyün muhtelif mıntakala
rında çeşmeler yaptırııııya karar 

\ 

vermiştiı·. Bu çe~meler tamamlan
dıktaıı sonra fakir hnlkın en b3Şt3 
gelen bir derdi önlenmiş olacaktır. 

Y'VVVVV"""'""'""''V'w'V'w""l'V'o.""-"'-""V'>,,..,-., 

de, beğenemiyor ve doğrusu fena 
halde pirelcniyordum. Her halde, 
iyi şeyler görüşülmüyordu ki, Mu
harrem onbaşı da renkten renge gi
riyor, fakat, bana bir şey söylemi -
yordu. Merak ettim, dayanamadım 

ve yavaşça sordum: 

- Muharrem, vakit vakit kızarı
yor, sararıyorsun. Bir şey mi var? 

- Bir şey değil, birçok şeyler baş 

çavuş. 

- İyi mi, kötü mü? 

- Hem iyi, hem kötü. 

- Hele bir çıtlat bakayım, iyi ta-
rafını. 

- Mihalın bulunduğu yeri öğren
dim. 

- O halde, ne diye kızarıp boza
rıyorsun, kalk gidelim? 

- Bizim de kim olduğumuzu se
zinlediler galiba. 

- Amma yaptın ha. Neden anla
dın? 

- Pazvandın sözlerinden. 
- Ne diyor ülen? Hele çabuk 

söyle. 
Muharremin cevap vermesine 

meydan kalmadı. Köyün muhtarı 
ile pazvandı başımıza dikildiler. 
Muhtar, bayağı beni yemeğe haZlr
lanan bir yamyam iştah ve hırsile 
yutkunarak yüzüme bakıyor, paz
vant da soruyordu: 

şat zamanında hastane iıı~, sı için 
Belediyeye verilmiş olan yerdir. 
Dün sabah şehrimizde bulunan Sıh

hat Müsteşarı Asım ve Doktor Fik
ret yanlarında mimar Valter olduğu 

halde buraya giderek tetkik et~iş
lerdir . . 

ÖğrendiAimize göre manzara iti
barile çok güzel olan ve bütün İstan-
bul Boğnzı manzarasına nazır bulu
nan arsa, hastane inşası için çok mü
nasip görülmüştür. 

oENIZLl!:RD•• 

Almanyanın Blom Vaas tezgahla
rında inşa edilmekte olan 5300 ton
luk Karadeniz tipi Doğu vapuru 
temmuzun ortalar.ına doğru limanı
mıza gelecektir. Vapurun sür'at tec
rübeleri tamamlanmış ve muvaffak 

neticeler alınmıştır. Doğu vapurunu 
teslim almak için buradan giden he
yet, geminin bütün aksamını t etkik-

ten geçirerek şartnameye uygun ol
duğunu tesbit etmiştir. Doğu vapu-

ru limanımıza geldikten sonra Ka· 
radeniz ekspres seferlerinde çalışa-

cak ve Trabzon yolculuğu bir gün 
daha kısnltılmış olacaktır. 

Bundan başka Etrüskün eşlerin-
Şirkefl Hayriyenın yaz den Tırhan vapurunun da tadilatı 

tarif elari başladı tamamlanmış olduğundan :Ooğu va-
Şirketi Hayryenn yaz tarifeleri purile bir hafta ara ile limanımıza 

dünden itibaren tatbik edilmiye baş- gelecek ve Mersin seferlerine başlı
lanmıştır. Yaz tarifelerinde ilkbahar yacaklır. Etriisk vapuru bu tipin ü
tarifelerine nazaran mühim değişik- çüncüsü olan Kadeş'in limanımıza 

likler yapılmış sabah ve akşam pos- gelmesini müteakip Almanyaya gi
talarına müteaddit seferler ilave e- ı decektir. 
c1 ilmiş tir. Şirket, yaz tarife 1 c r in d ~ ""'"""'"""''V'-""""""""""""""V'>"V'>""""""o/'VV 
bilhassa tatil günleri ihtiyzca kifa- llAllKEMELERDll ı 
yet etmediği takdirde zuhurat sefer
leri yapmıya devam edecektir. Aka
ym yaz tarifeleri avın altısından i
tibaren başlıyacaktır. 

'-'V'VV'" 

Y eşilköyde deniz 
yarışları 

Yere düşen bir ustranın 
davası 

Unkapanında oturan ve ayrancı
lık eden Şükriye ile kocası dün bir 

ustura yüzıinden biribirlerile kavga 
ederek mahkemeye verilmişlerdir: 

- Abe delikanlı, senin adın ne? 
(Devamı var) Yeşilköy Halk Partisi Spor kolu 

.. ~ bu ay içinde büyük yelkenli ,.e ka-~ - - ·-
,ıııııı .. ••••••••••••'ıı-...., yık yarışları tertip etmiştir. Müsa-

Şükriye, geçen gün yolda bir us
tura bularak bunu kocasına vermiş- 1 tir. 

Dün akşam ayran satıp evlerine 
döndükleri vakit; karı koca arasında 
her nedense kavga çıkmıştır. T A K V İ M bakalar gayet geniş bir surette ter· 

......... ~ ....... . ..... \AAltJ 

2 Temmuz 1959 Pazar 

Kk.lı 14 Cemar.iyllevvel USI 
...... 19 HAZiRAN ıus 

Ruu hııır: 58 

D•t• aaatl : • ,33 
6ıı. ı 12.18 - hı:latll r 
Ak .. •• ıt,45 - Yauı ı 

ı ... 1ıc ı2,14 

16,18 
21,47 

tip edilerek mütenevvi olmasma 
dikkat edilecektir. Müsabakaların 

gayet alakalı olacağı söylenmekte
dir. 
BakırköyUn çöp ı,ı 
Bakırköy halkından bazıları mu

hitte kafi miktarda çöp arabası mev

cut olduğu halde süprüntüleri deniz 
kenarına atmakta ve bu sebepten 
sahilin bazı kıyıları kirlenmekte ve 
birçok mahzurlar husule getirmek
tedir. Bakırköy Belediyesi bu vazi
yetin önüne geçmek için yeni ted-

Bu esnada Şükriyenin kocası elini 
cebine sokmuş ve ustura da yere 
düşmüştür. Adam, usturayı almak 

üzere eğilince, Şükri\'e kendisine 
hücum edeceğini zannetmiş ve awzı 

çıktığı kadar dağırmıya başlamıştır. 

Nihayet vak'a polis<' ve oradan da 
mahkemeye aksetmiştir. 

Şükriye mahkemede: 

- B<'.'ni öldüreceğini 
Korktum!.. 

Demiştir. 

zannettim. 

BZ(.Efll'YED.E ı 

Çamlıcanı'l imarı 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lutfı Kırdar dün Çamlıcaya gitmiş-

tir. Vali ve Belediye Reisi, Çamlı-1 
canın imarı etrafında alınabilecek 1 

tedbirleri mahallinde tetkik etmiş 

ve. yapılacak yolları t<.'Itiş etmiştir· ı 

Öğrendiğimize göre Vali ve Bele
diye Reisi, Şirketi Hayriye ve Üs-

küdar tramvaylarının iştirakile 

Çamlıcada büyük ve modern bir 
1 

gazino inşası etrafında da tetkikler 
yapmıştır. 

istimlak " yapı yo:ıar kanunları
ıın müzakeresi yarın y1pılıyor 

İstimlak k anunu ile yapı ve yol
lar kanununun bazı maddelerinden 

teşekkül eden iki kanun layihası 

Büyük Millet Meclisinin yarınki 

ruznamesine alınmışlır. Bu müna

sebetle İstanbul Belediyesi Reis mu 

avini Rıfat Yenal ve Harita • Şbesi 

Müdürü Galip bu akşam Ankaraya 

gideceklerdir. Hazırlanan layihalar 

hnkkında Rıfat Yenal ve Galip, ala
kadarlara bazı izahat verecekler -
dir. 

Yeni yapalacak asfalt 
yolların programı 

1,100,000 liralık tahsisatın yapı -
lacak olan asfalt yolların programı 
heyet fenniye tarafından hazırlan
mıştır. Henüz Vali ve Belediye Re
{si tarafından tetkik ve tasdik olun
mıyan programa nazaran yapılacak 
yolların başlıcaları şunlardır: 

Aksarayda yangın yerinde yeni 
meydana gelen mahallelerin ara -
sındaki toprak yollar, Cihangirde 
ila,·eten ve Beyoğlunda bazı sokak
lar... Sıraserviler yolu, Beşiktaş 

ve Beyoğlunda bazı sokaklar ... 
Bunların çoğu asfalt yapılacak 

Ye yokuşlar mozaik olarak inşa olu-
nacaktır. • 

S .. hll gazlnolarında 
fiyat farkı 

Bakırköy gazinilnrı fiat listleri 
çok başka başkadır. Sahide bulunan 
gazinolarda mesela gazoz 7 5 ku -
ruştan 15 kuruşa kadar değişiyor. 
Belediyenin gazino listeleri üzerin
deki kontrolünü sıklaştırması ıa -

fa ile gerçekten çok tehlikeli bir an '••llİll•••••••••~ birler almayı düşünmektedir. 1 
Mubrıkemc, şahit celbi için başka 

bir güne talik olunmuştur. zımdır. 
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P'O·L.i-T.i K A • .. r . .. .. . ,. ' 
Mihver devJetlcrinin 

Arabistan da ki 
faal iyetleri 

Türk - Fransız anlaşması~ 
mihver siyasetindeki akisleri hali 
dinmemiştir. Alınan matbuatı. -1e 

bilhassa İtalyan gazeteleri .Türkiye 
ve Fransa aleyhinde siyasi terbiye
ye ve hatta umumi nezaket k aideJt
rine yakışmıyan bir tavırla çat • 
makta devam ediyorlar. Ve bu 'rr' 
yanda Hatayın Türkiyeye avdetııd 
bir t ürlü hazmedememektedirlel'· 
Zira bu avdet keyfiyeti, bir taraf • 
tan itimat ve hüsnüniyet denileJI 
mefhumların daima mahfuz olduğU° 
nu gösterdiği gibi, Hatayın denİi 
hakimiyeti noktasından ve dolayı· 
sile sulhün idamesi hususunda sar
fedilecek say ve faaliyetlerin mu • 
vaffakıyetc ermesi hakkında büyıı1' 
bir ehemmiyetini ortaya çıkarına1'· 
tadır. 

Mihver devletleri, müdafaa ce.P" 
hesine karşı herhangi bir harekette 
bulunmak imkanını haiz olmadık • 
!arından, şimdi Arap memleketle • 
rinde propagandaya devam etme1'· 
te ve bu istikamette ellerinden ge
leni yapmaktadırlar. Bu arada ınus· 
takiJ, hür ve cihan siyasetinde .,,e 
devletler camiasında haysiyet ,·e 
şereflerini en yüksek mertebede tu" 
tan ve herkesin hürmet ve itimadıJll 
knzanan milletlerce de dil uzatınaY1 

ve haysiyet ve şereflerile oynarrıaY1 

hiçe saymaktadırlar. 
Mihver siyaseti son zamanlardll 

İbnissuudun müşavirinin Berlinde
ki temaslarını ve Romadaki konuş· 
malarını mühim bir politik bfıdise 
olarak telakki etmektedir. 

Roma matbuatına göre, Filistiıt 
ve Suriye meselelerinin daimi bir 
niza fıınili olacağı su götürmez b~r 
keyfiyetlir ve Popolo d'İtalia, ingt· 
lizlerin Aden'i bahri bir üs oıara1' 
ne kadar tahkim ederse cU.in, ya ' 
kında yeni bir tehlikenin, yani Ars· 
bistanın ortaya çıkacağını yazınıı1'' 
tadır. Yani mihver devletleri, p.raP 
milletlerini İngiltere aleyhine ııare
kC'te geçirme;, i esas bir gaye edin • 
miştır. Halbuki İngiltere ile 1ta1Y9 

aralarındaki anlaşmıyn göre Kırı111• 
Zldeniziıı şark sahillerindeki ArllP 
d<'vletlerinin statükosunu muhafs· 
wyı taahhüt etmişler ve bu ınu1ıs· 
kada herhangi bir hfıkimiyet veY~ 
nüfuz nraınıyacaklarını da tevsıi< 
etmişlerdi. 

Bu siyasete İngiltere daima tW 
yet etmiştir. Fakat şimdi, mihver 
siyasetinin yeni veçhesi, buralarD.~ 
da bir muvazenesizlik ômili tevlı 
etmeğe başlıyacak gibi görünınel< • 
tedir. İtalya, şimdiye kadar bura • 
larda fazla bir faaliyet gösterme • 
miş gibi bir vaziyet takınmışu. tJ• 
1ıutmamalıdır ki, Romanın hali }lll' 

zırda İngilizleri.? aleyhin~ böyl.~ b~ 
siyasete tcvessul etmesı, musbt 
bir netice vermes itibarile çok z~t'~ 
dur. Ve hele milli menfaatlerini rJ 
düşünen ve siyasi hadiselerden isti; 
iadeyi iyi bilen Arap devletleri~ 
kendi taraflarına celbetmek keyfi"' 
yeti ise daha müşküldür. 

Mihver siyaseti, şimdi tatbik et: 
mek istediği yeni politik hattı JıB 
rekette henüz çok yabaneıdu-. l3~ 
sebepten hadisel~ri doğru olarak g: 
rüp ona göre bir syasct takp etrrıc 
en sahih bir düşünce ve görüş oJll!• 

Dr. Rcıad SAGA ~ 

Şlfh•n•d• yapılacak 
çocuk bahç~•l 

Şişhanede yapılacak Maliye 'falı; 
sil Şubesinin yerine güzel bir çoeıı 
bahçesi inşası kararlaştırılmıştı!· 
Çok güzel manzarası olnn arsanıll ,e 
bina yapılarak kapatılmaması t 
bahçe yapılması mütehassıs Pr:se 
tarafından da ehemmiyetle tav~ı) 
edilmiştir. si 

Belediye bu arsayı çocuk bahçe .• 
yaptıktan sonra Maliyeye yine .. o c~ 
varda Maliye Şubesi yapmak uze 
bir arsa verecektir. 

Proat bugün gidiyor 
Şehircilik miltehassısı P rost b~ 

gün, yaz tatilini geçirmek üze 
PıYrise hareket edecektir. 

Jl'I' Ancak ağustos ortalarında ıne _ 
leketimize dönecek olan milte~858f 
sıstan, pliin hakkında bazı maliı111 ıı
almak üzere dün Belediye imsr ~ il 
diirünün iştirak ettiği bir toplııtl 
yapılmıştır., 
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Harp Hazırlıkları 
Devam Ediyor 

Maarif V ekilcti 
iki Mühim Kitap 
Bastırıyor 

Ankara, (Hususi) - Maarif Ve· 
('baş tarafı 1 inci sayfada) 19 ili 23 yaşındaki gençlerden teşkil kileti Maarif Şılrasından sonra ~ 

Cü~burreisimiz Dün SUven 
Bayrama Şeref verdiler Kanannaa 

Türkler ittihaz edilen tedbirlere ve bilhassa olunmaktadır. saslı \•e programlı neşriyata başlıya . 
aönüllü kıtaları vücude getirmek i- Berlin, 1 (A. A.) - (Havas) Hit- caktır. Devlet matbaası yalnız bu 

içinae 'uğraşmaktansa bugün Mısıra çin tevessül ettiği tedariklta dair !erin temmuzun 20 sile nihayeti ara neşriyata tahsis edilecek, hariçten i~ 
hiç bir ecnebi devletin ayak basma- şu tafsilatı vermektedir: sında Dantzige gideceğ hakkında kabul etmiy~cektir. Vekalet garpte 
ması uğrunda harp etmeyi mantığı- Geçen gece, vapurlarla Dantzig'e Berlinde dönen şayialar teyid edil- de Hacı Kalfa adile büyük bir şöhret 
mıza daha muvafık görürüz. Biz, Sü- büyük kamyonlar getiriJmiş ve bun- memektedir. Salahiyettar mahfiller yapan Kltip Çelebinin Keşfizzünün 
veyş kanalında Çanakkaleyi, Antal- lar &ivil halka yasak edilen Bishof!- halen buna inanmak için hiç bir se- adlı iki ciltlik eserini bastırmıya ka-

• (Baştarafa 1 inci sayfada~ 
.. .. • 

' .· 

yayı, Ankarayı müdafaa edeceibni- berg'e se\rkolunmuştur. bep mevcut olmadığını, zira Hitle- rar vermiş ve işe de başlamıştır. Bu 
ze kaniiz. Yakınşarka hiç bir müs- rin ht"t;hangi bir sevahate bövle u- eser, evvelce Türkiyede: Mısırda ve 

Diğer taraftan gönüllü kıtalarına o1 J 
tevll devlet ayak basmamalıdır. zun rnfiddet evvel karar vermesi Avrupada müteaddit defalar basıl· 

k alt at süıilleri Dantzig'den geçmek-
Bundan dolayıdır ki, Fransa ile ar- mutad olmadığını bildirmektedirler. dığl halde nüshaları tam:ımen tü-
şılıklı garanti misakını imzalarken tedir. Dantzig topraklarında bara- Bu mahfiller, Göringin seyahaV. kenrniş ve şimdi bir takımı elli lira-
Suriye üzerindeki mandasını hiç bir kalar kurulmaktadır. Gönüllü kıta- hakkında da nyni ihtirazi kayıtları ya kadar çıkmıştır. Bu kitap şnrkta 
devlete terk · ve devrcdememesinl Iarı bilhassa Şarki Prusyadan gelen dermeyan ediyorlar. türkçe, !arisice, arapça dillerile y • 
şart koştuk. Fransa ancak Surl •enin :zılan bütün kitaplan içine alan mu-

tam istiklaline kavuşması neticesin- Satı·e Ta h kı· katı azzam bir cSicilli kütüp• tür. Kıtap 
de Suriyeden ayrılabilir basılırken şirndiy~ kadar tabedilmiş 

İtalyan gazctelerile birlikte Al- nüshalarile kütüphanelerimizde bu-
man muharrir.teri de Türldyenin lunan yazma nüshalarile karşılaştı-

':ümburreisimizi getiren Savar• a yatı 1imuuda 

il (Baştarafı 1 inci sayfada)l 
'tJ elsliği, Denizyolları ve Limanlar 

rnurn Müdürlükleri, Kaptan ve 
rna~inistler cemiyeti, Kızılay Cemi
~etı Beyoğlu Şubesi, Şirketi Hayri
~Türk Şilepçilik Limited Şirketi, 
dtk ete şilep, Yelkenci oğulları, Sa
v !adeler, armatör Hüseyin Avni 

11 
e liayn Araboğlu müesseseleri 

tcaddit mevzular hakkında konuşu
yorlardı. Bu meyanda Vali Lıltfi 
Kırdardan ,ehir işleri, Devlet De".. 

Mısırla sıkı dostluğuna tahammül e- {Ba§tarafı 1 inci sayfada) Atıf Ödülün de ev ve yazıhaneleri nlacak ve farkları nazarı itibara a-
derniyorlar. Deutsche Allgemeine sini de alarak mevkuflardan Deniz- aranmıştır. 1 lınacaktır. Bu eser için sonradan ya
Zeitung şu fikirdedir: bank eski Umum Müdürü B. Yusuf Bu beş aramada alınan bazı e\'rak zılan ze iller de sırasile basılacaktır. 

a:ıarına çelenkler konulmuştur. 
M unu müteakip Deniz Ticaret 

• ~kterni talebesinden Ali Güneş, 
h' botaj bayramını kutlulayan bir 
L~.labe irad etmiştir. İkinci olar,ak 
ııtUl'Sij 1t· • Ye gelen Türk Kaptan ve Ma-
tiınıstıer Cemiyeti namına cCümhu
t Yet. vapuru süvarisi Süreyya kap
~n veciz bir nutuk irad etmi~ ve 
Ş ;.a.n sulhünün kahramanı Milli 

il
: Ismet İnönüne Türk denizcileri
ın nl° tu ınnet ve şükranlarını sunmuş-
r. 
S" 

lu ureyya kaptandan sonra Beyoğ-
'G R:ızılay Cemiyeti Mıntaka Reisi 
.JÖ c~eraı Mehmet Ali kısa bir nutuk 
bu ~rniş. ve cNe mutlu sizlere ki, 
rıe cunlerı gördünü7.:. demiştir. Ge
b ·· ra! Mehmet Alinin teklifi üzerine 
U~ukletimi7.e şükran telgrafları 

~kılmesi alkışlarla kabul edflmis ve 
••ıera · b ~ ?>en· sım u suretle hitama ermiş, 
<l ız Ticaret Mektebi talebesi ban-
00 tnuzikaları terennüm ettiği halde 
~lataya kadar muntazam bir yürü-

ş Yapmışlar.dır. 

