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3 
KURUŞ 

Siyasette Dostluk İnönü Hatayı 
Ziyaret Edecek 

Avrupa Balkan 
Antantına Minnettar 

Hatay Devlet Reisi Tayf ur 
Sökmenin Hataylılara Miijdeai 

İskenderunda 

Açılaçak İmtihanlar İçin 
/anan Program 

........ ,.... __ 

çıkan Hatay 

Hazır-

Türkiyenin Bir İngiliz Gazetesi 
Balkanlardaki Biiyük 

Tebariiz Ettiriyor, 
Roliinii 

Potemkin Varşovada ----c:---
Londra, 9 (A.A.) - DUnkü dip·ı 

lomatik hadiseler ve bilhassa Mos-
kovada Moloto~ ile .. t~giltere bü~.k 
ellçisinin yaptıgı mulakat ve tngılız 
notasının Sovyet hükumetine tevdii, 
Varşovaya bir Sovyet elçisinin ta-
yini ve nihayet diğer bazı anlaşma
ların neticelenmek üzere olduğuna 
dair verilen haberler, gazeteleri nik· 
hinliğe sevkeylemektedir. 

Matbuat bütün bunlara istinat 
ederek Litvinov'un çekilmesile Sov
yet siyasetinin değişmiyeceğine ve 

Moskova hükfınıetinin garp devlet· 
lerile teşriki mesai edeceğine hllk· 
metmektedirler. 

Times gazetesi, başmakalesinde 
bilhassa Balkanların vaziyetini tet• 
kik ederek Türkiye diplomatik ma· 
hafilinin cenubu şarki Avrupası dev 
!etlerine tam bir görilf birliğinin 
kıymetini anlatacağı ümidinde bu· 
lunuyor ve diyor ki: 

cBalkan antantına Avrupa min· 
nettardır. Balkan antantı Avrupanın 

(Sonu 3 üncü aayfamızda) Molotof Yoldq 

İnönü Şehitleri 
Hürmetle Anıld-ı 

Kral Nait,f Preaı Pol 

Yugoslav Kral 
Naibi Bugün 
Romada Olacak 

Meriyete Giren 
nın Esaslarını 

Yeni Anla,ma
Neşrediyoruz 

....... , ..... ...._ 

Ankara, 9 (A. A.) - Amerika 
Birleşik Devletlerile 5 mayıs 1939 
tarihinde meriyet mevkiiııc girmek 
üzere 1 Nisan 1!)39 da imzalanm~ 
olan ticaret anl&şıun.sı tatbikatına 

HER SABAH 

başlanılmıştır. 

M~zk(ır anlaşma halckmda evvel 
ce iki muhlclllt vesile ile vermiş ol
duğumuz izahatı daha etraflı bir şc

(Sonu 3 üncu aayfada) 

Hakimiyet Hangi Tarafta? 
bütün dedikodulara rağmen bir de
niz savaşının mukadderatını sinsi 
torpil değil illi f everanh obUs tayin 
ediyor. Bu, mazide böyle olageldi, 
istikbalde de böyle olacaktır. 

Y .. .ı mennlar Hamidtyeala gtlvertulnde 

Tayyarenin ve denizaltı geırJsi
nln son terakkilerine gazete sayfa
larındaki iddialı haritalardan radyo 
müsahabelerine kadar genişliyen 

hummalı propaganda faaliy~ti de 
katılacak obU'88. Akdeniz haki· 
miyeti hakkında, uvahire aldanan
lar aresmda, g&e çarpan tereddU· 
dllıı hikmeti anlaşılır. 

Sonra da cTaymla. gueteeiniA 
töbretll denia muharririnin ded1tl 
gibi : Deniz LiJeslni bu 111 bitirerek ı 

harp okulu ımıfına ıeçen 33 ıen9 
denizcimizin diploma te\1%U ve kılıo 
takma merasimi dün Heybeli adada-

ki Deniz Lisesinde binden fazla da
vetli kütlesi huzurunda icra edildi. 

Merasime ıehirden iştirak eden 
davetlileri saat 14,15 de Köprüden 
kalkan bir vapur lft,30 da Heybeli 
nhtımına çıkardı. 

Bu sene mezun ,ıan talebeler, te-1 
miz kıydetlerile mektebin bab~ 
sinde dizilmişler, diğer talebeler, bir 
tıı.kım bando muzika yan cephede 
yer :almışlardı. Amiral Şükrü Okan 
sut 15,40 da motörle mektebin sa

hiline gelerek hazır bulunan mektep 
miidürü ve c•rkanile talebeler tara
fından karşılQndı. Müteakiben saat 
16 da merasime başlandı. İlk ola-

rak bando mazika ile genç denizef. 
lerin söylediğ• istL\.lAl marşı dinlen· 
di. Bunu müıcakip Amiral Şiikril O
kan hazır bir vaziyette bulunan dip
lomaları mezun taiebeyi isimlerite 
çağırarak tevzi etti. Bütün talebe 
diplomalarını alar8k m~çlerini tak
tiktan sonra Amiral yarının kudret
li denizcilerine hfütben bir nutuk 

(.SOou 3 i~cü aayfadaJ 

Akdenlze kimler hakimdir! De
mokrasıler mi, yoksa totaliter dev
letler mi!.. 