ır· . Milli Şef geliyor 
ro tllı Şefi hamil bulunan cSava
I na. Yatı saat birde Yeşilköy açık-
ar ndn go- " .. R . . .. h 1 l'let . .. .. ~nmuş. eısıcum ur s-

\ıı i)ln.onunu karşılamak üzere hal
ı '. nıversite talebesini ve denizci
ert ha ·ı b 

0 . nu ulunan Şirketi Hayriye, 
\o t1lı_zyollan vapurları, rnotörbotlar 
...... ~.aır rnerakip limandan hareket et-
.. ll\ lerd' -

ır. 

L 'Vali ve Belediye Reisi Lulfi Kır-
"lar t · 
"l:l.ıu stanbul Komutanı Korgrmeral 
"'1 ~ ~~y~ktay, İstanbul Üniv~rsite
l'ı k~oru Cemil Bilsel, Denizyolla
JteYenı Umum Direktörü İbrahim 
ı41 lllal Bavbora, Devlet Limanları 
Ufi etme İdaresi umum müdürü Ra
~rn ~anyasi . cAnkara> motörile, 
~A tliyet Direktörü Sadri Aka Polis 
'""-'tö . \oe rııe •Savarona. yatının iskele 
buı&atıcak bordnlannda mevki .almış 
bi ~nuyorlardı. Vali ve Belediye re
~ ?ktor Lutfi Kırdarın emrile ga
hu~ılerc tahsis edilmiş olan • f stan
du. • ınotörü de kafıleyi takip ediyor 

l\li-Sa"aronaıt yatı ağır yolla Seli -
ltnYe açıklarından geçmiş. şehir na
<I ~ topla selamlanmış ve saat 13,50 
'- d rta.köy önündeki mevkii mahsu-

eJ"nır atmıştır. 
'l/~~v~rona> demirler demirlemez 
taı ~ "~ Belediye reisimizle, Gene
t. alıs Bıyıktay ve diğeı· zevat ya
Cu Çıkını lar ve şehir namına aziz 

ll'lhUrr . . . be h ~llll,tn e.tsımıze yam oşamedi 
c; -,le.ra ir. 

huı "Zetecileri hamil bulunan İstan
rıaş tnotörü de .savarona> ya ya
:Yat:ış Ve matbuat mümessilleri de 

alınmışlardır. 
l\ıiı Muu . . anı Scfıınız yata çıkanlara 

~rıt ayrı iltifatta bulunmuşlar ve 
lel'e '!den gençliğin yaptığı tezahür
~k Şapkalarını mütemadiyen salla
lardır suretile mukabele buyurmuş-

Cu . 
~elcetrnhurreisi İsmet İnönü lacivert 
flitıi İa~~Yaz pantolon, beyaz iskar
Su~ lf' .. !s. bulunuyorlar ve pek be-

.,,. 
0tünuyorlıırdı. 

4V4ıl!' 
iÖren ~Şef, .. geminin yaı'lş sahasını 
' Yanı t euverteslnae oturuyorlar

arında bulunan revat ile mü-

nizyolları Umum Müdürü İbrahim 
Kemal Bayburadan Sosyete Şilepin 
faaliyetile yaptırılmakta olan gemi
lerimiz hakkında izahat aldılar. Bu 
münasebetle Üniversite Rektörü 

Cemil Bilsel ile derslere ve gençle
rin muvaffakiyetlerine dair görüş
tüler; Bu sırada cSavarona. mn sım
cak bordasından geçen Üniversite 
talebesini hamil cÜlevı. vapuru Mll

Ii Şefi selamlıyor, gençler c Varol, 
yaşa Milli Şef• diye tezahüratta bu
lunuyorlardı. Reisicümhurumuz be!· 
şuş bir sima ile masalarınd&n kal
karak • Ülev» in geçtiği tarafa yürü
düler ve gençliğin hararetli ve coş
kun tezahürlerine ellerile, şapkala~ 
rile ı;elAm vermek suretile mukabe
le buvurdular. 

Milli Şefin gene denizcilere 
iW.fatı 

Bu müddet zarfında yarışlar pı·og
ram mucibince başlamış bulunuyor
du. Deniz Yüks~k Ticaret Mektebi 
direktörü Remzi Bar.an yanında 
mektep talebesinden Mazhar Uğur 
ve Nuri Eren bulunduj?u halde Sa
varonaya ~eldiler ve Milli Şefimize 
çapa. can kurtarnn simidi ve tahli
siye roketinden miirekkcp zarif bir 
arma takdim eltiler. Bu münasebet
le Mazhar Uğur Cümhurreisimize: 

- Bize bahsetmiş olduğunuz bu 
sevincli denizciler gününün hatırası 
olarak getirdicimiz deniz alfımetle
rinin kabulünü nkada~larımız na
mına dileriz. dedi. 

Milli Sef su cevabı verdi: 
- Tesekkür ederim. arkadaşları

nıza sclamlarunı sö •kvin çocukla-
rım.» 

Yarışlarda birincilik ve ikincilik 
kazananlar sıra ile Milli Şefin önün
den geçtiler ve hep birden cSağol• 
diye bağırdılar. 

Milli Şef yarışta derece alanlara 
bariz bir alfıka göstererek hepsini 
yattan şapkalarını sallamak suretile 
sclamladılo.r. Ynrışların fasılalann

da Milli Scf bütün ge7.eteleri birer 
birer ve kemali dikkatle tetkik bu
yuruyorlar ve gi.inün muhtelih mev
zu ve meselelerile allkndar oluyor
lardı. 

cSüveyş kanalı üzerinde Türkler Ziya Önişin Büyükderedeki evinde da tetkik edilmek üzere Müddeiu -ı Hazırlıklar ikmal edildiği içln ya
bütiin Arap dünyası için bir tehlike br arama yapmışlardır. mumiliğe getirilmiştir. Bunlar da kınd:ı basılmıya başlıyacaktır. Bas
işaretidirler. Fakat bu çölde isyan Bu aramada bazı evrak alınarak tetkikat için ehlivukufa verilmiş - kı ·a arapça bilen alimler nezaret 
zamanındakinden. Miralay Law- Müddeiumumiliğe .getirilmiştir. lcrdir. edeceklerdir. 
rence zamanındakinden, bütün bü- Ayrıca yine mevkuflardan ,,e De- Dördüncü Sorgu Hakimliği de Maıarif Vekatcti, kütüuphanelerin 
tün farklı bir tehlikedir.> nizbank Umum Mildür muavinle _ dün şahitleri dinlemeğe devam et- fihristini de yaomıya karar vermiş-

Berlin ile Roma Arap vatanper- rnden Tahir Kevkebin evi ile mev- mi tir. Dün altı şahit daha dinlen • ti. Bunun için yapılan hazırlıklar 
verlerini bu gibi çocukça sözlere ka· miştir. hsyli ilerlemiştir. Kitapların tasni-

kuflardan Milli Reasürans ikinci pılacak kadar safdil zannetmekle Aramalarda bulunan evraka ve finde tatil yapan muallimlerden de 
kendilerinin cehalet ve düşüncesiz- Müdürü B. Malik Kevkebin, Deniz- cSatye• merkezinden alınan bazı istifade edilmesi düşünülm ktedir. 
liklerini ispat etmiş olmaktan başka bank Hukuk Müşaviri İsanın ve kağıtlara ehemmiyet verilmekte _ Yalnız eski kitapların birçoktan 
birşey yapmıyorlar. Türkiye Arao- Milli Reasürans avukatlarından B. dir. arapça ve üırisice vazıldığ1. bircok-
lar için nasıl bir tehlike olabilir? Al- -..·= 77 'a.r • larmın da şimdiye kadar müelliüeri 
mantarın ortaya atlakları glbi Os- izmirde 1 Basın ve adları bilinmediği için muallimle-
manlı imparatorluğunu tekrar kur- rin bu işi muvaffakiyetle başaracak-

mıya imldin var mıdır? Aklı başın- Müdhi~ j Kongresı· tarından şiipheye düşülmüştür. 
da bir adamın bunu düşünebileceği Y Altı sene e\•vel başhyan ve İshm-
iddia edilebilir mi? Vakıi İtalyanlar Bir Kasırga Açılıyor- bul kütüphanelerinde bulunan yal-
eski Roma İmparatorluğunu kur- nız tarih kitaplarının bile tasnüi he-
mak. bütün Akdeniz kıyılarına ha- lzmır, ı (A. A.) - Dün a'kşam Ankara, ı (A. A.} _ Dauııiye v~- nüz ikmal edilememiş olması ve 
kim olmak, Balkanları zaptetmek ve 18,40 d 11 İzmit, büyük bir kasırga şimdiye kadar 36 bin lira sarfcdildl-
Anado1uya yayılmak hulyalarına geçırmiştir. İzmirlilerin hiç görme-, kileti, alikadadara yaptığı bir ta- ~i halde i t nilen netirenin alına
diiştükten, Almanlar bütün dünyada dikleri bu kaS!rga ıam yirmi dakika mim ile 14 temmuz 1938 tarihli ve maması Vekaleti düşündürmektedir. 
Cermen· ve teuton hegemonyasını sürmüş ve şehrde ciddi bir heyecan 351 numaralı Basın birliği kanunu- Bunun fçln yapılan fihristlerin kot'i 
tesis etmek illetine kapıldıktan son- doğurmuştur. Gayet kesif kurşuni nun muvakkat maddesinin (A) fık- olması ve bir daha değiştirilmemesi 
ra bizim için henüz dünkü Osmanlı bir toz bulutu bütün şehri çevreli -ı rası mucibince fevkalade kongrenin icin mütehassıs bir heyete vaptml
imparatorluğunu hasretle yad et- yen dağları ve denizi kaplamıştır. temmuzun ıo uncu pazartesi günü ma!lı esas itibarile kabul edilmiştir. 
mekte hiç bir gayıi tabiilik bulun- Sokaklarda on metre ilerisini gör ·_ s....'t 10 da Dahiliye Vekaletinde ==Y=a=k=ın=d=a==b=u=i=şe=d=e=b=aş=ln=n=a=c=a=k=tı=r.== 
mamak iktiza eder. İtalyanlarla Al- mek kabil olmadığı gibi evlerden 
manlar, besledikleri büvüklük Hle- toplanacağını bildirmiştir. Fevkala-

de knrşı evleri \•e damları bile gör-
tine. istita ve tecavüz hırsına baka- de kongre, bu toplantısında Basın mek mümkün olmamıştır. Fırtına, 
rak bizi de kendileri gibi zannedi- şehirde bir hayli cam kırmış, kire· Birliği idare hayetlerl ile haysiyet 
yorlar. Fakat onlardan ayrıldığımız mit uçurmuş ve hatırı sayılır tahri· divanlarını seçecektir. Re~mi gaze-
nokta budur. Biz prensip ve ideal tcler harı'r olmak u"zcre bu"tu" n dı' -bat yapmıştır. Kasırganın Karşıya- :s 
itibarile başka milletlerin ve bilhas. kadaki tahtibatı daha büvük olmus-ı gv er gazete ve rnc m 1 h 
sa komşularımız, dostlarımız ve kar- " • c ua arın mura -

tur. Kiremit \'e camlardan bac:ka ı ı k · ti k d b .dcşlerimiz Ara9ların istiklaline hür- :.- 1as arı ongreye ış ra c c ilccek-
bir diikkanın da vitrini tamamen ı d' 

metkar olduğumuz kadar Arapların 1 er ır. 
uçmuştur. Karşı.yakaya fırtınadan 

hiç bil' ecnebi hakimiyet altına gi- • ı Vilayetlerden gelecek olan mu -
sonra on beş dakika kadar iddetll I 

remiyecek kadar müterakki, münev- b. rahhasJar vilayetçe kendilerı'ne ve-
ır yağmur ve onu takiben de fındık 

ver ve vatanperver olduklarına da b. rllecek fotögraflı ve tasdikli birer 
iman etmişizdir. Biz büyüklüğü kan üyüklüğünde dolu yağmıştır. Do-
dökmekte ve başka milletlere teca- lu ve yağmurun civara da düşmüş vesikayı göstermek suretile \•iryct 
vüz etmekte değil. sulh içinde ynşs- olması muhtemeldir. Hava bu sa - merkezi istasyonlarından ücretsiz 

~khwm~~i~~t~~~~b~a~h~a~ç~ı~lm~ış~v~e~b~i~rn~z~~~r~~-1.~~i~şt~i~~~~b~ı~·~.t~a~la~b~U~c~c~~~l~c~~~r~.~~~~~~ 
mC'kte arıyan bir milletiz. lıştığımız bu devreqe 1 temmuzun 1 

1urkler Araplar için yalnız dost bütün kıymet ve manasını kavra
olabilirler. Türkler Araolara karşı mak için nazarlanmızı Cümhuriyet 
bir tecavüz fikri besl,.diklerl gün rejimine takaddüm eden zamanlara 
kendileri için muhakkak bir zaf ve et!ctmek kflfidir. 
felaket devre.~i açmış olurlar. Bu, Filhakika Lozan·dan evvel deniz 
biıcc bir hakikat olduğu kadnr A- i lerimiz korunmıva ve kurulmıya 
rap vatannerverlerince ve kavmince cidden Iayık bir halde idi. 
de anla ılmış bir meseledir. Bü •ük ve orta sc ·rüsefer hatları-

bahtiyar olurum. 

Bugi.ınkü Türk ticaret filosu 50 
bi~ tondan 220 bin toniliıtoya yak
laşmıştır. Bundan 30 bin ton kadarı 
tomamile müccddct gemilerdir. Pek 
yakın atide de ayrıca 20 bin tondan 
fazla yeni geminin mevcutlıırıı ilti
hakı mukarrerdir. Bu suretle genç 

KTal Zogo Şehrimızden 
Ayrıldı 

(Ba~tanfı 1 iotl sayfada) 
bllle hareket etmislerdir. Krala, 
Kral Nazırı Markini, maiyet mc -
muru KAzım, hususi kntıbi Naçi ve 
bir vale ile bir de fam döşambr de
fakat ediyorlardı. 
. Kral Zogo yeni bir elbiseyl Iabis
tl. Kraliçe Jeraldin beyaz pullu la
civert bir rop giymişti. Ve ellerin
de yine lfıcivert bir eldiven bulunu
yordu. 
Kral Zogo, Krali~e Jeraldin ve ma 

iyetlcrindc bulunanlar Arnavut pa
saportu ile seyahat etmektedirler. 

nMe ..... ., 0.h•~ ~"4J.('T'llll mızda, liman işlerimizde tahlisiyede 

Saatler Savaronada neşeli bir su- ------------- işin özü hemen kamılen yabancıla-
d M 11• c..-r· kl dan düdüklerle scltımlanmıştır. 

ve zinde Türkiye cümhuriyeti hü
kumeti eski imparatorluktan dev· 
ren {llmış oldu·u :filo u beş misli ço-

Kral Zogo ile Kraliçe Jeraldini, 
rıhtımda Emniyet Direktörü Sadri 
Aka uğurlamış ve kendilerine ha -
yırlı seyahatler temenni etmiştır. 

Snnt 21,20 de yolcu s:ılonunıı gelen 
Krnl Zogo ve Kraliçe Jeraldin ve 
maiyetlerine vapurun üst ka -
islirahat mahalli ve yatak salonunu 
istirahat mahalli ve yatan salonunu 
havi en lüks mevki ayrılmıştır. 

Kral ve Kraliçe vapurdaki salona 
geldikten sonra birer kokteyl iç -
mişlerdir. 

rette geçiyor u. i ı "3'~~m çocu a- rm istismarı eline düşmüştU. Tica-
n fahri y.avcr Maverayı Erdün Milli Şef Bo~aziçinde bir tenezzüh ret. filomuz ~ski teknelerden mii-
prensi Emit Alıdullah Navif ile gö- yaptıktan sonra geç vakit Derinceye rekkep 50 bin tonluk pek ufak bir 
rüşüyorlardL Yenşlar bittikten son- dönmü~ ve hususi trenlerilc Anka- filo idi. 

P .. . raya hareket buyurmu~lardır. rs c araınount. sinema muessesesı - Tıcarct. deniz sanayii hemen mef-
tarafından Milli Şefimizin, Bayan Gece de deni7.de büyük ş<mliklcr kut bir halde idi. 
İnönünün ve çocuklarının muhtelif yapılmış ve Ege vapurunde bir su- Teşkilat ve oersonel vazlvetl i!le 

vare ver!lnıistir: pozlarda filmleri alı{ldı. tamamen kendi talilerine bırakılmış. 
Münakalat Vekili Ali tı. Aziz Ci\mhurreisimiz çocukları 

ortasında oilrncşc tebessüm edivor 
ve şefkatli bir ailr• b:ıbası oldu~u cok 
sempatik bakışları ve pek bab:ıca 
hallcrile tebarliz edivordu. İsmet İn-
önü cocuklannın tBabacığım!> şek
linde olan hitaplıırına karşı yavru
larını tebesGilmlerle okşuyor v~ kü
çük 1n8niilerinin her sorgularına 
candan mukabele buyuruyordu. 

Yüksek insani hasletlerin mfüı:ıh
has timsali .olıın Milli Şef İsmet İn
önü. bu sevgi halesi icinde hı>r göz i
çin. her gönül için ivi. doğru ve gü
zelin 18yemut bir örneği idi. 

Yanslar sona erint'e Milli Sc>fe 
Savgrona yııtındn bulunanlar \•edıı 

edC'rek rniisıadclpri.ni alarak !::ehrc 
dönmüşlerdir. Ak"amın alat'a kn
rnnlı~ı İC'inde Savaron3 vatı alhr a
ğır hareket ctmicı, varıc: \'('rinde ve 
Umanda bulunan vapurlar tarafın-

Çetinkayanın mühim Şimdi sahillerimiz Hona gcrisin-
nutku den İskenderun ilerilerlne Vl' İğnc-

ada'dan tno2:'a kadar uzanmakta ve 
Münakaliit vekili B. Ali Çctinkaya tarihin her devrinde dünyanın en 

denizciler bayramı münascbeUle büyük tlcııret hareket1P-rine yol ver. 
dün radyoda vatandaşlara aşağıdaki mlş olan Boğazlar Türktin mutlak 
hitabede bulunmuştur: hakimiveti altında bulunınaktadır. 

cAıiı \•atendaşlarım, Bu azim davayı MllJ1 Şefimiz İs-
Bugün Ttirk den!zcllflri \'e Tiirk met İnönü, Lozan konferansında, 

ticaret filomuz büyük deniz bay- 18yık olduğu ehemmiyetle müdafaa 
ramlarını sevinçlerle kutlulamakta- ve Türk milİctinin en mukaddes 
dırlar. hakkı olarak akit devletlere tnmt-

1 temmuz. kabotaj hakkını, yani tırmış ve Türk sularında Türk tica
Türk sularında yolcu ve cşva taşı- ı·et bayrağının rerd ve mutlak hilki
mnk, Türk limanlarında bilumum li- miyetini temin ctmi olmakla mU
man hizmetlerini görmek, kam ve Jetine ve onun tarihine en büvük 
deniz sularında avlanmak hakkının hizmetlerden birisini ifa Mmiş _ 
münhasıran Türk vatandaşlarına ve tir. Bu mün ebetlc büyük 
'fürk b yrağına tahsis edildiği gü- Cümhurreisimizin bu büvük hlzme
nCm 13 üncü yıldönümüdür.> tini bu vesile ile hürmetle yadeder 

Milli devletin büyük eserlerini ve deniz men.c;unlarımızın minnet 
pek tabii bir hal olarak görmlye a- hislerini ve tazimlerini sunmakla 

ğaltmış ve son scneJcr zarfında bu
nun bir mi.sli eni gemi sipariş et
miştir. 

:qeniz ve denizcilik Türk gencinin 
azmine ve faaliyetine lavık çok be
rekctJf gf'niş bir iş sahasıdır. 

A2iz atamızın ve Milli Şefimizin 
cumhuriyet rejimi ile millct.imi7.e 
açtıkları büyük medeniyet yolların
da vakar ve temkin ile ilerliven genç 
Türk denizciliğinin milli gayeyi bu 

sahada da tam bir surette tahakkuk 
ettireceği muhakkak ve mukadder

dir. En büyük hatlarımızdan koyla
rımıza kndar sahillerimizin her kö
şesinde f cragat ve mesleklerine tam 
bir merbuUyetle çalışan denizci kar
deşlerimiz~ ve ailelerine 1 trunmuz 
bayramlarını muhabbetle kutlular 
ve kendilerine muvnffakiyetlcr ve 
saadetler dilerim.• 

A1manyada deniz• 
lndlrllen vapurumuz 
Berlin, 1 (A.A.) - D. N. B. bildi

riyor: 
Bugün öğleden sonra Rostok'da, 

Neptün tezgfihlyında yolcu \'C eşya 

naklivatına mahstıs Salon vapuru
nun denize indirilmesi töreni yapıl-

Besarabya vapuru saat 22,10 da 
Köstenceye müteveccihen hareket 
etmiştir. Kral Zogo ve Kraliçe evvel 
ce de yazdığımız gibi Rumanyad111 
L~histana ve oradan da Baltık de
nizi yolile İngiltere ve bllaharı 
Fransaya gcç~eklcr ve ilç ay sonna 
tekrar memleketimize avdet ede • 
ceklcrdir. 

Koava muh arebealnln 
ylldlnUmU ve A hmın 

ı•z•lelarJ 
Bertin, 1 (A. A.) - crBörsen ZeI.., 

ung• gazetesi, Sırp milleti üzerin -
deki Türk tahakkümünün başlangı
cı olan Kosva muharebesinin 550 in 
el yıldönümü milnascbetile yazdığı 
bir makalede diyor ki: 
Londranın milzahcretile Türkiye

nin Balkan devletlerini garp devlet
lerinin tehlikeli hnrckAt sahasına 

sürüklemcğe çalıştığı bu anlarda, 
Kosva muharebe inin hatırası Yu • 
goslavyo için bir ihtar olmalıdır. 

ınıştır. 2 O tonllfıtoluk olnn bu ge
mi. Türkiyenin sipariş ettiği dört 
~eminin 50nuncuıudur. 



Dünkü Deniz Yarışları 
Sultan· Aziz. Devri 

Başpehlivanları 
- 22- çok GÜ z e ı Geçti -Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir~ 

Mis Floranın Şayanı Hayret . - a• - YAZAN: SAMI KARAYEL-

Serg6%eştlt!rİ Ve Cesareti KIUpler Arasında Y.apılan .Yanslarda Gal~tasa- B k. O O 
:::~olabilir. Bu ~in mabadi belli- ray Birinci, Güneş ikinci, Beykoz OçilncU Oldu e ıre ynanan yun 

Ümaai harbin caauı kadıala
rınd~n Madmazel Ducimet re 

Skagerak deniz muharebesi es- ı _ 
nasında, amiral Jellicoe muhtelif 
Alman sefineleri arasında teati edi· 
len şifreli işaretleri çözebildi ve bu 
keyfiyet, galibiyeti İngilizlerin ta
rafına meylettirmeğe yardım etti. 

Mis Floraya gelince, bu muvaffa· 
kıyetinin mükafatı olarak, bütün 
masraflarının, terzi paralarının ve 
diğer muhtelif faturaların bedelinin 
tediyesile birlikte, 800 İngiliz lira
lık fevkalade bir tahsisata hak ka
zandı. Bu, İnte11igence Service'in 
hususi surette eli açık göründüğü 

pek nadir vaziyetlerden biridir. 
Harp esnasında, faaliyet merkezi

ni Montrö'de kuran ve profesör 
Ehrardt ismile tanılan ~izli bir Al
man casusu da Mis Floranın kur
ban lan arasında yer aldı. Metod ay
ni idi: Flört, randevu. ilh... Fakat 
bu sefer, sergüzeştin feliıkete tahav
vül etmesine ramak kalmıştı. 

Mis Flora, profesör ile ayni otel· 
de oturuyordu. Genç kadın Alman- ı 
la odasında bulunduğu bir sırada, 
uzandığı şezlongdan, odasında bı

raktığı kolonya şişesini gidip getir
mesini aşığından rica etti. Yalnız ka
lınca, Flora, Almanın odasında bu
lunan bütün kağıdları alelacele top
lıyarak kaçacağı sırada, profesör, 
yanında katibi olduğu halde içeriye 

1 

girdi. Cürmü meşhud halinde ya-' 

Hadiselerin tetkiki, bu mektup 
sahibesinin belki hakkı olduğunu 

ve Nachrichten - Büro'ya mensup 
biç olmazsa üç genç Alman kadını
nın Matmazel Doktor ismine tesa
hup hakkını dermeyan edebileceği
ni gösterir. Fakat Hamburgdan ge
len bu mektup, bu teşkilatta çalı -
şan daha birçok kadınhırı mevzu
bahs ettiğbdr.:n, kat'i olarak umu
mi harpte Matmazel Doktor lakabı
nı taşıyabilecek kaç Alman kadın 
casusunun bulunacağı sorulabilir. 

kalanan Flora, iki Almanın ayakla
rına kapanarak, kendisini affetme
leri için yalvardı ve İngiliz gizli teş
kilatı hakkında bütün bildiklerini 
beyan etmeğe hazır bulunduğunu 

Dün yapıi11n deaiz yarıılaruıdan ıki göriinBı 

söyledi. 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kırdarın himayelerinde, A -
miral Şükrü Okanın fahri riyaset
lerinde yapılan \'e tecrübeli denizci 

.hakemler tarafından idare edilen 
dünkü deniz yarışları çok munta -
zam olmuş ve havanın rüzgarlı ol-

masına rağmen muvaffakıyetle ne
ticelenmiştir. 

Teknik dereceler şunlardır: 
Birinci yarış: Tek çifte kiasik ve 

mesnfesi 1600 metre olan bu yarışta 
Galatasaray birinci, Güneş ikinci, 

(Sonu 7 inci sayfada) 
Mis Flor•nın 

aergUz•'1tlerl 
Umumi harucleki İngiliz kadın 

~asuslarının en mükemmeli olan 
Mis Flora, mu'hnsamatın hitamında 
tntelligence Scrvicc'in kadın cnsu
su yetiştiren mektebinin başına ge
tirilmişti. Bu, şeflerinin kendisini 
ne kadar takdir cttikkrine en bü
yük bir delil idi. 

Her iki casus, bütün gece not al
dılar ve sabahleyin şnfak sökerken, 
İngiliz casus teşkilatının Almanya
daki bütün faal kısımlarını ve baş
lıca ajanların isimlerini ve btılun
dukları mahalleri biliyorlardı. 

88 ıJfl 8B 

Mıs Flora odadan çıkıp gitti ve 
ortadan kayboldu... Almanlar elde 
ettikleri mallımatın sıhhatini kon
trol ettikleri zaman, bütün bu ma
lUma tın baştan başa uydurma oldu

Galatasaray Vefayı 
2 -O Mağllip Etti 

· Harp esnasında , Mis Flora, ken
disinden asla şüphelendirmiyerek, 
uzun aylar, Alman denız iislerine 
civar sahil şehirlerinde yaşadı. Harp 
selincleri i~in A!rr. anların tertip et
tikleri optık i"Şnret şifresini eldC" et
meğc o, muvaffak olmuştur. Ve bu
mm ne gibi hadiseler neticesinde 1 
vukubulduğu Mlfı meçhuldür. Yal
nız Mis Flornnın, bir müddet için, 
A1m:m deniz harbiyesinde çok mü
him bir mevki sahibi bulunan yük
sek rütbeli bir zabitin metresi ol
cluğu mallımdur. Bu hususta şöyle 
h;r tahminde bulunu12bilir: 

ğunu an1ndılar. 

1916 da, Mis Flora Belçikadadır. 
V c orada Alman nskeri nakliyatının 
istikametini ve vaziyetini kontrol! 
ve zaptedecek teşkilatı kurar. Ora
dan, Almanyaya geçerek milli mü- . 
dafaa için çalışan büvük sanayi er- ' 
babı arasında faaliyette bulunur ve 
bu sergüzeştinden de sağ ye salim 
avdet eder. . rAf,. 

y_r ·h t· d v t b 11 111 
.ı: arp nı aye ıne ogru, stan u- j .a--

la gelerek, mültecilere ve muhacir- • ' '' 
lere yardımile uğraşan bir İngiliz· 

y; 
.... 'f . 

Aşıkının kumanda ettiği gemiye 
k{'ndiı:ini d~~ete muvaffak olarak, 
bu şifreyi elde etmiş, ve aşıkı da, 
ya sevgisi ve yahut da, hiyanetle 
itham edilmek korkusile bu hadise
yi meydana cıkarmamağı tercih et-

hayırsever kadın kıyafetinde ken
cHsini gösterir ve buradan da f ngil
tereye dönnek, bundan böyle, is
tikbalde kendilerinden bahsettire-1 
cek \•eya biivlik hizmetler görecek/ 
genç kadın casusların talim ve ter
biyesine 1ıayalını vakfeder. Galatasaray - Vefa maçından heyecanlı bir a t' 

- SON-

Lehistanda 1ounya jfçııerıne hitaben 
beyanname · 

Mü _J Ed ·ı Londra, 1 (A. A.) - Amele teşek-
S Q aer e l en küllerini ,.~ amele partisini temsil 

Ç lı IJI ll eden «British National Concil Of e lYıQ arı La~\ır» .Alman milletine ve dün • 
Varşova, 1 (A. A.) - R"esmi bir yadaki bütün işçilere hitaben bir 

tebliğde bildirildiğine göre Polon - beyanname neşrederek milletler a
yada bulunan eski Çekoslovak dev- rasındaki ihtilafların harple değil, 
letine ait emlAkin hukuki vaziyeti- mantıkla halledilmesi için ısrar e
nin henüz tesbit edilmemiş olması dilmesini istemiştir. 

ve Polonya hükOmetinin eski Çe - YUn•nlat•nd• b•hrl 
koslovakyadan bazı r(!imi talepler- ln•a•b 
ie bulunm~sı üzerine ~h makam- Atina, 1 (A. A.) - ~skaramanıa 
farı Polonyada bulunan eski Çekos deniz tezgahlarının inkişafı ameli -
lovak cümhnriyetine alt menkul ve yatı hararetle devam etmektedir. 
gayrimenkul emvale vazıyed etmiş- Yunan donanJmısı erkfınıharbiyesi 
lerdir. bu tezgahlarda iki muhrip inşasını 

Çelcoılovakya Sefareti bimısı va- derpiş eylemektedir. Bunlardan il
zıyed edilen emJfı~ meyanında bu- ki büyük bir ihtimaUe sene sonun-
lunmaktad1r. . da kızağa konacaktır. 

!!b!_ ız__ .. e::s 

YURTTAŞ! 

Türkiye dünyanın en iyi meyvahrını yetirti.riyor. Sofrandan meyva 
yı, kilerınden re~el ve şurubu hiç eksık etme! .. 

Ulıual Ekonomi Ve 
A rıtı.rnıa Kurumu 

it :sn TD m EV 

Milli Küme maçlarının son kar
şılaşmaları dün Taksim stadında Ga
latasarayla Vefa arasında yapıldı. 

Günün cumartesi ve ayni zamanda 
Ortaköyde büyük deniz yarışları ya. 
pılmasından 1500 seyirci önünde oy
nanan bu maça her iki takım şu kad
rolarla çıktılar: 

Galatasaray: Osman, Adnan, Fa
ruk, Yusuf, Rıza, Musa, Bedii, SalA
hattin, Cemil, Buduri, Sarafim. 

Vefa: Safa, V~hit, Lutii, Abduş, 
Hakkı, Necıp, MuhteşPm, Gazi, Sul
hi, Şükrü. 

Hakem: Feridun Kılıç. 

Oyuna ·saat 18 de Gala tasa rayın 
hücuınile başlandı. Gt:çen h&fta Ss
lahattinin yokluğundan donuk gör
düğümüz Galatasaray muhacimleri, 
daha ilk dakikalardan itibaren bir
şeyler yapmak ister görünüyorlar. 
Seri ve canlı hiicumları Vefalı mi.i
dafıler tarafınrlan oldukça sert bir 
oyunla kesiiiyor. Oyunun Gıılatasa
ray lehine devam {'den 2-8 dakikası 
geçtikten sonra V&falıların da açı
lıp Galatasaray kalesine doğru ayni 
şekilde muvafraldyetli ini~ler yap-

l&n u 7 not sayfamızda) 

r 
Bugün Yapılacak 

Spor Hareket teri 
Güreş Müsabakaları: 

Bugüa sıat 16 d• Takıim 
Stadında geçen h '.'lfta baıla
naa prafoıyo · el güreş müsa
bakalannt. Bulgar şamp ·yonu 

ile KaraaH, Dinarlı ile lhbeı 
Müliyim He Babaeıkili İbra
him aratında devam edile-
cektir . 

Dekatlon Birinciliği: 
Dün ba,lanaa lıtanbul Dekat
lon birinciliji müsabakala
rına buglin •~at 10 da 
Fener bahçe stadında dt:vam 
edilecek t ir. 

Milli Küme Maçı 
Beşiktaı • F enerbahçe saat 
18 de Feaerbala9e stadında ..,..., __________________ .._ __ ..,.,: 

Maksatları Be kiri İdman Güreşind• 
Bicimine Getirip Yenmekti • . .. ~ ........ . 

Kavasoğlu Koca İbrahim, Beki- · 
rin Arnavudoğlu ile idman yapma
sını istiyordu. Arnavudoğlunun Ka
zıkçıyı boiacağııidari emindi. 

Saray .entrikal:ırının içine düşen 
Kazıkçı neye uğr:ıdığ1nı şaşirinıştı. 
Her kafadan bir ses Çıkıyordu. 

Sarayda ağaların, gözdelerin, pa
şaların. mabeyincilerin taraftarları 
ve maiyetleri olduğu gibi pehlivan 
ocağında da Kavasoğlunun, Arn a
vudoğhınun. Makarnacının da ta
rafdarlan vardı. Her biri birbirine 

· düşman idi. 
Hele, Arnavudoğlu He Kavnsoğ-

lunun arası çok açıktı. Bir türJü bir
birlerile geçinemiyorlardı. Çünkü: 
Kavasoğlu Koca İbrahim saraya gP.1-

. diği zaman ilk hasım olarak Arna
vudoğlu ile karşı karşıya gelmişti. 
KıiVasoğlu; Arnavudoğlu ile gü; 

reşini ayırd edememiş bir vaziyet
te idi. Yalnız bir kere nasılsa Arna
vudoğlu acık düşürmi.iştü. Bu Kas-
tamonulu pe,hlivan Kazıkçı Bekir 
kadar usta ve zorlu bir pehlivanclı. 
Makarnacı dnha genç ve toy bir 

peh1ivanclı. Fakat çok iri gövdeli ve 
okkalı bir pehlivan olduğundan ol
dukça tehlikeli idi. 
Makarnacıyı saraya g~tiren Ka

vasoğlu İbrahim pehlivan idi. Ma
karnacı sarayda ve l<:ırkpınarda 
Kavasbğlunun sağ kolu mesabesin
de bir ad2mdı. 
Arnavudoğlu yalnızdı. Kavasoğlu

na naznran yası daha geçkindi. Fa
kat: Eckire nazarım daha gençti. 
Kazıkçı Bekir. sa'\·dı ğım pe}'ılivan

ların en ihtiynrı idi. Fakat onu Sul
tan Aziıin baspehlivanları da sah :ı

dan kolav kolay çıkaramıyacakları 
görü !ü yor el u. 

Bekir, çok zı~ki bir adam olduğun
d an iki gün kinde saravda dönen 
fırıldaklara agah olmuştu. 

Hele, Kavasoğlunun huzur güre
:ıinden e.vvel idman gi.:reşlerind:.:> 
kendisini bozmağa çalıştığının far
kına varmıştı . 

Kavasoğlunun maksadı Bekiri 
Arnavudoğlu ve Makarnacı ile id
man yaptırsrak bozmaktı. Huzur gü
reşinde Be kiri kendisir. .. yemlik et
ml'kti. 

* Kavasoğhı Arnavudoğluna hız ve
riyordu: 

- Ali, idman güreşi diye hafif tut
ma ... Sıkı tut olmaz mı? 

- Ne söylüyorsun İbrahim be? .. 
Ben s~nin gibi mi tutarım zannedi- I 
yorsun? 

- Bilirim ... 
Arnavudoğlu; B 0 kir i~~n tamomiJ,, 

hazır bir halde idi. Bekirin de idma-
nı yerinde idi. 

Sabah olmuştu . İdman güreşi fü .. 
lamur köşkiiı1de olacaktı Bu, bir id
mnn gi.ircşinden ziyade ciddi bir gü-

reş gibi idi. . I 
Kazıkçının güreşini görmiyen İs

tanbulda çoktu. Hemen hemen hiç 
kimse Bekirin güreşini bilmiyordıı. 
Ağızdan ağıza bir dev mnsalı gibi 
dolaşan Bekirin güreşini görm~k f. 
çin herkes can atıyordu. 
Arnavudoğlunun Belı:irle idm;;n 

ynpacnğı, yirmi dört ı:;aat içinde her
kesin kulağına erişmişti. Hatta, Sul
tan Aziz bile haberdar olmu~tıl. 

Sultan Aziz; idman güreşini sey
retmek için Ihlamur sarayına gitmi
ye karar verdi. Güreş öğleden son
ra akşam üstü olacaktı. 

* İdman güreşi günü Bekir kispe· 
tini omuzladı, yalnız başına Ihlamu
ra geldi. Arnavudoğlunun etrafında 
bir vığın pehlivnn vardı. Kavasoğlu 
dEı ınaiyetılc gelmişti. 

İkindi namazından sonra, Sultan 
A2iz de maiyetile geldi. Bekir, bir 
çınar ağacının altına oturmuş, bek· 
liycrdu. ·-

Arnavudoğlu, Bekirin yanına ge
lerek: 

-- Bekirim, haydi so~·un ... Efc.ıdi• 
miz de geldi. 

Bekirm, Sultan Aziziıı aeJciiğitl" 
den hab~ri yoktu. ~~rakla Arn'' 
vudoğluna sordu: 

- Efendimizin .ne ışi v11r? 

- İdman güreşi yapacağımızı ;. 
şitmiş te ... 

- İdman güreşinden ne çıkRr?·· 
- İstanbulda adettir ... Herkes id-

man güreşine kıymet verir ... 

- Evet; görüyorum... Yüzlerce 
kişi bizi seyretmek i\in buraya tOP" 
lanmış ... 

Bekır, hcm"n soyundu, kispeti~ 
ayağına geçirdi ve emir bekliyen b1

.' 

nefer gibi çınar ağacının dibinde d•' 
kilip durdu. · 

Çok geçmedi. Bekirin yanına bif 
yaver geldi ve şunları söyledi: 

- Haydi pE>hlivan çabuk kaııı.11 
başına! .. 

Bekir, olciuğn yerden sıçradı, yBı 
kazamnın başın~ gitti. Etraf, paş3' 
lar, ve7.irler, yaverler, harem ağalB' 
rı ve pehlivanlarla muhattı. 

Sultan Aziz, Ihlamur köşkürtilJ\ 
balkonunda geniş bir koltuğa y9S' 

,ıı 
lanmış oturuyordu. Başında kırıtl . 
kısa azizive fesi vardı. Sırtında sı• 
yı.h bir istanbnlun, göğsünde de f11ıl' 
ras:;a Osmani nişanı vardı. Kollarl

111 

bnlkotiun taş pnnnaklıklarma daYr 
mış, meydana bakıyordu. 

Bekir, kazan dibine gelince; 'S01' 
tan Azizin dikkati arttı. Tepeden ut' 
nağa kadar Kazıkç;yı si'izüyordıl 
Bekir, Amavudoğlunu bekliyordı.l 
Biraz sonra Arnnvudoğlu da rnc''' 
<lana geldi. İki nehlivan biribirifl' 
ynğlnmıya başladılar ... 

Nihayet iki pehHvan meydn11' ,. 
çıktı. Davul, zurna yoktu. Pesr: 
ha~lndı. Bekir, ayak parmakları ~; 
7.erine dikilmiş bir gevik gibi çc"'1 

''C çalfık çırpınıyor<lu. 

Arnavuıfoğlu da Bekirden nşağ~ 
.kaimıyordu . Zaten Arnavudoğlu cO 

ıısta ve mahir bir pchlivand1. Olt' 
kac;ı Bekirden az olmakla bernber 
çe\·ık ve son derecede kavi idi. 

İki taraf idman güreşi yapacol<ll' 
rını unutmuştu. Adeta ciddi bir gıı· 
re!: yRpıyorlarmıc;: gibi tnm tnk f11 

huıur güreşi yapıvorlardı. 
İki pehlivan o -derece kendini kBf 

betmiŞt i ki, ciddi güreş başlangıcı 
gibi helallaşmışlard1. 

Sultan Aziz. Beklrin viıcudiirıv 
bPğenmişti. Diri ve aıialeli v•tctıd~ 
vardı Ayök U!;larına rlikılerıık yııfY 
tığı neşrev p:ıdişahı me•tetmişti . ~ 

Pehlivanlar, kııpı~tılar ... Dahıı ıl 
elde Arnavudo~lu Pekire çift rııç• 
gömüldü ve ikı paçnyı da eline gt' 
çirdi. 

Fal(a+, BPkir derhal Arnavn~r.ğlıl 
nu hur1ad1. Paçala:-ını elit detı J<tlf' 

tardı. Halbuki; Ali ochlivnnın rJııt 
den paça kurtarmak kolay bir şeJ 
değildi. Sultan Aılz de diğer c;cyirC 
pehlivanlar kadar bu işi bilırdi. 

Bckirin bu ilk hare-.et;, •uıtan f' 
ziz özcr:nde tıo~irini y" pmakta gı"' 
cH:emdi. Yınındıı ~ulunan Mel:' 

met Ali Pa~aya dönnek: . 
- l\fohrrıet .~Ji, g()rdiin mii Bel I' 

ri, p:ıça!aımı mı-'11 kurtardı ... 
- Evet efe:- dımiz, ArnnıudoğW 

nun elinden paçn kurtarm:ık rrıiW 
ki.ildi.ir ... 

- Ne divorsıın Mehmet Ali? .. fo.!'1 • "Jl 
navudoğlunun paçaya giren eııerı 
sökmek, değme pehlivanm hnrcı d~ 
ğildir. Bilirsin penç~leri mcngeJl 
gibidir ... 

If ııkf)!qf.en, Arn:nrucJoğlun11n peıt 
çel~ri Sultan Azizin dedıği g1hi rııe"ıı 
geneye benzerdi. Hııli bbiide i)t€ 

bile parmakları kıvrılr dururdu· 
'Dwvı.ım1 "ıırl 
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Zeybek; Yere Dökülen Dizi Dizi 
Altınları Gnrünce Şaşırdı 

Çakucalının bir hususiyeti de kı·· 
zanları üzerinde tesis etmiş olduğu 
otoritedir. Kızahlanndan her hangf 
biri kendi emri haricinde adi hırsız· 
lık ve çapulculuk yapamazdı. Yapan 
olursa kendisini çok ağır şekilde ce 
zalandırırdı. Onun bu hususta gös
terdiği taassubu izah etmek üzera 
ŞU hadiseyi anlatırlar. 
Çakırcah avenesile bir gün bir kö. 

Ye iner ve doğruca kahveye gider. 
Muhtarı, köyün eşrafını çağırır, on· 
larla hasbihale başlar. Esasen o za. 
:rnan köylüler Çakırcalımn gelmesi· 
ni dört gözle beklerlerdi. Çünkü ev· 
'Velfi köylü çok fakirdi. Çakırcalı 

kendilerini soyamaz, birşeylerini a· 
lamazdı. Saniyen hükümet kendile· 
lile hiç alakadar olmazdı. Onun içiıı 
Çakırcalı buralarda bir nevi hü· 
kümdarlık tesis etmişti. Gelir , onla· 
tın dertlerini dinler, bazan fakirle 
tine yardım eder, biri haksızlığa uğ. 
tamışsa onun hakkını tazmin etti· 
ı-~rdi. Bu şekilde hareketlerle köy 
l~ye kendistni sevdirmiş ve en müş 
kul zamanlarda köylüden yardım 
görmek imkanını bulmuştu. 

Sadetten çıkmıyalıın, Çakırcalı 
~~hvede öteki berikile konuşur, köy. 
l~nün derdile alakadar olurken yü. 
zu mahzun bir köylüye ilişir: 

- Ne o dayı? der. Senin bir kede
rin var galiba. Hiç Iafn karışmıyor
sun. Söyle bakalım, derdini sövlemi-
Yen devasını bulamaz. • 

-- Allah sağlığını versin, ne der
dim olacak ki... 

- Hnyır, h:ıyır, saklama! Sövle! 
- Derdim ufak, fakat beni~ icin 

Çok ehemmiyeti var. Köyden Ali 
dayının bana borcu var. İki sene o· 
luyor, beş para vermiyor. Ben de sı· 
kıntıh bir vaziyete girdim. Bu sene 
bağıma domuzlar çok ziyan verdi. 
Borcumu istedim, yine vermedi. 

Çakırcalı Mehmet Efe, bu işle 
derhnl alakadar oldu ve: 

- Çağırın bana şu Ali dayıyı! di
Ye emir verdi. 

Ali dayı borçlu olduğu köylü efe· 
Ye şikfıvet eder korkusile kah\•eye 
gitmemiş, evinde kalmıştı. Efe ken
disine haber gönderince cKorktuğu
:rna uğradım> diye kahveye geleli. 
Çakıcı kendisine sordu: 

- İki senedir bu fakirden aldığın 
borcu neden ödemiyorsun? 

- Ödeyeceğim ..Efe, fakat hu sene 
trıahsul iyi olmadı. Ben de darda· 
Ynn. 

- Geçen sene neye vermedin? 
-· Gec;en sene de malisul o kadar 

iyi değildi. Başkalarına da borcum 
'Vardı, onlara yatırd ım. 

Çakırcalı bu sefer muhtara dön
dü: 

- Doğru mu söylüyor? 
Muhtar, müşkül mevkide kalmış

tı. Fakat Çakırcalının önünde yalan 
töylenmezdi. Dağların hakimi bu 
koca adamı en çok kızdıran ve çile· 
den çıkaran şey yalandı. Muhtar 
Yutkundu: 

- Vallahi benim bildiğim bu sene 
~nhsulün iyi olduğudur. Ali dayı da 
1Yi para aldı. Ben öyle biliyorum. 

Efe, bu sefer Ali dayıya ters ters 
haktı. Ali dayı sapsarı olmuş, titre· 
:tı\iye başlamıştı. Çakırcalı bir müd· 
det birşey söylemedi. Sonra aemin
lti köylüye sordu: 

- Ali dayı senden ne kadar borç 
llldı? 

- Elli altın. 
- Bunun iki senelik faizi on al· 

~ın eder. Şimdi sana altmış altın Ö· 

diyecek. 
Çakırcalı bunu hesapladıktan son

~a kızan1ırındnn birini çağırdı ve 
endisine şn emri verdi: 
. - Şimdi hemen Ali dayının evine 
~deceksin. Kansına Ali dayının alt· 

ış altın istediğini stiyUyecek ve pa
;aları alıp buraya getireceksin. E-

f 
~r karısı yok, derse evin her tara· 

l . 
nı arıyacaksın~ 

~ .. Aft dayı hiç ses çık::ırmadan bü· 
\J,}~,. k 1 . .. . d "'"14..U li cm enın uzerm e o+uru-

Ôdemiıli Bir Zeybek Tipi 

yor ve neticeye intizar ediyordu. 
Kızan derhal kahveden çıkmış ve 

bir köylü çocuğunun delaletile Ali 
dayının evinin yolunu tutmuştu. Ali 
dayının karısı zebella gibi bir zey
beğin kapısına dayandığını görünce 
çok korktu. Altmış altın istediğini 

öğrenince de bu korkusu büsbütün 
arttı. 

Ali dayı ve kansı köylerinde ha· 
sisliklerile meşhur idiler. Onlar için 
altmış altın vermek, altmış defa can 
vermek kadar zor bir işti. Ali dayı· 
nın karısı C'VVelcc kocasile anlaştığı 
gihi hazırladığı on altını zeybeğe U· 
zattı ve: 

- Vallahi başka paramız yok. E
feye selam söyle, kusura bakmasın. 
Seneye inşrıallah borcumuzu tasta. 
mam öderiz, dedi. 

Tabii zevbek bu Hiflara kanma
dı ve almış olduğu talimat dairesin· 
de eve girerek araştırmıya başladı. 
Kadın da k~ndisini takip ediyordu. 
Zeybek sıra ile odaları ararken bir 
odada yiikiin içinde küçiik bir san
dık nazarı dikkatini celbetti. Sandı
ğa bir tekme vurdu ve vurmasile be
raber sanc1ığın parçalanması ve dizi 
c1izi altınların, envai mücevherlerin 
yere dökülmesi bir oldu. 

Ali dayının karısı, hazinelerinin 
keşfedildiğini görünce büyük bir ye. 
ise kapıldı. Zeybek te nltınları gÖ· 
rünce değişmişti. Hayatında asla bu 
kadar bir sen~etle karşı karşıya kal· 
mamıştı. 

(Dnvamı var). 

········································~· 
Sarıkamıt alektrll• 

kavu,uyor 
Sarıkamış (Hu~si) - Fabrikanın 

binası geçen sene yapılmış, bu yıl 
da malzeme. ve t esisat a ait herşey 
gelmiştir. Direklerin dikilmesine baş 
lanmıştır. Bir buçuk ay zarfın

da her şey bitmiş ve tenvirata baş· 

!anacaktır. 

Ortaokulun aerglal 
Sarıkamış (Hususi) - Bir yıl· 

lık çalı~malarının mahsulünü halka 
göstermek için ortaok ulda yazı, r e· 
sim, harita ve dikişe nit sergi rne· 
rasimle aç1lmıştır. Salonun bir kö· 
şesini süsleyen yazı çeşitleri çocuk· 
ların bilhassa yeni yazımızdaki k:ı.

biliyetleıini, diğer iki köşe de ince 
bir zevk ve emeğin neticesi olan 
harita ve resimlerle salonu doldu· 
rsn ve güzel bir itina ve tertiple 
hazırlanan dikiş işleri halkın tak
dir ve sevgisini kazanmıştır. Sergi
yi her gUn yüzlerce halk ziyaret et
mektedir. 

rSayıa : 5 

TARiH TETKiKLERi: 
Şemsiye Osmanlı Tarihinde 165 Sene Evvel Mevcuttu. Ve Bunu 

Kullanmak Birinci Abdülhamid Zamanında M d·ı · · t · ene r mış ı 

Şemsiye Ve Çadırın Tarihi· 
Turklerde yul'd sevgisi pek eski 

ve çok sağl:ımdır. Bunun için çarlı· 

ra ve ondan doğmuşa benziyen şem

siyeye taparlardı. Tarih bize bu 
mevzuun üstündeki karanlıkları 

yırtacak kadar kuvvetli pr ojöktör· 
ler veriyor. Elimize bu ışık huzme· 
)erini almadan evvel Osmanlı h ü· 
kümdarlarından I Abdülhamidin 
cfrenk avratları-. gibi şemsiye tu· 
tan Türk kadınlarının ve bilhassa 
ulema efendilerin kanlarının be 
mekriıh işten menedilmeleri h ak· 
kında sadrazamına yazdığı şu gar ip 
chattı hümayunu > nu ibretle ve dilı· 
katle okuyalım: 

«Benim vezirim! 

Dün muht asarca K üçftksuya git 
tim. Bazan k ibar haremleri keferei 
efrenc avratları gibi kayıklarında 

şemsiye tutuyorlar. Doğru, gereği 
d iyanet değildir. Mukaddema ve · 
geçen sene dahi sadarete geldiğiniz· 
de size söyledim. Menolundu. Ule· 
ma efendilerin haTem1eri ise anla· 
rın dahi şanları değildir. Men'i hu· 
susu münasip ise siz bilürsiz, değil 
ise dahi Uyıkı diyanet olmaması ge
rekti r (1)> 

Adını bütün semte veren Anado· 
luhisarı -diğer adile Güzelcehisar· 
Yıldırım Beyazıd tarafından 1393 
tarihinde kurulduğu gündenberi 
Osmanlı tarihinde mühim bir yer 
tutar. Osman oğullarının ve devlet 
erkanının Küçüksu ve Boğaz ke· 
narlarını süslüyen yalıları ve saray
l arı pek meşhurdur. Burası; bin bir 
menkıbesi ve aşk efsaneleri diller· 
de destan olan bir sayfiye idi. Kü
çüksuyu ve mehtap alemlerini te
rennüm eden kasideler, şarkılar ko
caman cildler dolduracak kadar 

çoktur. 
Seyid Lokmanın cHünernşmc>· 

sinde ve diğer eserlerde Hisarın es· 
ki manzaralarının, zengin işünuş 
alemlerinin minyatürlerle canlandı· 
rıldığını görürüz. 

Zendost padişah, I Abdülhamid 
Küçüksuya sık sık muhteşem alay
larla, yaldızlı kayıklarla gittiği gibi 
şimdi cmütcnekkiren> kelimesile 
ifade edebildiğimiz şekilde de .muh
tasarca> gittiği olurdu. 
Padişah muhtasarca yaptığı bir 

gezintide burada kibar aile kadın· 
lnrının ve ulema karılarının frenk 
kadınları gibi şemsiye kullandıkla· 
rını görmüş, bunu dinin şiarına ya· 
kıştıramamıştır. İşte sadrazamına 
yazdığı bu hattı hümayununda ge· 
çen sene sadarete geldiğinde kendi· 
sine bunlan menettirdiğini hatırla· 
tıyor ve ş,emsiyenin clayıkı diyanet> 
olmadığını tekrarlıyarak menedil· 
mesini istiyor. 
Padişah; babası Ahmed Salisin 

sadrazamı Nevşehirli damad İbra· 
him paşanın garblılaşma hususun· 

\ 

, 

' 

İbni Batl!ta Meh.ıped Özbek ha· 
nın cuma günleri Kübbei Zeheb is· 

· minde altınlı bir çadırda oturduğu· 

nu söyler ve Vitak, Bargeh gibi ça· 
dırlB;rdan bahseder (6). Türklerin 
plUhteli! Oruk ve boylarında, ~uh-

.... ._ ______________ _ 
Birinci Abdülhamidin ıemıiyealn mea'i bakkuada 

el ya:ıııile Yercliii emir 
sadrazamın~ 

. ~lif , h~kümetlerinde bayrak gibi 
mukaddes çadırın ve çetr'in renkle
ri değişmiştir. Seyyah Ebu Dülf Do
kpz Oğuz ve Kırgız illerine yaptığı 
seyah~ti anlatırken Dokuz Oğuzla. 
r!n bayrağının renginin kara ve Kır

gızlannkinin yeşil olduğunu söy· 
le~ (7). • Horasanl!ların bayrağinın 
rengi ve askerlerinin elbiseler i kara 
id i. Horasanlı Ebu Müslim bu kara 
bayrak ve· elbiseyi Abbas oğuİlarına 
kabul ettirmişti. -Bulgar Tül'klerinin 
de bayraklari k:ara olduğu i~n · .Ka· 
ra Bulgarlar> denirdi (8). K ifab-ül· 
Fahri sahibi Ebu Müslim askerleri· 

• lı---:-:Y:""'.:"A-=z~A....,.......,..N:-ı-1 -

lbrahim Hakkı 
Konyalı 

diyanet• görmüyor, bir kafir mataı 

gibi tavsif ediyor~ 

* Şemsiye arapça olmasına rağmen 
Arap lugatlerinde yeri olmıyan ve 
I Abdülhamidden sonra uydurulan 
bir kelimedir. lntik<.ıd manasına 
Türkler tarafından uyd.urulan tcn
kid gelimesi gibi ... Osmanlı lügatle· 
rinde mesela Vefik paşanın . Leh· 
cei Osmanh sinde izah edilirken 

- Şemsiye; ufak çadır, sayban, 
el çadırı! deniyor. 
Şemsiye güneşlik anlamınadır. 

Yağmur için kullanılanlara hiç ol
maz6a Matariyye denmesi lazımge· 
lir ki güneşten ve yağmurdan koru· 
nulan bütün kubbeciklere bu rnüş· 
terek ad verilmiştir. 

Muhtelif Türk lehçelerinde şem
siye karşılığı olarak şu kelimeler 
kullanılıyor: 

Çagırga, ·Güncek, Güne§lik, Gün· 
lük, Şögür .. 
Şemsiye Türklerin mukaddes ça· 

dırının seyyar hale getirilen bir 
yavrusu, Vefik paşanın dediği gibi 
bir el çadırıdır. Hükümdarların başı 
üstüne tutulan şemsiyelere cÇetr> 
deniliyordu. 

Çetr ve çadır kelimelerini de tet· 
kik edelim: • 

Çetr kelimesini lehçei Osmani 
çadır, şemsiye, hayme, lugat Çağa· 
tay ve Türkii ısmani; Şemsiye, Say
han, Sögür, Tarama dergisi; Alaçık, 
Alaçuk, Avul, Çatır, Çenketir, Çer
ke, Çödürük, Dern, Köniik, 
Çenketür, Oba, Sitit. Otak, Otag, 
Lügati Ebuz7Jya; türkçe çadırdan 
tahrif edilmiştir, Sayban. Sair Nef'i: ı 
Çetri ikbalin olsun kevenümekana 

kelimeleri incelemiye lüzum gör
meden kendi dillerine mal ederler 
ve benimserler. Bizim birçok şair
lerimiz de bilhası:;a Çetr kelimesini 
farsça imiş gibi izafet hallerinde 
kullanırlar. Kamal iPaşazade bir 
eserinde çadırın aslının farsça dört 
kapı manasına çarderden tahfif 
edildiğini söylemek garabetini gös· 
terrniştir, güya çadır dört kapılı ol
duğu için bu mana verilmiştir. 

Orta Asyadan kopan Türk cere
yanlar İran topraklarından geçer· 
lerken ve yahud buralarda müsta
kil devletler kurarak uzun müddet 
hükiim süreı lerken çadır ve çetr 
kelim•lerini İran diline bırakmış
lardır. Bu iki kelimenin türkçe ol· 
duğunda hiç şüphe yoktur. 

Araplar çetre ve gölgeliğe Ma· 
zalle, Mazılle ve Zulle derler. İmam 
Yahya gibi birçok Arap hükümdar· 
ları hala Çetr = Zulle kullımırlar 

Türkler çadıra t~parlardı, çetr de 
onların nazarında mukaddesti. Sim· 
di ana kitaplarla bu d avamı ispata 
çalışacağıın: 

Türklerde ocak, yurd sevgisi cok 
eskidir. Dedelerimiz ilk çağlarda 

çadıra Uıoarla rdı. Medeniyet sevi
yeleri yükselip te saraylara çıktık· 
1arı zaman da hakanın sarayı üstüne 
bir cadır kurar ve ona taparlardı. 
Milli lejandlarda oğuz şeceresinin 

başında bir ata görüyoruz. Bu ata
nın adı: unvanını bütün Tiirklerc 
vermiş olan Türk handır. An'aneye 
göre bu ata ilk defa çadırı icad et· 
miş, çndır böyle bir menkıbeye mer
but olm asından dolayı bir nevi 
muhteremlik iktisab ctmi~tir (2) . 
Oğuz hanın 24 boyu arasında çA]ka 
evliler> olduğu gibi cKara evliler> 
cKara çadırlılnr> da vardır. 

nin lior.asn;daki muvaffakiyetli sa· 
vaşlannı anlatırken bunlann bay. 
raklarının ve elbiselerinin kara ol· 
duğunu, Kaşgari Manmud da Türk
lerin mukaddes ren__ginin al olduğu· 
nu s~yler (9). Kıpçak ve Özbek bay
raklarının zemini aktı, İlhanlıların 
ve Karakoyunluların bayrakları al
tın zeminli idi. Ortalarında al dam
ga vardı. Eski bayrakların renkleri 
hakkındaki mufassal malumatı 

<1:Topkapı sarayında deri üzerine ya. 
pılmış eski haritalar> adlı kitabım
da bulabilirsiniz. Burada bayrakla
rın renkleri üzerinde fazla durmıya. 
cağım. 

* 

daki ileri adımlarını çok ~erilere Sayesinde kainat asude 
alıyor. Şemsiyeyi garbden ve frenk 

say ban 
ta ruzu 

hesab 

Türkler bilhassa altın çadıra ta· 
parlardı. Yedinci hicret asrı Türk 
bilginlerinden Ebu Yahya Zekeriy
ya cKitabi esfar-il-Bilad ve Ahbar-il 
-ibad> adlı eserinde Oğuz Türkleri
ni anlatırken der ki: •··· Bunların ' 
azimüşşan bir hiikümdarları vardır. 
Bu hükümdarın sarayının üstüne 
bin adam alacak büyüklükte altın 
bir çadır dikilmiştir. Bu çadır beş 
fersahtan görüniir (3). 

Türkler mukaddes çadırı sevvar 
bir hale getirerek çetr adile hükÜm
darla_rının başı üstünde taşımışlar
dır. llk devirlerde çetr hükümdar
lığın, istikliılin bir şartı gibi kabul 
ediliyordu. Dnha sonralan yalnız a
laylarda kullanı1mıya başladı. Çet· 
rin rc>ngi birçok yerlerde bayrakla· 
rın ve hükümdarın elbisesinin ren· 
gine uyardı. Sclçukilerin cetri si· 
yahtı. Türkler çetri Asv:ı v~ Afrika 
milletlerinden birçokl<ırına vermiş· 
lerclir. Sudanda, Hnbeşistandn, 

Hindde, Hntayda çetrler kufüınıhr· 
dı. Hala da kullanılıyor. Sonraları 

çcirin iki tardma ekseriya tavus 
tüyünden yanılmış Mizebbe = Si· 
neklikler ilave edilmiştir. Bunlar pi· 
yadeler tar:ıfındnn hükümdrınn atı
nın başının üstünde götürüliir ve 
beygirin sinekl<.>ri kovulurdu. Cörci 
Zeydnn Medeniyeti islfımiye tarihin· 
de Agani ve tertib-üd-düvel'e daya. 
narak Mısırda Fatimilerin alaylarda 
hükümdarların başları üstünde t a. 
vus tüyünden veya sade veyahut al· 
tın ve kıymetli taşlarla süslü çetrler 
taşıdıklarını ve Selçuklu sulta:cla· 
rın çeh·lerinin de at1astan veyahut 
altın sırmalı kadifeden yapıldığını 

söylerken bunların magripten gel
miş olduğunu da kaydederrk büyük 
bir hata i~liyor (10) . Halbuki çetr 
magripten değil, Türklerle doğudan 
gı>lmiş ve dünyaya yayılmıştır. Çetr 
hakkında en mufassal mali'ımatı 

Kalkaşendi'nin Subhül-a'şa (il) ad. 

1ı on bir ciltlik eserinde buluyoruz. 
Müellif Mısırda yapılan büyük ve 
muhteşem alayları anlatırken alay· 
da bulunması laz:mgelen mukaddes, 

taç l,5 karış uzunluğundald mu· 
rassa baston. murassa ve yıldırım· 
dan yapıldı~ı söylenen kılıç, mer
canla süslenmiş altın divit, inci ve 
altınla murassa kargı, altından ya. 
pılmış Hazreti Hamzanın kalkanı, ü. 
zerinde 11 miskal ağırlığında züm· 
rüt bulunan hilal şeklindeki hafir, 

ellerind~n geldiği için bir din bidati 
sanarak Türk sınırlarından sürüp 
çıkarm~k istiyor. Bu vesika bize Ü S· 

manlı Türklerinde şemsiyenin kul· 
lanılmı •a başladığı tarihi göster· 
mesi itibarile fevit.alfıde mühimdir. 
T Abdülhamid 1774 ten 1789 a kadar 
hükümdarlık etmiştir. Şemsiye

nin bu padişahın ilk cülüs senele· 
rinde Türkiyede yayılmıya başladı· 
ğını kabul edersek bizde şemsiye· 
nin 165 yaşını henüz doldurduğunu 
görürüz. 

Şem.siyen•n Osmanlı Tiirklerine 
ne vakit geldiğini böylece tesbit et
tikten sonra bunun ve çad1rın tari
hine geçeceğim. o~manlı hüküm· 
darları bil1ıas.~a ('Ökii ntii nevrinin 
mütereddi pad•şahları millt an'ane 
ve adetlcrimiıd'.~m. ata yadigarla
rından birçok şeyleri ihmal etmiş· 
Ierdir. Şemsiyt> cÇetr> adile eski 
Türklerde hAkimivet ve istikHilin 
kutlu savılan bir sembolü olduğu 

halde Osmanlı padişahı oun clavıkı 

( 1) Padişııhın el yazısı ile olan 
bu vesika Topkapı sarayı arşiııinde 
(7029) mırtı(lrad.a kayıd1ı olarak 
saklanmaktadı7'. 

Der. Şemseddin Sami Kamusu 
Türkisinde; çadırdan mahez olsa 
gerek, çadırı, hayme şeklinde izah 
ediyor. Kamus tercilmesinde A· 
sım efendi Hnyme kelimesinin di· 
limizdeki karşılığını çadır. alaçık 
olarak gösteriyor. Farisi lügatlerin
den Ferhenk: Çetri: sayhan, padişah 
ların başlarına tuttukları gölgelik, 
yüksek tepeli çadır \'e kadınların 

başlarına bürüdükleri çar; Bürhan 
Katı ise başörtüsii, günliik, şemsi· 

ye ve perçim manasına alıyor. 
Ebuzziya merhum çadırı kendi 

lügatinde şöyle anlatır: 
Çatılmış, kunılmuş örtü, farisiden 

tahrifle çetr olmuştur. Envaı çok· 
tur. Kıl çadır, bez çadır, hayme, har
gnh, fcstat, iki direkli oba, çerke, 
otak, bargah. 

Farsçsı lı'.'ıgntler çadıra iki mana 
veriyorlar. Riri!;i bildiğimiz çadır, 

ikincisi de kadınların baı:;örtüsü 

Türk · rn~atçileri çadırı ve çetri 
türkçc sav3rlar, çadır. !':Cm<;ive di
reklerin vr tellerin catılmrısı sureti
le mE'ydann geldiği icin bu kelıme
lerin ccntm k i<ökünd C>n no~duğun
da ıc:rar ecl rJ,...- F src:ça Hı ~ tçiler 

Mutahhar ibni Makdist de cKitab
ül-Bedi ve Tarih) nin 122 inci 
yaprağında Türklere tahsis ettiği 

kısımda şunları söyler: 
cHükümdar sarayının üstünde 

yuvarlak ve yekpare bir saha üze. 
rine kurulan bu çadır beş fersah 
uzaktan görünür. Bunlardan bir 
Oruk bu çadıra taparlar (4)> 

Yakutu Hamev.i'de Türkistan ke· 
limesini izah ederken dokuz Oğuz· 
ların şehrine girildiğinde evvel& 
Melikin altın çadırının göriildüğü· 
nu sijyler (5). 

(2) Türk medeniyeti tarihi. Sa

hife 304. 
(3) Köprülü kütüp1ıanesi. No. 

999. Yaprak 207. 
( 4) Bu arapça kitabın eşsiz 1ıe ye

gane niis1ıası 1stanbu.1da Siileyma
niye ibrah ·m p~a kiitüphcınesin

de 918 numarada kayıdlıdır. Bu ese· 
ri ben tiirkçeye çevird·m. MiiTııkll!ı 
olursa ba~tıracağım. 

(5) Mu.cı>m-ii.l·BiHclaın. Ci1d 2, sa· 
hifc> ':17() ııe .17!l. 

(Sona '1 inci sayfada) 

(6) Şerif p~a tercümesi Tuhfe
t ·Ü.n -Nii.zzar cild 1 sahi/ e 370 ve 

381. 
(7) J\.fucem-iil-Biildan, c.-i1t 5, sa• 

htfe 411. 
(8) Telfikliil-ahbar, cilt 1, sa1ıi· 

· fe 26. 
(9) Divani Lt1gat-it-Tiirk, cilt ~ 

sahife 92. 
( 10) Medeniyeti is?amiye tarihi, 

cilt 5, aahlfe 247. 
( 11) Subh-iLl·a1şa, Mısıt tab'ı. se

ne 1914. Ci1t 3, sahife 475. 



Yapıncak 
Yazan : ilhamı BOZOK 

ı - Reşideyi ilk gördüğüm gün be-ı 
;enmiştim. O, içi gülen parlak yeşil 
gözlcrile kıvrak yürüyüşü ve asil 
tavırlarile herkes üzerinde bir tesir 
bırakabilirdi. Onun yegane kusuru, 
pembe beyaz tenini kaplıyan sarı 

çillerdi. 
İhtiyar doktor susmuş, fikrinde 

darmadağın olmuş maziyi topla) ıp 
sıraya koymak için düşünüyordu. 
Birkaç dakika sonra bana dönerek: 

- Oğul, bu hikayeyi baştan an
latayım da vak'alar birbirine ka -. . 
rışmasın. 

Dedi ve şöyle devam etU: 
- Bundan on sene evvel hüku -

met tabipliği ile (S.) ye gitmiştim. 
Burası deniz kenarında, o kadar 
giızel bir kasabaydı ki büyük viıtı
yetlcrden birine sertabip tayin o
lunduğum zaman derhal reddederek 
bu cennet parçası kazada kalmış -
tım. Bir zaman sonra ·buranın zen
gin bir ailesile tanıştım. Kan koca 
ve bir' genç kızdan müteşekkil bu a
ileyi öyle sevmiştim ki gece gün
duz hep beraberdik. Bu evin genç 
kızı, ben evlerine gittiğim vakit he
men yanıma gelir, bana olan se,•gi
sini gösterirdi. Reşideyi işte böyle 
tanımıştım ben. Beni hemen hemen 
babnsından fazla seviyordu. Hiç bir 
kimseye açmadığı sırlarını bana an
latır, benden yardım beklerdi. Sır 
dedimsc öyle büyük şeyler değil, 

Reşide, en ufak bir şeye sıkıldığı 
zaman: 

- Doktorcuğum, sırnmı dinle de 
bana bir akıl ver, derdi. 

Bir akşam, deniz kenarındaki 

zeytinliğe gitmiştik. Güneş batıp 

ortalık kararırken yemekler yendi. 
Yemekten soııra Reşide biraz ilcri
ınizde bulunan kalın bir :zeytin a
ğacına dayanarak hazin bir şarkı 
söylemeğe başladı. Reşideyi, şimdi
ye kadar böyle şarkı söylerken gör
memiştim. Ne güzel sesi vardı, ne 
hazin söylüyordu. Zeytinliğe epey 
bir kalabalık gelmişti. Herkes tak
dir ve biraz da hayretle mehtabın 
altında bir kat daha güzelleşmiş 
Reşideyi seyrediyordu. Reşide tatlı 
hışırtılarla kumlara yayılan minik 
dalgalara dalmış söylüyordu. Şar -
kısmı bitirdiği vakit kalabalığın 

içinden kopan şiddetli bir alkış tu
fanı etrafa yayılırken oturduğum 
yerden kalkarak Rcşidenin .yanına 
koşup kızı tebrik ettim. Bu esnada 
Reşidenin amcazadesi İrfan, otur -
duğu yerden kalkmış: 

- Yaşa kınalı yapıncak.. diye 
bağırıyordu. Reşide, bu söze öyle 
sinirlendi ki, hayatında, en çok sev
diklerinden biri olan İrfanın kal -
bini müthiş surette kırdı. 

- Ne yaptın kızım .. dediğim va
kit, sarsılarak ağlayıp: 

- İ.dandan bunu beklemezdim .. 
dedi. 

Ruhun bakasını bilir .. Ahiret mü -
kafat ve azabını düşünürdü. Yiye
ceği tükendikçe Mekkeye döner .. 
Arap adetine göre Kabeyi yedi ke
re tavaf ettikten sonra Haticenin 
evine gider, yiyeceğini alır .. tekrar 
mağaraya avdet ederdi. 

Tarihlerin rivayetlerine göre: 
Muhammed, mağarada yalnız başı
n a kalmaktan çok hoşlandığı için 
en çok zamanlarını orada geçirirdi. 
Kureyş kadınları, Haticeye: cSen .. 
Muhammedin uğrunda hiç bir fe
dakarlıktan çekirPmiyorsun. O ise, 
senin yanına bile uğramıyor» diye
rek eğleniyorlardı. Hatice de: cZa
rar yok .. siz. öyle zannedin. Ben, si
zin gibi düşünmüyorum; çünkü o
nun itikafa kapanmasmda hayır 

vardır. Onda saadet nişanları, siya
det alametleri vardır. Bu kadar se
nedir beklediğim fevkaladeliğin 

zuhCır etmesi yakındır. Onun bu ha 
reketi, benden nefret ettiğinden, 

beni istemediğinden ileri gelmiyor. 
Bekleyiniz; göreceksiniz!• diye ce
vap veriyord·u. 

Muhammedin Hara dağındaki 

mağarnda ne yolda ibadet ettiği ri
vayetleri başka başkadır. Bazıları, 

onun Allahın halk ettiği şeyleri dü
eünUr, onun büyüklüğüne ibadet e-

Hayrette kalmıştım. Yoksa, Reşi
denin kalbinde İrfana karşı bir zilfı 
mı vardı? Çünkü insan, ancak sev
diklerinin sözlerine kızar. Eğer bu
na kalb de karışırsa gücenmek son 
haddini bulur. 
İçime düşen bu şüpheden, Reşi-

deyc hiç bahsetmedim. 1 
İrfan, memuriyetle Mersine gitti., 

Reşide, o akşamdnnberi bir kere 
bile amcauıdesile konuşmadı. Bir-1 
birlerinden dargın olarak ayrıldılar. 
Reşideye herkes Kınalı Yapıncak 

diyordu. Kızcağız, bu lükaba o ka
dar sinirleniyordu ki, İrfanı nefret
le anıyordu her zaman. Reşideye, 

bu ismin güzelliğini anlatmak için 
hemen her gün: 

- Kızım, seni bu adla çağırmala
rına sevinmelisin. Çünkü seni, be -
ncklerin bile bozamayıp daha güzel
leştirdiği kınalı yapıncak üzümüne 
benzetiyorlar .. diyordum. O, sinir -
lenerek, bazı dn için için ağlıyarak: 

- Doktor, sen de bundan. h<'rkes 
gibi bahsetm€. yalvarırım sana .. di
yordu. 

Senelerın her şeyi unutturduğu 

gibi, kasaba halkına da bu Kınalı 
Yapıncak ismini unutturmuştu. Se
nelerin unutturamadığı. yalnız Re
şidt'nin İrfana olan dargınlığı idi. 
Kıza, daimi dargınlığın çok fena 
olduğunu anlatmak istediğim za -
mnn Reşide, ellerimi tutarak yavaş 
sesle: 

- Doktorcuğum, artık ben çok fe
na bir kız oldum, herkesin kalbini 
kırıyorum. Bana İrfandan bahset
meyin sakın .. 

Beni baba gibi seven insanın kal
bini kırmak günahını işlemiyeyim, 
dediğim zaman, Reşideye artık hiç 
bir şeyden bahsctmemeğe karar 
\rermiştim. Bu söz ve bu kararla a
ramızdaki sevgi azalmadı, sadece, 
Reşide benden, ben Reşideden fikir 
ve yardım istememeğe başladık. A
ramızdaki dostluk, fikirlerinden bir 
birine bahsctmiyen iki çekingen ar
kadaş gibı kaldı ve devam etti. 
Yağmurlu bir gece kapımın gü -

rültüyle çalınmasından u,·andım. 

Kapıyı açtığım zaman Reşidelcrin 
yeni hizmetçileri Ayşeyi, soğuktan 
t itrer bir halde gördüm. Benim bir 
şey sormama meydan vcrme~en: 

- Reşide hanım çok hasta. Acele 
si?.i istiyorlar, dedi. A~·şeyc bir şey 
sormndan giyindim, çamurlu sokak
ları koşarak geçip Reşidenın yanına 
vardım. Benim böyle hemen geldi
ğimi gören Reşide ve ebeveyni 
sonsuz memnuniyet gösterdiler. 
Kızcağız ateşler içinde yanıyordu. 

Anladığıma göre, şiddetli bir zatür
rle idi. Rcşidenin hayatının burada 
tehlikede olduğunu anne ,.e babası
na anlattım. Bu düşüncemi doğru 
buldular. Hemen ertesi giinü hare-

(Sonu 7 inci sayf.ada ) 

derdi ve bu ibadeti eski dinlere gö
re idi, diyorlar. 

Bazılan da: Hayır, Muhammed, 
hiç bir dini merasime tabi değildi; 
çünkü o, yeni bir din kuran bir pey
gamberdi. Diye iddia ediyorlar. 
Muhammedin, İsa, veya Musa \•eya
hut İbrahim dinlerine salik bulun
duğuna, hatta bu dinlerden mürek
kep bir usul kabul ettiğine inanan
lar var; fakat ekseriyetin doğru bul
duğu: Onun İbrahim dinine göre 
ibadet ettiğidir. 

Muhammed .. ibadetine, kendini, 
o kadcır kaptırmıştı k., Arap münev
verleri: «İşittiniz mi? Muhammed. 
rabbına fışık olmuş!» diyerek onun
la eğleniyorlardı. 

Muhammedin ibadeti hakkındaki 
münakaşalara dair cTef siri Kebir» 
ismindeki kitapta uzun uzun tafsi-' 
lat vardır. 

Muhammedin nübüvveti - İs -1 

lam din tarihlerine göre, Muham -

med, daha yirmi yaşında iken, göz
lerine, rnel!klerin göründüğünü 

ıöylerdi. Bu melekler kendisini işa
ret ederek: cişte bu zat, alemi ir -
fad edecektir» derlermiş. 

Muhammed, Hara dağındaki ma
iaraya devam ettlıti uman. dacla-
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Sivasın Bu · Güzel Kazasında 
Kalkınma Hareketleri • 

Kangaldan bir manzara ve belediye rciıi Şilkrü Koçak 

Sivas (Hususi) - Sivasa bağlı! 
kazalardan birisi de 80 kilometre 
mesafede bulunan Knngal kasaba
sıdır. Kasaba 130 - 140 yıl evvel bir 
köy olarak teessüs etmiştir. Kangal 
6 nahiye 175 köy ve Mezraa ile be
raber 135 mulıtarlıktır. Bugünkü 
halde 113 köyde köy kanunu bütün 
şümulile tatbik edilmektedir. 

Kangal nahiye iken 1318 yılların
da kaza olmuştur. Kasaba Kangal 
ağaları tarafından kurulmuştur. Ka
sabaya bu ismin verilmesi bu hava
lide fazla miktarda bulunan ayni. 
ismi taşıyan bir otun bulunmasın
dan ileri geldiği sürülüyor. Yılanlı, 
Antitoros, Çatalhöyüklü dağlan ka
sabayı çevreler. Şimalden, garbe 
Dcliktaşın Kurmaş !mtlarile çevı·e
lenmiştir. Evvelce bu dağlar heye
ti umumiyesi ile ormanlık iken bu
gün çıplaktır. 

O\•aların en genişi Kangal mer
kez kazası ve Akpınar nahiyesi O\•a
larıdır. Kaza çevresinde Yamadağı 
eteklerinde ufak ufak yaylalar da 
sıralanmaktadır. Yayla çadırları ... 
Çam nğnçlarının renk renk büyüle
nen kokularının içleri alan havasile 
yayla yolları ... 

Kangal 1480 rakımındadır. Suları 
memba sularıdır. Sahası 3950 kilo
metre murabbaıdır. Nüfusu 47 bin· 
dir. Kangalın çevresinde bulunan 
tarihi eserler arnsında Romalılar 
devrinden külma İncekale istihkam 
harabeleri ile gene ayrıca Kangalın 
Havuz köyü civarında Karaeski ta
bir edilen mevkide Bazalt bir lteya
ya işlenmis olan bir aslan heykeli 
932 yılında Maarif Vekaleti tara
fından çıkaiılaralc Ankara müzesi
ne kaldırılmıştır. 

Merkez knzası Kangalda beş sı

nıflı ve beş muallimli bir ilk okul ile 
Alacahan, Kavak, Zellile. nahiye 
merkezlerile Zellile nahiyesine bağlı 
Höbek ve Killik nahiyesine bağlı 
Şahin köylerinde üç sınıflı ve birer 
muallimli bes köy okulu daha mcv
cuddur. Kasabanın nüfus vaziyetine 
ve köylerin fazla mevcuduna göre 

nn. taşların kendisine selam \•erdi
ğini. rüyasında, bilmediği kimseleri 
gördüğünü, gündüzleri, tanımadığı 
kimselerin yanına geldiğini söyler
di. 

Nihayet, kırk yaşında iken nebi 
ve kırk üç yaşında da resul oldu. 

Muhammed, Fil vak'asının kırk 

birinci senesine tesadüf eden rama
zan ayında Har.,_ dağına çıkmış ve 
mağarada ibadetle meşgul imiş. 

Ramazanın on birinci gecesi örtü
süne bürünmüş, karanlıkta yatar -

ken arkasından bir ses gelmiş. Et
rafına bakmış, kimseyi görmemiş. 

Bu ses, iki defa tekerrür etmiş. Son

ra üzerine bir ağırlık gelmiş ,.e or
tada parhyan bir ziyayı görünce ba

yılmış. Kendine geldiği zaman, ö -
nünde, insan şeklinde bir melek· 

belirmiş. Ona: «Ya Muhammed! E

ne Cibril ve ente resulullah = Ben 

Cebrailim, sen de Allahın resulü -
stin!» dedikten sonra: cİkre = o-

bugünkü okullar ihtiyacı karşılıya
mamaktadır. Kangal çevresinin en 
büyük ihtiyacı okuldur. Kasaba 
~vresinde 300,000 dekar kabilı zi
raat arazi olup bunun 225,000 deka
nndan istifade edilmektedir. Başlı· 
ca ziraati buğday, arpa olup 5o mil
yon kilo buğday, 30 milyon kilo ar
pa istihsal .olunur. Mahsul bire beş 
,~erir. C':rene bir yılda vasaU olarak 
20,000 koyun 1500 keçi, 300 at, 80 

kısrak, 120.000 kilo yapağı. 400 ha ·
van derisi harice gönderilir. Kasa
banın içersindcn Sh·as - Malatya 
şosesi geçmektedir. Yez ve kış oto
mobil, araba gibi seferler işliyebili
yol'Sa da yollar çok fena ve bozuk 
bir ha 1dedir. 

Kangal belediye işlerine gelince: 
Kasabada 1913 yıllannda kunıl .. n 

bir belediye teşkilatı vardır. Bu yı\ 
beJedjye reisliğine seçilen Kangn
lın yetiştirdiği ktvmetli Ye çalışkan 
gençlerden Şükrü Koçak K~ngal 

için büyük bir çalışma ve istikbsl 
hazırlamıya geceli gündüzlü bir m~
sai snrfetmektedir. Tabiidir ki bu 
çalışmanın artan faaliyetleri ile ka
saba yakın yı\larda daha güzel bir 
çehre ile Orta Anadolunun en \•e· 
rimli ka:sabalanndan birisi olac3k
tır. 

Belediye bu dar bütçesiie kasa
bada birçok icnrhaneler yaptırmış, 
su yollarını ıslaha çalışmış, halkın 

ihtiyacını karşılıyabilecek bir de 
park vücude getirmiştir. Bu yıl da 
bir otel inşasına başlamış bulun
maktadır. Kasaba çevresinde bulu
nan sıcak su kaplıcası vardır. Halk 
buraya Yılanlı Çermik demektedir. 
Bugün belediyenin elinde bulunan 
buraya vilfıyetlerden. kaza1ardan 
birc;.ok romatizmalı hastalar gel~ 

mektcdir. Belediye buraya dört oda, 
bir kahve yaptırmış, daha yakm vıl
larda da buranın daha fazla rağbet 
görmesi ve kendisine dsha fazla bir 
gelir temini için burasını esaslı bir 
şekilde ıslaha karar vermiş bulun
maktadır. Beledi~·e kasaba ·oll:ırı-
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ku! (2) demiş. Muhammed de: «Ben 

okumak bilmem" diye cevAp \'erin
ce, melek onu kucağına almış ve sık 
mış. Muhammed, meleğin kolları a
rasında o kadar sıkışmış ki, canının 
çıktığını zannetmiş. 

Melek, üç defa kendini sıkmış .. 
üçüncü defadan sonra. Muhammed, 
melekle beraber, şöyle okumıya 

başlamış: 

clkre bismi rabbikellezi haleka= 
halk eden rabbinin ismile oku!• 

Muhammedin söylediğine göre, 
melek, göziinden kaybolmuş, fakat 
o, haHl iknyormuş. Kendini delir -
miş zannederek da~dan aşağı atıl -
mak için mağaradan çıkmış, yolun 
yar•sınn geldiği zaman gökten bir 
sada gelmiş. Bu ses: sen hakkın re-' 
suliisün; ben de Cibriliın!» demiş. 

Muhammed, başını havayn kaldır-

(2) tkre 1calimesi cokıı» manasına 
geldiği gibi cıöyleı> mdnasma da ge
lir. c'Hadis Jcitapbrında ekte1iya. 
·~öyle» manasınadır. 

-t• .. -
Hiç bir ifade, bu simada parlıyan l 

gözlerin içindekı dehşeti tarif ve 
tas,, r edemezdi. Selim, bu parlak 
göz bebeklerinin, kapının arknsm
<ia nkendisine baktığı zehabına bile 
vardı. 

Birdenbire. bu gece yarısı haya
letinin dudaklar açılarak. yeniden 
daha müthi~ bir inilti duyuldu. Bu 
ses, bir keder ,.e ıztırab dağının ez~ 
diği, tazyik ettigi bir göğüsten çıkı
yormuş gibi idi. Selim izahı gayrı· 
kabil br heyccnn il~ :ınrs ldı ve snç
lan başında dimdik oldu. Oradan 
kaçmak istedi. Fskat korkusuna ga
lip gelen bir merak ve tecessüs hissi 
ile yerinden ktmıldamadı. Zira bu 
ihayaletteki ikaşlar. ve şakaklardan. 
çehrenin !karmakarışık olmasına. 

:ran-men, önündeki şahsın Feridun 
bey olduğunu tnnımı~t:ı. 

Nihayet bu korkunç sima. ve vü
cud hareketsizliğini bırakarak ağ r 
adımlarla ilerledi, on adım kadar 
yürüdükten sonra durdu. gözlerini 
etrafta dob.ştırdı \•e hafifçe iğildi. 
Uzun hatları tabii nisbetlerini aldı, 
h yat olnını yeniden canlandırdı, 
~'Urunun mevt'ı.i hareketsizliği 
bir hüzün \•c vorgunlu'k ifadesine 
verini bıraktı. Bir kaç saniy<? müd
detle dudaklarım lakırdı söyleme
den kım1ldattt. Sonra Selimin tanı
madıgı tatlı bir ses ve 1ztırap çeken 
bir çocuğun şikavet edici bir tonu 
ıile; 

- Bu tablo da ne kadar ağır! di
ve mınldandı. Bu. nortreyi taşıy -
~ıyorum: alınız. eİlerimi yakıyor. 
Allah n~'kına. bu at~ söndüriin, 
söndürün .. Göğsümdeki alevle ya· 
nan bir ateş var. Külle örtmek 15.
zım: onu bir dana gôt·mi •ecek hale 
gelirsem, daha 8"? ıztırabını çekece
ğim. Gözlerimden dolavı acı duyu
yorum. Kör olsaydım, İstanbula dö
nerdim ... 

V.c daha kısık bir sesle devam et-

ti: -
- Bu portrevi parcalıvabilir, or-

tadan kaldıra?ilirim; fakat ötek~n~ 1 
öldüremem. Lanet olsun bana! O ıkı 
sinden en bcnz.i\'eni .. Ah. onun s:ıç
brı. ag7.ı, tebessümü .. Çok şükür! O 
tebessümü öldürdüm. Atık tebessüm 
\'Ok. Onu mcz ra soktum... Fakat 
~ğzın kenarında ben duruyor. Onu 
ne kadar çok öpmüstüm. Kaldırm, 
fena oluvorum O ben olmasa daha 
az ıztırap çekeceğim. rakal haHi 
mevcut. Fakat tcbe:::sümü gümüşt"n 
bir hbut it;erisine kovdum. Oradan 
<:ıkm1y~cak nrtı ... r. Sonra dahn sa
kin bir tavırla, S9~ 'elinde tuttuğu 

ktlıca gözlerll)i dikerek: c- İş ·o· 
tunda gitmiyor, dedi, demir kanı iç· 

mn tanzimine ve kasabayı ağaçla

mıya, dükkanlann şeklini değiştir
meye ve her s hndı kasabada ye
nilikler ve güzellikler yaratmı~·a 

hızla devam ~tmektedir. 
Nc~et Nafiz Dumanoğlu 

Nakleden : ORHAN S . ----- -· 
mek istemiyor, susuzluğu bu şekilcie 
değil. Diğerini bulacağım. Onu i· 
çer!> 

Sustu. derin derin düşi.ınmiye kO' 
yuldu, fakat bırdcn bn-:;ını kaldır:ı· 

rak her tarafı sarsan bir sesle: 
c- Semih, demek ı:cr. dcğildııı. 

diye bağırdı? .. Ah zavallı ve sevgı 'ı 
kardeşim. c.ldanm~ım... laydı, h 
yattan aynldığına teesc:üf etme, ~. 

:ırk sından l·oşulacak, aranacak b r 
mata' değil, bana inan, ben de ölm 't 

istiyorum, f k ... t. bunu y pamıv ,. 
rum. Bilmem lfumn... Onu kesfc1

• 

meliyim, ah! St>mih, ellerini elle· 
rimden C'ekme. yoksa beni affo.t111 · 
di!!ini zannedeceğim ... Allalum! Bll 
eller, ne kadar soğuk.. soğuk .. s::ı· 

ğuk ... ~ 
Bu sözler üzerine bütün vücudiİ 

titredi. Başı sallandı. dişleri biribi· 
rine \'Urdu, fakat derhal kendisini 
toplıyarak: c- ismini öğrenmem Jıi• 
zım \'t' bunu öğreneceğim, dive nıu· 
rıldandı. bunu bana söyliyecek kirıı· 
se yok mu?• 

Feridun Be~· söylenirken portre· 
yi gözlerine yaklaştırmış, iyice b:ı· 

kıyordu. Bir 'aralık: 

- İsim işte curada yazıfı, dıye 
söylendi, kalbin bulunduğu yerde. 
içerisinde yazılı, fa'kat okuyamıyo
rum, harfler çok ince. Bir 'kadın ytı· 
zısı. Halbuki kadın yazısını okuy • 

mam. Onların şifresini ancak şey· 

tan açar. Gözlerim o kadar iyi gör· 
müyor. Of, bu ismi, kalbin içerisiıı· 
den söküp almak istiyorum, kısk Ç 

Yeriniz de, bu ~arpmıyan kalbdcrı 

onu çıkarayım. Fakat: ölüler ağıı· 
larmı açmıyorlar amm yaşıysrı 

söyliyecektir. Onu söyletmeyi bile· 
~im. Elbiselerini çıkarınız, yere 
yatırınız! .. • 

Birdenbire durdu, gözlerini ka • 
pıya doğru dikti. Yüzünde dehşetle 
karışık bir hiddet emaresi göründO 
Çehresinin hatları değişti, ağzı t9· 
kallüs etti. dudaklarından köpükler 
saçıldı. Göz bebekleri büyüdü. Ge· 
riyc doğru birkaç adım attı, elın· 

deki meşaleyi yere atarak koı'ICuııÇ 
bir sacla ile: 

c- Kapının arkasında gözler var' 
Kapının arkasında gözler.. gözler 
var .. diye bağtrdı. 

Kendisinden geçen Selim, geriye 
dönerek kaçtı. Karanlığa rağmeıl 

mucize kabilinden yolunu bulabildi. 
Koridordan koşarak ve merdivenle· 
ri sıçrıyarak çıkarak odasına girdİ· 
Kapıyı kilitledi. Lambayı yaktı. on· 
dan sonra nefessiz bir halde, kendı
sini bir sandalyeye attı. Bir müddet 
sonra kendini toplayınca gösterdıği 
bu korku alaiminden kendi hesabı· 
na utandı. Yüzünü, gözünü sürDhi· 
den aldığı su ile ıslattıktan sonr<ı 

masanın başına geçerek Bizansa ait 
kalın ve ciltli bir tarih kitabını aç· 
tı. (T)evamı varJ 

mış, meleği, insan şeklinde görmüş. 1 dersin. Doğru söylersin. Emanete 
Sonra, nkşama kadar, her nereye ı . hiyanet etmezsin. İnsanlara, fclü • 
bakmışSa oradn daimn Cebraili gör- ketleri zamanında yardım edersill· 
müş. Hatice, koc:ı.s1nın eve avdet Yetimi muhafaza edersin. Gariplere 
etmediğini görünce merak etmiş.. iyilik eder, halkı kendinden hoşnı.ıt 
dağa adamlar göndermiş. Bu adam- edersin. Müjde sana! Ruhumu elin• 
lar gelince, Muhammedin gözü ö - de tutan Allaha yemin ederim ld· 
nündeki melek de ortadan kaybol- sen bu ümmetin peygamberi ohı -
muş (3). " yorsun!• 

Muhammed, Hatice tarafından Hatice, hanifler ile ve bilha~ 
gönderilen adamlarla beraber eve onların en ileri geleni olan amcası 
geliyor, yalıyor ve: cBeni örtünüz!• oğlu Varaka ibni Nofcl ile ihtil!l· 
di:ıror ,.e biraz dinleniyor. Ondan ta bulunduğu için onlann mesleği111 

sonra da, vukua gelen şeyleri Ha - bilir ve tevhid mezhebine ,,fıktf 
ticeye anlatıyor. Muhammed, çok idi. O, Muhammedin garip hallerı· 
korktuğunu söylüyor ve: «Acaba, . ne bakarak onun bir giln pcygaın • 
ben kahin mi oluyorum?» diye so- ber olmasına ihti:ııal verir; hatt9 
ruyor. bu peygamberliğin vukubulacağı • 

Hatice, Muhammedin hiç bir za- nı, inanarak beklerdi. İşte bu ka • 
man yalan söylemediğine inandığı naatine tabi olarak Muhammede 
için, onun bu söylediklerini de çid- böyle dindarane sözler söylemiş ,,e 
di ve doğru telakki etti. Ona: cSe- peygamberliğini de miljdelemişli. 
ni, cin çarpmamıştır ve bu hal kahin Muhammed, işte böyle uzut1 
liğe de alıimct değildir» dedikten müddet sükl\t içinde münzevi ya .. 
sonra Muhammedi şu sözlerle te - şadıknn sonra, kendisine bir me • 
selli etti: crEndişe etme! Senin rab- leğin görüne..."ek: «Bir olduğun\l 
bin, sana hayırdan başka türlü mu- anladığın Allahı insanlara tebliğ 
amele etmez. Sen misafire ikram e- et!» dediğine lnanmıya başladı: 

(3) Vahyin böyle bCI§ladığını, Mtı· 
1ıammedden işiten Ayşedcn rivayet 
edilmehtcdir. 

fakat mahçup tahiatli olduğu içlt1 
halkı dine davet edemiyor.. kcıı 

di kendine ınücs.dele ediyordu. 
(0.'tMU yar~ 
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SPOR 
lstanbul Dekatlon 
Birinciliği 
F eaerbahçeli Melihle 
Beşlktqlı Şerif başta 

gidiyor! 

1>t~atlon bir.inciliğinde iyı derece 
hpaıı atletlerimizden Beşiktatlı 

Şerif ve F enerbahçeli Sudi 

İstanbul atletizm ajanlığının ter

tıp ettiği İstanbul dekatlon birinci
liğine dün Fenerbahçe stadında 
başlanmış, Beşiktaşlı Şerif, Fener -

bahçeli Melih, Sudi Üçtek, Galata
saraylı Suad ve Peradan Agop, Ser
kıs iştirak etmiştir. 
Yapılan 5 müsabakadan 100 met

tede ~m iyi dereceyi 11 le, uzunda 

632 ile, 400 de 54,4 ile Melih, gülle

de 11,35 le Beşiktaşlı Şerif, yüksek-! 
te 1,62 ile Javen kazanmış, ilk günkü 
Puvan tasnifinde 3084 puvanla Me-
1ih başta, 2715 puvanla Şerif ikinci, 

2677 puvanla Yavru üçüncü, 2514 
PUvanla Suad dördüncü, 2578 pu -

Vanla Bülent beşinci, 2095 puvanla 
Sudi altıncı olmuştur. 

Müsabakalara bugün de devam 
edilecektir. 

mı 00 mı 

Dünkü Deniz 
Yarışları Çok 
Güzel Geçti 

( Ba~tarafı 4 üncü sayfada) 
Altınordu üçüncü oldu. 

ikinci yarış: (Tek çifte bayanlar) 
{00 metre üzerinde yapılan bu ya-

l§, baştan nihayete kadar sıkı bir 
Çekişme ile cereyan etti. Galatasa
ray birinci, az bir farkla Güneş i
kinci oldu. 

Üçüncü miisabaka: (Dört tek kla
sik) mesafesi 1600 metre olan ve 
Güneş, Galatasaray, Fenerbahçe, 
lieykoz, Anadolu futalarının iştirak 
ettiği bu yarışın başlangıcında hasıl 
Olan bir arızadan Beykozlular yan
tı terkettiler. Günün en heyecanlı 
Yarışlarından biri olan dört tek kla
&iği. Güne§ kazandı. Galatasaray i
ltinci, Anadolu üçüncü oldu. 

Dördüncü yarı§: Deniz Ticaret 
l'nektcbinin birinci ve ikinci sınıf
ları arasında ve 1600 metre mesafe 

GalatasaraY, 
Vefayı 2-0, 
Mağlup Etti 

(Baıtarafı 4 üncü sayfada) 
tıjını görüyoruz. 
Vefanın tevali eden bu ini§leri es

nasında Galatasaray müdafaasının 

yerinde müdahalesi ve kalecinin çok 
dikkatli bir çıkışı sayeıinde Galata· 
saraylılar muhakkak bir gol tehli· 
kesinden kurtuluyorlar. Oyun, kfth 
Galatasarayın, kah Vefanın karşı
lıklı akınlaıile geçiyor. 
Vefalılar çok zamandır görmedi

ğimiz rnuvaff akiyetli oyunlarından 
birini oynuyorlar. Oyunun iJk 15 da
kikası mütevazin bir şekilde geçti. 
lŞ ncı dakikada bir Galatasaray akı
nı Vefalı müdafiin yerinde müdaha
lesile golsüz bertaraf edildi. 

17 nci dakikadan itibaren oyunun 
sertleştiğini, Galatasaraylılnrın yaP
mıya başladıkları akınların Vefab 
müdafiler tarafınd an kuvvetli mü· 
dahalelerle kesildiğini, hakemin o
yunun sertleşmesine mani olmak i
çin cezalar vermiye, Gal tasaraym 
vaziyete hakim olmıya başladığını 

görüyoruz. 
Galatasaraylıların soldan inkişaf 

eden bir hücumunda korner atıldık
tnn sonra Vefa kalesi önünde olan 
bir karışıklıkta hakemin pek te ye
rinde olmıyan kararile verilen pen
altıdan Galatasaraylılar 23 üncü da
kikada ilk gollerini yaptılar. 

10 dakika Galatasaray hakimiye
tinden sonra Vefalılarm tekrar Ga
latasııray kalesine doğru akınlar yap 
mıya başladıklarını, çok tehlikeli bir 
akının kaleci Osmamn cidden gü
zel müdahalesile bertaraf edildiğini 
görüyoruz. 40 ıncı d okikadayız. Ve
falılar hücumlanna muvaffakiyetle 
devam ediyorlar ve Galatasaraylıla
ra cidden çok tehlikeli dakikalar ge-ı 
ıirtiyorlar. Oyunun birinci devresi 
her iki tarafın seri akmlaıile ve bir 
Galatasaray hücumile 1-0 Galatasa ... 
ray lehine neticelendi. 

fkinci de1Jre: 
f kinci devreye de Galntasaray hü

cum ile başlandı . Birinci devrede ol
duğu gibi oyunun seri cereyan et
tiğini, hiç bir tarafın hakimiyet te
sis edemediğini görüyoruz. Maama
fih arada sırada Galatasaraylılar 

tehlikeli akınlar yapıyorlar. 6 ncı 
dakikada ortadan yapılan bir Ga
latasaray akınında Vefalı müdafi ve 
kalecinin bütün gayretlerine rağ

men Sarafim Galatnsarayın ikinci 
golünü yapmıya mu\•affak oldu. Bir 
Vefa akınından sonra Galatasaraylı
lann vaz.iyete hakim olarak rakip 
nısıf sahada oynam1ya başladığını 

görüyoruz. Ve. m"'c b6yle it•..Jivor. 

9C Be ili 
Bc.şiktaş Jimnastik Klübü BCl§

kanlığından: 

Klübümüz asli aza kongresi 5 
temmuz çarşamba günü saat .18 de 
f{'vkaliıde olarak içtima edf'ceğin

den asli azanın teşrifleri rica olu
nur. 

Ruzname: 
Cemiyetler kanununa .göre tanzim 

olunan klüp nizamnamesinin müza
keresi. 

lizerinde icra edilen bu yarışı ikinci 
8lrııf talebeleri kazandı. Birinci sı
tııf ikincs oldu. 

·······4·~········••12••·················· 
: Beşinci yarış : 6 çille kancabll§lar 
arasında yapılan ve mesafesi 1600 
metre olan bu yarışta Rumelifcne

tinden Ahmet Reis birinci, Gaı·ip
~eden Şakir Reis ikinci, Kumkapı
lan Mardik Reis üçüncü oldu. 

llt~ltıncı yarı§: Bayanlar arasında 
ı Çifte klAsik yarışı Galatasaray 

ltzandı. Güne§ ikinci oldu. 

Yedinci ya~: 7 çifte mektep fi
l"L 
ı,..aları arasında cereyan ecen bu 

~~~ışta Yüksek Ticaret ikinci sınıf 
ltınci, genç elemanlardan müte -

iekkn birinci sınıf ikinci oldu. 

'.it Su üzerinde kayak yarışında 
t llr>tan birinci suuftan Nihat birln-
ı, lise ikiden Hakkı ikinc oldu. 

1 
'l'ahlsfyenin gösterileri büyük a

"tlka iln takip edilmiş, Deniz Tica • 
etıııerln elbise ile yaptıkları yUz-

~:::erıe, müsabakaya nihayet wril
-"Vtir. 

1 l<.Iiipler arasında yapılan yarış • 
&l-da Galatasaray 18 puvanla birin· 

~t, Güneş 9 puvan)a iknicl, Beykoz 
l>uvanla üçüncü ~lmuştur. 

HiKAYE 

Kınalı Yapıncak 
(Baştarafı • cü sayfada.) 

ket ettik. İstanbulda mümkün olan 
bütün tedavileri yapıyorduk. Fakat 
yavrucak, iyileşeceğine, vaziyeti bo
zuluyodu. Aradan on beş gün geç
memişti ki, kızcağız bir deri bir ke-

mik kalmıştı. Yüzündeki çUler, o -
lanca siyahlığile meydana çıkmış, 
kızın yüzündeki o pembelik kay -
bolmuştu. Reşide ile bir gün yalnız 
kaldığımız zaman bana bakarak: 

- Doktorcuğum.. senden bir ri
cam var .. dedi. 

Benden ufak. bir §ey istiyeceğini 
düşünerek: 

- Söyle yavrum .. dedim. 
Dağınık saçlarını parmaklarlle 

tarı yarak: 
- Sizinle çoktandır dargınız de

Ail mi? dedi. 
Ben şaşkınlıklaı 
- Ne münasebet? Bir baba kızı 

ile darılabilir mi? diyebildim. 
O, gözlerini tavana dikmiş, yarı 

''Ta M"l S r' • L4 • 
l. 

Twllt telldldertı 

7 
Sayfa:, 

emslya Ve 
adınn Tarihi 

BiR HAFTALIK RADYO PROGRAMI ,. 

1 (Bqtarafı 5 inci aayraaa) 
iki liva ve iki sineklik, murassa ıl· 

16hlar, nekkareler ve çadırlarla be· 
raber çetri de sayıyor. Bu on iki e§

ya bulunmayınca alay yapılamazdı. 
Kalkaşendi çetri şöyle tarif eder: 

.Bu çadır ,eklindedir. Bunu alay 
zamanında halifenin başı üstünde 
en büyük emiri taşır. 3,5 arşın u
zunluğunda bir kargı üzerine otur· 
tulmuştur. Çetrin on iki dilimi var· 
dır. Dilimlerin arası birer karı~tır. 
Bu dilimler yukarıda altın bir hal
kaya geçirilmişlerdir. Çetrin rengi 
lrnli!enin giydiği elbisenin rengine 
uyar • . 

Çetre Selçuk tarihlerinde sık sık 
rastlarız. Yazıcızade Ali İkinci Mu-
rat adına yazdığı Sekuknamede 
(12) Birinci Gıyasüddin Keyhüsre
vin Konyaya girerek saltanat tahtı· 
na oturduğunu tasvir ederken: 

Sehargah husrev geçirdi çühab 
Yer öntü kapısı önünde afitab. 
Şeyhi1ı kapısından belirdi hurU§ 
Sanaydın ki eflak yı1·tardı giış 
Sadayı füttıhile griş kös 

PAZAR 2/7/39 , taksımi, t5 - Faize - Şetaraban şar-
12,30 - Program, 1~85 - Tilrlıı kı • Badei vualat içilsin, 6 - Şem

müziği (Klasik program), Ankara ut tin Ziya • Şetaraban §arkı - Ey 
radyosu küme sea ve sar. heyeti, ıonca açıl zevkini sür. 7 - Saz se-
13,00 - Memleket saat ayarı, ajanı maisi. 
ve meteoroloji haberler:!, 13,15 - 1 13,00 - Memleket saat ayarı, a
Müzik (küçük orkestra - Şef: Necip ! jan.s • ve meteoroloji J"ıaberleri 
Aşkın). 1 18,15 - 14 - Müzik (karışık prog-

1 - Hanns Löhr - 'fempo Tempo ram • Pl.) 19,00 - Program, 19,05 -
(Galopp), 1- Fritz Köpp ·Yaz ak- Müzik (Ssymanowsky - Varyasyon. 
~amı sUtti, 8 - W. Ganglberger - lu Tema - Pl.), 19,15 - Türk müziği 
Aşk çanları, 4 - Ziehrer - Der (Karışık proıram). 19,45 - Türk 
Schatzmeister operetinin valslm, müziği (Hallr türküleri ve oyun ha-
5 - M. Brusselmans - Felemenk SÜ· vaJarı), 20.00 - Memleket saat 
itinden (Aşk gölü), 6 - Erich Ei- ayarı, ajans ve meteoroloji haber
neg - Bir zaamnlar bir çigan vardı leri, Ankara radyosu küme heyeti. 
(Çigan entermezzosu). 7 - Tschni- 20,5~ - Konuşma (Ti.irkkuşunun 
kowsky - Melodi (Opus 42 No. 3) , 4000 kilometrelik memleket turne-
8 - Hans Mainzer - Serenad, 9 - ı sine çıkan tayyarecilerimizin ihti
Czernik - Rakseden kalbler. snsları), 21,25 - Neşeli piaklar • R. 

14.15 - 14,30 - Müzik (Melodiler 21,30 - Orkestra programının tak
Pl.), 18,30 - Program, 18,35 - Mü- dimi, 21,45 - Müzik (radyo orkes
zik (Şen oda müziği - İbrahim Öz- trası • Şef: Hasan Ferit Alnar) , 
gür ve ateş böcekleri), 19,00 - Ço- Mozart: Senfoni sol minör. Debus-
cuk saati, 19,25 - Türk milzlği (faSll sy: Küçük süiti, 22,30 - Müzik 
heyeti), 20,00 -- Memleket saat aya. (Opera arynları - Pl ) 23,00 - Son 
rı, ajans ve meteoroloji haberl~ri. njans haberleri, ziraat, esham. tah-
20,10 - Neşeli plAklar, R. 20,15 - vilat, kambiyo • nukut borsası (fi
Türk miiziği. yat) , 23,20 - MUzik (Cazband - Pl.) 

Zaferle ettiler şah eşiğin; pus 
Be te'yidi hurşidi çetri siyah 
Ki dehre amn sayesiydi penah 
Cihan dar bulup f erri g rdigar 

1 - Salim bey - hicaz peşrevi, 23.55 • 24 - Yarınki progrnm. 
• 2 - Faik bey - hicaz ~arkı - Ateşi ı' ÇARŞAMBA 5/7 /39 

__ suzanı firkat, 3 - Riüıt bey - hicaz 12 30 - Program. 12,35 - Türk 
şarkı - Sislendi hava, 4 - Şevki müziği • Pl. 13,00 - Memleket sa :ı t 
bey - hicaz şarkı - Sen bu yerden \ ayarı. ajans ve meteoroloji haber· 
gideli, 5 - Tambur taksimi 6 -

1 leri. 13,15 • 14 -- Müzik (karısık 
Sadettin Kaynak • buselik şarkı • program • PJ.), H~.00 - Program, 
Saçlarıma ak dUştü, 7 - Koş- 19,05 - Müzik (Strauss'un ıki val
ma - Ebnılannın şahmı, 8 - Mus- si - Pl.) 19.15 _ Türk müziği (Fasıl 
tafa Nafiz - Suzinak şarkı - Sen· lıeyeti}. 20.00 - Memleket saat 
siz bu sabah, 9 - Mustafa Na- ayarı, ajans ve meteoroloji haber· 
fiz - suzinak şarkı - Ümitsiz bir se- leri, 20,15 - Konuşma, 20,30 - Türk 
vişle, 10 - Lemi - hüseyni şarkı - müziği, 

Dürrü salt~nattan çün oldu süııar 

Der. Tarihçi Süleyman şahı an
latırken de şöyle der: 
cRükabı meymuni ve çetri hüma

yunt gölgesinde Rum memaliki fet
hine mendub ve mersum olmuşlar
dı (13).> 

Emir Hüsameddini Kipçak ülkesi
ne giderken tasvir eden şiirdeki: 
Hemen Konyadan çetri zım ilah 
Hıraman olup m~1i rah§ende mah 
Mısralarda çetri görüyoruz (14). 
Birinci Keyhüsrevin Antalyamn 

fethinden sonra Konyaya girişini 1 
anlatan dört beytin ilk iki mısraın
da da çetri okuyoruz: 
Revan oldu bahtü seadet1e şah 
Firuzandı çetrl şeh misli malı (15). 

O güzel gözlerle bakmasını bil, 1 _ Osman beyin • saba peşrevi, 
11 - Halk türküsü • Yürü dilber 2 _ Dede . saba şarkı • Guş eyle (!el 
dilber. bülbülleri, 3 - Aşık Mustafa - saba 

21,00 - :Müzik (Riyaseticumhur şarkı . Bir esmere gönül verdim, 
bandosu • Şef: İhsan Künçcr). 4 _Keman taksimi, 5 - Kazırrı Uz 

1 - Donizetti • Rnux - Marş, 2 - 1 _ hfizzam şarkı • Benzemezsin kim-
Waldteufel - Her şeyi hoş g~r ı seye,6 _ Halk türküsü • İndim dağ
(Vals), S - Mendelssohn - Ruy Blas dan ovaya. 7 - Halk tilrkiisü - Da
uvertüri.i, 4 - I~uigini - Çanların mından görünür bağlar, 8 -- R if 
sesi, 5 - Saint • Saens • Dejıınır bey • Kürdilihicazkar şarkı • Rengi 
operasından fantezi. ruhsanna, 9 - Osman Nihat - Kür-

aryaları - Pl.) 22,00 - Müzik (kü· 
çük orkestra - Şef: Necip Aşkın). 

1 - J. Breuer - İtalyan şarkısı, 
2 - J. S~ss -:-Bizde- (Vals), 3 _: 
Leopold - Çigan bayramı, 4 - Karl 
Blumc - Göl kıyılarında, 5 - Vil

fred Kjaer • Serenad, 6 - W. Czer
nik • Güzel sanatlar töreni (Uver· 
tür), 7 - Franz Doello - Parisin 
Madlen sokağında, 8 - Max Schön
herr - Alp köylülerinin dans hava· 
lan, 23,0Q - Son ajans haberleri, 

ziraat, esham, tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat), 23,20 - Mü
zik (Cazband • Pl.), 23,55 - 24 Y:ı
rınki program. 

CUMA 7/7/39 

12,30 - Program, 12,35 -Türk mü
ziği - Pl. 13,00 - Memleket sa:.t 

ayarı, ajans ve meteoroloji haber
leri, 1:3,15 - 14 - Müzik (KarıŞlk 

program - Pl), 19.00 - Program, 
19,05 - Müzik (B eh - Kantat N. 
78 Koro - Pl.) , 19,15 - Türk müzi
ği (ince saz fos.lı). 20,00 - Memle

ket saat ayan , ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20,15 - Konuşma (haf
talık snor servisi) , 20.30 - Türk 
müziği (Secilmiş beste semai ve saz 
semaileri) 21 ,10 - Konuşma, 21,25 -
Neşeli ulaklar - R., 21,30 - Müzik 
(radyo orkestrası - Şef: Praetorius), 

, 1 - Mozart Sar"ydan kız kaçır-
ma uvertürü, 2 - Wagner • Sieg
fried İdill, 3 - Bizet - 2 nci Arle
sienne süiti. 

22,30 - Müzik (Operet selek
syonları - Pl.), 23,00 - Son ajans 
haberleri, ziraat, esham, tahvilat, 
kambiyo • nukut borsası (fiyat), 
23,20 - Müzik (Cazband - Pl.), 23,55 
24 - Yarınki program. 

CUMARTESİ 8/7 /39 
13,30 - Program, 13,35 - Türk 

müziği, 

1 - Rast peşrevi, 2 - Abdi efen
di - rast şarkı - Senin aşkınla çak 
oldum, 3 - Faik bey - rast şarkı -
Bir dame düşürdü beri1, 4 - Kanun 
taksimi, 5 - Lfıtfi b-ey - Hicazkar 

şarkı - Sana noldu gönül, 6 - Arif 
hey - hicaikar şarkı • Açıl ey gon-

İbni Bibinin cTevarihi Al Selçu
kunda muhtelif vesilelerle Selçuk
luların siyah çetri geçer. (15). Deri 
üzerine yanılmış eski haritalarda 
Türk illeri göstNilirken cadır ayır· 
dıc ı alamet olarak kullanılmıştır. 

21,50 - Anadolu ajansı {Spor ser- dilihicnzk5r ~arkı Gözümden git
visi), 22.00 - Müzik (Cazband - Pl), meyor, 10 - Muhayyer türkü • Bu-
22,45 - 23 - Son ajans haberleri ve gtin aym on dördü. • cai sadberk, 7 - Arif bt>y - hicaz-

( 12) Topkapı sarayı Revan köşkü 
kiitüphanesinde 1390, 1391, 1392 ve 
1393 numaralarda dört Selçukname 
vardır. 1393 numaralı Selçukname
nin 34 iincii yaprağından. 

(13) Matbu Tevarihi Al Selçuk. 
Leyden tab'ı, sene 1891, S'a.hife 9. 

( 14) Revan köşkü kütüphaneS'i, 
1393 numaralı Selçukname, yaprak, 
41. 

(15) Teı·arihi Al Selçuk. Leyden 
tab'ı, ırene 1902, sahife 215 ve 220. 

müstehzi ve müteessir bir çehreyle 
bakıyordu. Birdenbire yatağında 

doğrularak: 

- Yok .. doğru söylemiyorsunuz. 
Bana dargınsınızdır. Çünkü darılt

tım. İrfan da dargın. 
Sonra gayet yavaş bir sesle: 

yavaş bir sesle: 
- İrfana mektup yazın, buraya 

gelsin. Çünkü onu seviyortım. Bu 
sevgimden ne onun, ne de başkası
nın haberi var. Bunu size bile aç -
madım. Kimseye söylemeğe cesaret 
edemedim. 
Reşidenin bu arzusunu yerine ge

tirdim, fakat İrfan gelmeden önce 
Reşide, kollarımda son nefesini ver
mişti. 

Etrafı beton duvarla çevrili me
zardaki beyaz ve kırmızı karanfil
ler hafif hafif esen rüzgarın tesiri
le sallanıyor. Doktor, bana baka -
rak: 

- Artık gidelim, dedi. Sallana
rak uğuldıyan servilerin altından 
geçiyoruz. Doktor ağır ağır: 

- Şu dünya ne kadar tuhaf. Ki-
mi insanlar torunlarının torunlarını 
görürken, bazıları daha dünyayı 

görmeden kara toprak oluyorlar. 
Meseli benim .Yaşıyacağıma Reşide 
yaşasaydı .. diyor. Tam mezarlıktan 
çıkarken ufukla g!Szüken mezara 

bakıyorum. Mezarın içindeki karan
filler birbirlerile çarpışırken sema
da beyaz bulutlar hareket ediyor. 
Yoluma devam ederken, hayatına 
doymadan toprak olan Reşide için 
bundan daha yüzel bir mezar ola -
mıyacağını düşünüyorum. 

yarınki program. 21 ,10 - Haftalık posta kutusu, 
PAZARTESİ 3/7/39 21,25 - Neşeli plaklar. R. 21,30 -

12,30 - Program, 12,35 - Türk 1 Müzik (Bayan Ferhunde Erkin ta
müziği - PJ, 13,00 - Memleket sa-at rafından piyano sololnrı), 22,00 -
ayarı, ajans ve meteoroloji haber- MuLik (küçük orkestra. - Şef: Necip 
leri, 13,lS • 14 - Müzik (Karışık Aşkm). 
program - Pl.) 19,00 - Program, 1 _ Schumann - Dördüncü sen-
19,05 - Müzik (Rossini sevilya ber- foninın romansı, 2 - Rio Gebhardt- . 
beri operasının uvertürü - Pl.), Maskarııde konser valsı, 3 - B11ly 
19,15 - Türk müziği {İnce saz fas- Golwyn • Cambaz.Jar {Fokstrot), 
lı), 20,00 - Memleket saat ayan, 4 _ Hans Zander - Polka, 5 -- Kar] 
ajans ve meteoroloji haberleri, Komzak • Viyanada gece, 6 - Giu-
20,15 - Konuşma (Doktorun saati), seppe Becce • Amalfi sere~adı. 
20,SO - Türk müziği. 23,00 _ Son ajans haberleri, zi-

l - Uşşak peşrevi, 2 - Arif bey rant, esham, tahvila1, kambiyo - nu
- uşşak şarkı - Bir melek sima peri kut borsası (fiyat). 23,20 - Müzik 
gördüm. 3 - Şevki bey - uşşak şar· (Cazband _ Pl.), 23,55. 24 - Yann
kı - Düçarı hicri yar olalı, 4 - Ut ki program. 
taksimi, 5 - Mahmut Celalettin pa- PERŞEMBE 6/7 /39 
şa - uşşak şarkı - Narı firkat, 6 - 12,30 _ Program, l?,35 - Türk 
Mustafa çavuş - uşşak şarkı - Canım müziği. 

tezdir sabredemem, 7 - Şev~ bey 1 _ Ne\'ese.r peşrevi, 2 - Sadet
- hicaz şarkı· Bilmiyorum bana nol· tin Kaynak • neveser şarkı - Hic
du, 8 - Refik Fersan - hicaz şarkı - ranla harap oldu sevda, S - SalA
Cihanda biricik sevdiğim sensin, haddin Pınar • nihavent şarkı - HA-
9 - Refik Fersan - hicaz şarkı - la yac:ıyor, 4 - Kemençe· taksim1 
Göğsümden kaçıp gittin, 10 - Şem- 5 _ Nihavent şarkı • Körfezdeki. 
settin Ziya - Şehnaz şarkı • Denizin dalgın suya, 6 _ Neşetkar • mahur 
dÖ.lgasını dinliyorum, 21 ,10 - Ko- şarkı • Gücendim ben sana. 7 -
nuşma, 21,25 - Neşeli plaklar - R., Mahur sıız semaisi. 
21 ,30 - Müzik (M. Ravel - Telli ku-

13,00 - Memleket saat ayarı, 
artet. Çalan: Pro Arte Kuarteti -

ajans \'e meteoroloji haberleri, 13,15 
Pl.} 22,00 - Müzik (Küçük orkes- 14 - Müzik {Karışık program • Pl.) 
tra - Şef: Necip Aşkm). 19,00 - Program, 19,05 - Müzik 

1 - Heinz Munkel - Venedik ha-
tırası (Serenad), 2 - Beethoven • 
Op. 27 No. 2 Me~tap sonatının ada
ciyo sustenutosu, 3 - J. Strauss • 
Hayat size neşe versin, 4 - Chris
tian Ryming - Entermezzo, 5 -
Beethoven - Patetik sonatının ada
ciyo kantabilesi, 6 - Eıich Trapp -
Fujisanın etrafında müzik sesleri 
(Fantezi), 7 - Humphries - Mazinin 
hülyaları, 8 - Leopold - Yeni dün
yanın eski şarkıları, 23,00 - Son 
ajans haberleri, ziraat, esham, tah
vilat, tambiyo - nukut borsası (fi
yat), 23,20 - Müzik (Cazband - Pl.) 
23,55 - 24 - Yarınki program. 

SALI 4/7/39 
12,30 - Ptogram, 12,35 - Türk 

müziği. 

1 - Kürdilihicazkar peşrevi. 2 -
Artaki - kürdilihicazk§.r şarkı - Cis
min gibi, 3 - Kürdilihicnzklir şar
kı - Çılgınca sevip, 4 - Kemençe 

(Tenor Mecormackın söylediği iki 
melodi • Pl.), 19,15 - Türk müziği 
(Fasıl heyeti) , 20,00 - Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha- ! 
berleri, 20,15 - Konuşma (Zirant 
sa.ati), 20,30 - Türk milziği. 

1 - Ferahfeza peşrevi, 2 - İsma
il Hakkı bey - ferahfeza beste • Çağ
layan cuyi sirlşkle, 3 - İsmail Hak-

kı bey • ferahfeza ~arkı • Ateşi aş
kın, 4 - İshak Varan • ferahfeza 
şarkı - Seyretmek için, 5 - İsmail 
Hnkkı bey - ferahfeza şarkı • Meh
tapta güzel olur, 6 - Ferahfeza saz 

semaisi, 7 - Mehmet Nasip • hi
caikar şarkı • Gö~ezsem eğer sev· 

aiceğim, 8 - Refik Fersan.rast şar
kı - Yaktı cihanı ateşin, 9 -4Ialk 
tilrküsü - Karşılia kara yonca, 10 -
Oyun havası. 

21,10 - Konuşma, 21,26 - NeşeU 
plaklar • R., 21,30 - Milzik (Opera 

kar rkı - Güldü açıldı yine gül 
yüzlü yar. 

14,00 - Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri, 14,10 
15,30 ~Müzik (Dans müziği • Pl). 

18,30 - Program, 18 35 - Müzik 
(Sousanın marşları - Pl.), 18,45 -
Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkın), 

1 - Liemann - Vals boston, 2 -
Wilhelm Wacek - Marş, 3 - Carlo 

Thomsen - Dua, 4 - Gustav Lind
ner - Şarab ilahı Baküs şerefine 

dans, 5 - J. Strauss - Yarasa ope· 
retinden (potpuri), 19,15 - Türk 
müziği {ince saz faslı), 20,00 -
Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 20,10 - Neşeli 

pliklar - it 20,15 - Türk müziği. 

1 - Puselik peşrevi, 2 - ltrt - pu
selik beste - Her gÖT'8üğü periye 
gönül, 3 - Şakir ağa - puselik şar· 
kı - Siinbülistan etme etrafı, 4 -
İshakın - puse1ik şarkı - Gönül ver
me bi vefaya, 5 - III Selim - puse

lik şarkı - Bir pür cefa hos dilberdir, 

6 - Puselik yürük semai, 7 - Pu
selik saz semaisi, 8 - Rahmi bey • 

kürdilihicaikar şarkı - S .. na ey ca
mının canı, 9 - Osman Nihat - kür· 
dilihicazkar şarkı - Akşam güneşi, 

10 - Salahattin Pınar - kürdilihi
cazkar şarkı - Aşkınla yanan gön· 
lüme, 11 - Sadettin Kaynak - Mu
hayyer şarkı • Ne 2aman görsem 
onu. 

20,50 - Konuşma (Dış politika 
hadiseleri), 21,05 - TeJilsil, 22,00 -
Haftalık posta kutusu (Ecnebi dil

lerde) , 22,30 - Müzik (Bale müziği 
pl.), 23,00 - Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvillt, kBtnbiyo
nukut borsası {fiyat). 23,20 -- Mü
zik (Cazband. Pl.), 23,55 • 24 - Ya. 

nnki program. 

ZAYİ 
1938-1984 senesi Üski.\dar Kuzgun. 

cuk 41i inci ilk okuldan aldığım me-

zunluk ıahadetna.meınl kaybettim. 
Yenisin! alacağımdan eskisinin hUk. 
mü yoktur. 

45 inci ilk okul •ınıf 5 No. t 
Hat-ak Ganttli 



2 TEMMUZ 1939 

TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. DENİZBANK 
Büyükada - Heybeli - Yürük ali seferleri 

MERKEZi : ANKARA 

Her Nevi Banka Muamelatı 

6 temmuzda tatbikıne baılana'!ak olan yaz tarifesine takaddüm eden 
alnız 1 temmuz 939 cumartesi v e 1 temmwz 939 pazar günlerine mahsus 

olmak üzere Büyükada • Heybeli - Yürükali ara.ı;ında ilave seferleri yapı·ı 

llacaktır. Bu seferlerin saat ve harek€tlerini gösterir ilanlar iskelelere asıl• 
m~tır. (4756) 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

ŞUBELER: 

ANKARA: Adap azan 
Bandırma Buna 

Gemlik 
İzmit 

Bartın Safranbolu ISTANBUl: 
Te lefon 2316 Bolu E.kiteblr Tekirdat Telefon : - 24477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır-. 
T E L G R A F -A O R E S 1 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TICARE.1 Cinai l\.iktarı Mub.bed. o/o 7,5 Eksiltme 

EGE Tiyatrosu Temsilleri 

Nuri Geaçdur Ye 
arkadaıları 2 Tem· 
muı PAZAR günü 
glındüz Üsküdar · 

İıış irah bahçesinde 

Yereyat - Dörtçohar 
akş&mı Y cnişehir Aile bahçesinde 

ÖLÜM YOLU 
Murad Şa il v"ryetcıt 

* lstanbul alkTiyatrosu 
Keaan Güler ve rkadaşları 

Bugün Üsküd r 
Babrbaşı Hale 
bahçesirı de· bu 
gece Kadıköy 

Y eldeği rmeııi 

bahçesiade 

ZÜPPELE 

Ankarada Harita G !nel Direktörlüğüne şehri 

Ücretle Kartograf memuru alınacaktır. 

Aranan evsaf ve şerait şunlardır : 

1 - Türk tebaası olmak, 

2 - Askerliğini yapmak, 

3 - Otuz yaşını geçmeme. 

4 - Orta tahsiliııi bitirme)., 

5 - Yapılacak muayenede sıhha ti taın olmak, ..... _ 

6 - Devlet hizmetinde istihdaın a _mani bir giinn hali bulunmam&ıı:, 

7 - Harita tersim imtitianmda muvaffak olmak, 

8 - İmtihan Ankarada Harita Genel Direktörlüğünde yapılacaktır. 

9 - Müracaat 31 temmu7. 939 tarihine kadar k~bul olunur. 

10 - İmtihan ve hususatı saire iqin Harita Genel Direktörlüğü kar-

toğraf Şubesi Müdüriyetine müracaat edilmelidir. (2448) ( 4490) 

Türkkuşu İstanb_ul İspekterliğinden : 
Türkkuşu üyeleri temmuzun ilkfwftası içinde kampa gönderilccckle

rinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket güniinii anhmak üzere 

lıütün üyelerin 3 temmuz paze.rtesi günü sut 17 ye kadar müracaatları. 

Pazaıtesi günü m üracaat etmiyenlet• kampa gidemiyec~klerdir. 

c4'f45, 

. . 
.50 YASIND-A 

OLMAMA .. RAifl\'IEN . 

SOLMUŞ: 
BİR CİLDDEN 

Naall 
. 'NM,...ll'"'jKurtuldum? -

Lira Kr. teminatı ıddi ıaab 
Lira ' Kr~ 

-Amerikan bezi . 10000 met. 1995., . 149.62 .. Açık ek. . 15,~G 
_L if-halat 7 Roda takriben · · ?58 kilo._,. ~16.90 . 3}.26 > _ •• 16 -· . 

I -- Şartname ve nüınuneleri> m u.cibince yukao~ cins ve miktarı ya· 
zıh 2 Kalem maizeme ·a~ik cluiiltme usulile .sat}n .alın~caktır.- _ -

il - Muİ19mmen l"iedeİleri-, m'uv;klı:.~t .temina tlar.ı , eksiltme saatıetı 
· h iz:ılarınd~ y~zılıdır. · - -

III - Eksiltme 7 iVIJ/rl39 cuma gunu Kabataşta L evazLm ve :Miibıı• 

ynst Şubcsint.!cki Alım Komisyo{ıımiia yapılacaktır. 
rv ~ Şartnameh:!l ve amer ikan bezi nümunesi sözü geçen şubedefl 

her gün pa rasız alınal,ilir • 

V _._İsteklilerin eksiltme için tay •n olunan giin ve saatlerde <'h 7,5 gü· 

venme para-larıle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. 
(4536) 

-===================--- ==============::::.:-::::::: 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

Ölü Behçet mir~sçılarma ilan yo "le son teblığ: 

Muı:isiniz 7577 h.esap No. sile Sa ndığımıZ<i?n .ıı.ld ığı 1510 liraya karŞı 

31/10/931 tarihinde Boğaziçindc Bcy.lerbeyin.de Arabacılar sokagınqa esk'i 

.1, y~ni 21 No. lu bir evin tamamını ·birinci derecede ipotek göstermişti. 

9/8/938 tarihine kadar borç öden mediğindcıı fai?., komisyon ve mas· 

raflarla ber:ıbcr mezkur miktar (3444) lira 63 kuruşa baliğ olmuştur. 

Bu sebeple 3202 No. lu k"nuna müsteniden 38/1168 No. lu dosya ile 

. Bütün dostlar.m; bu derect! genç 
görünmek için neler yaptığımı so
ruy:orlar. Takrıben üç ay e\•vel, 50 n
ci senei dcvriyeıni tebrik için rniscı
firlerim gelmişti. Tenim ~ı;mer ve 
sert idi. Gelenlerden birçok kadm- yapılan takip ve <ıçık arttırm:ı neticPsinde mezkur gayrjmenkul 1500 Urs 
Iarın, cildin unsuru olan Tokalon ı oedel ile talibine muvakkaten ihale edilmiştir. 
kreminin istimalilc memnuniyet- İşbu ilfın tarihinden itibaren bir ay içinde borç ödenmediği takdirde 

hah!> semereler elde ettiklerini öğ: kat'i ihale kararı \'erilmek üzere dosyanın İcrn Hakimiiğine tevdi e.dile· 

rendim. Benim mütereddit olmama ceği son ihbarneme makamına kaim olmak uzere ilan olunur. (4816) 
rağmen tecri.ibe etmiye karar ver- - ~ 

dim. Her akşam muntazaman yat; ... ·-, ı Mu:ıvcneti Sılı1ıiye Hayır Cemi· 
mazdan evvel pembe renkteki To- Ye i Radyo mevııimi :ıin yak- yctmdeıı: 

kalon kremini ve sabahları da pud- laşması hesabile Beyoğlund-a 1-7-9::9 tarihinde cemiyet merkc· 
ralanmadan evvel beyaz renkteki 8 'A K E R zinde yapılan kongre içtımaında ni· 
T okalan kremini kullanmıya başla- Mag" azaları müdüri"""ti, bütün 

J - sabı ekseriyet hasıl olmadığınd9Jl 
dun. Birkaç gün sonra, cildimin yu- 1939 Seae.i oizamnamei mahsusuna tevfikan 8/ 
musayıp t.aze le~tiğin i ve bir· hafta ı Zenlth Radyoları 
nihayetinde dah:ı genç göriindiiğü-. Stoku üzeri .. de tenzilat icra- 7/930 tarihine tesadüf eden cumar· 
m ü hissettim. Bugiin, Uç av oluyo?\ 1 •ına karar vermiş tir. S to \ un tcsi günü saat on dört buçukla ~c 
o derece cazip ve şayanı h ayret bir tnkeô:ııeıinden evvel istifade ·miyetin merkezi olan Türbede Pi· 
semere elde ettim k i, bütün dostla- ~ d i n i 'Z yer Loti caddesinde 21 No. lu apart:· 
rım ancak 38 yaşınd a· olduğumu manm 1 No. lu dairesinde ikinci de· 

sövliivorlar.> fa olarak içtima edeceg'finden sayıı1• 
İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 

Cild unsuru olan pembe renkte- azaların bulunması rica olunur. 
M ahkcuıesirıden: ki Tokalon kreminde Vivana Üni-

-b } · Ak Ruznamei müzakerat: verc;itesi Profcsörleıinden Doktor' Müddei: l ra Hm arsu. 
S jskal idaresinde gPn,;; hav\·anla- Müddeialeyh: Ll'ınan, İstanbul 24 1 1 - Ilcy'eti idare raporunun kı· 
rın ciltlninden istihsal ve cB iocch cü Hk okulda. 1 raati. 
tabiı· edilen ve tıpk ı insan cildinin-ı 
kilerine mii-1abih genç ve sıhhatli, 

zengin ve kıymetli c0vhE'rlC'r hii 15- ! 
sası vardır. Beva7. renkteki (Yağsız) 
Tokalon kreminde ise taze krema 
ve ~af zeytinyağı vesair beslPyic.i 
u nsurlar vardır. Muntaznman her 
iki krf'mi kullanınız. Açık, yumu -
şak, düzgün bir cild temin etmiş 
olacaksınız. Favdalı semeresi ga -
rantidir. Aksi halde paranız iade o
lunacaktır. 

rJ;:;t::&~le.tı;I~~~ 

~ Ankarada ! 
~ 
~ 

Kitapevi - Kaatcı lık - Türkçe ~ 
ve yaba cı dil gazete, mec- ~ 

~ mua, kitap siparişlerini en ~ 
~ doğru yap n bir yerdir. ~ 

1 n Frika ve İde ı yazı makineleri '1. 

1 
~ satlf yeridir Telefon : 3377 ~ 
~mm~:l!lmm.Jf 

Müddei: İbrnhim ta rafınd~·n m;Ad
dei11leyh Leman aleyhine açılan bo

2 - Muhasip raporunun kıraati. 

3 - 1937-1938 senelerile 1939 se-
şanma davasına ait arzuhııl sureti nesi Hk altı aylığı bilanço ve hesnP
miiddcialeyhe tebliğ edi!mek ili.ere larınm tetkikile tasdiki ve hey'cti 

idar enin ibrası. 

4 - Hey'eti idarece cemiyetin mc· 
saisine, devamına imkanı mali görlı· 
lememekte olduğundan feshi teklifı
nin müzakeresi. 

Heyeti idare 

yazılı arlresine gi1ncleı-ilınişsc de mu
maileyhin mc2klıı· ikametgahın ı ı 
terk ile semti meçhule gittiğinin be
yanile fade kılınması üzerbc Hukuk 
usulu muoakemclcri knnununun 

141, 142,'14~ ve 183 i.incU maddeleri
ne tevfikan iade kılman da\•a arzu- j . . ...................................... ~~ 
hali ile tahkikat güniinil gösterir dn- ı : ' 
vctiye varakasının mahkeme divan- ! Dr. fJaf ız Cemal ; 
hanesine asılmasına ve 939/504 nu- I • i 
marada kayıtlı işbu·dav<ıyı:ı müddei-! Lokman Hekim ; 

al~yhin (15) gün içinde cevap ver- , Dahiliye Mütehassısı i 
mcsine kar:ır ve>rilmiş ve bcrmucibi Divanyolu 104 = 
karrır arzuhnl ile davetiye vaı akası : 

1 Muayene saatleri pazar hariç ~ mrılıkeme d~'·anhanesine asılmış ol- ~ 
makla mumaileyh Lemanın yukarı-1 -her gün 2,5 - 6 salı ve curnortesi ; 

drı yazılı mfüldct zarfında davaya ce- 1 sabahhı.rı 9 -11 hakiki fıkara •: 

vap vererek t{ıhkikat için tayin kı~ , kabul olunur. T. 22308 j 
ı n., 11/0/9"9 t - " " t "•••••••••••••••••••••11

•••••
0
••••••,.• ••• ı ... n ... ıı:. .. ar esı gunu san 

(11,30) <la ı.uıh':<"~NC'llizde hazır bu
hınması veya hnuni bir vekil gön
dermesi lüzmr.u tcbl\g yerine geç
mek nzel'e ilan olunur. 

SaWlıi : A. Ccmaleildin Snraçoğlu 

Neşriyat nılidüril : ltlncld çmtN 
B:ısıltlığı yer: rtlatb:ıni Ebtlzziy 
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