Tereddütsüz iddia olunabilir ki, 
demokraRiler hakimdir. ÇUnkü ev
vela: Çuşima. Falkland, Koronel ve 
Jutland deniz harplerini denizaltılar 
değil, saf !ıharp gemileri kazandı ve 

cAkdenlı:in seyltulceyp vaziyeti· 
ne, demokraallerfn hayatf ticaret 
yollanna ttalyanlann muhtemel teh
ditleri defil, dafınık mlliltemlekele
rl ve denlsaşın ülkelerdeld bUyUk 
ordulan yUzUnden İtalyanın pek m
yade vunılmağa müstait olması key. 
fiyeti hAkimdir,, 

A. CEMALEDDIN BARAÇOGLV 
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Vali Ve 
Belediye Reisi r Okuıucularımız 

Diyor ki : 

'On Doktorumuza 
Jübile Yapılacak 

Hoca Bekir Nöbetçiyi 
Omuzlayıp Getirmişti 

Bu hafta sonunda An-
karaya gidiyor Muhterem Be.lecliye Kdıi-

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lfıtfı mizin .aıan dikkatine : 
Kırdar, bu hafta sonunda Ankara- Belediye kooperatif 
ya gidecektir. Vali ve Belediye Re- borçları bu tarzda 
isi bu hafta Şehir Meclisinden çıka-

Hepim'iz Hoca Be kirin Bu Hareke
tini Kahkahalarla Karşılamıştık 

cak olan bütçeyi de Ankara'ya gö- kesilm emeli'.iir 
türerek tasdiki işile meşgul olacak- Adres ve ismi idarehanemizde 
tır. Ayrıca Belediyeler Bankasından mahfuz bir belediye memuru dün 
alınacak (5) milyon liralık istikrazı bize yana yakıla şu şikayette bu
da Dahiliye Vekaletine tasdik etti- lundu: 

lşimizi bitirip ayağa kalktığımız 
zaman Yusuf beyi sırtında küçük 
bir çuval olduğu halde sahile koşar
ken görmüştük. öyleya .. dakikanın 
kıymeti vardı. Çalışkan ve fedakar 
yüzbaşı bu kadar hesapçı idi işte ... 
Mipavrili ile, çuvalların köşe kulak
Janna yapışmış, kumluğa taşımağ:ı 
başlamıştık. Yusuf beyin, lngiliz ber 
güzan kuvvetli elektrik cep fenerı
le kumluktan verdiği işareti alan, 
motörlü mavna da, tıpkı kara biı· 
balina balığı gibi sahile doğru soku
luyordu. Tam kırk üç da?fikada işi
mizi bitirmiştik. Yirmi dokuz çuval 
mekanizmayı sahile ve sahilden san 
lal ile mavnaya taşımıştık. 

Yardımcı arkadaşlar da mavna
ya çıkmı§}ar, kumlukta ben, Hoca 
Bekir ve yüzbaşı Yusuf bey kalmış
tık. Mipavrilinin getireceği sandalı 
. »ekliyorduk. O sırada Hoca Bekir. 
lıirdcn ortadan kaybolmuştu. Biz 
Yusuf bey ile sandala girmiş, Hoca 
Bıkirin tabii bir zaruret dolayısile 
biı · yere sokulduğunu sanıyor, a vde
tin' bekliyorduk. Bir dakika sonra, 
ne rörsek beğenirsiniz. Bizim Hoca 
Belir, kendi kadar iri yapılı, koca 
göb 'kli nöbetçiyi omuzuna vurmus, 
karı.amızda durmuştu. O, nöbetçinin 
götürüleceğini sanmışmış. Hepimlz 
güln ekten katılıyor, Yusuf bey de 
bağınyordu: 

- Götür şunu aldığın yere be 
·adam. Onu da yUk mil edeceğiz ken
dimize? 

1 

Hoca Bekir de yalvarıyordu: 
- Kuzum yüzbaşım götUrelim. 

Ne olur, eğleniriz motörde ! Ağır ge 
lirse sıpıtınz denize. 

Diyor, kumların üzerinde tepini
fordu. 

Biraz sonra, nöbetçiyi yerine bı
raktırml§, kara mavnamızla, Mar 
maranın karanlık sinesine atılmış
tık. 

O gün, yanına girdiğim zaman 
kumandanımız her günkUnden daha 
:ziyade neşeli görlinUyordu. Yalnız; 
fyilzü değil, tesirli gözlerinin içleri 
bile gUlUyordu. Beni görünce: 

odasında da müracaat. kabul ettiği 
söyleniyor, Fakat siz kahveye deva
ma başladıktan ve kahvedekilerin 
emniyet ve itimadını kazandıktan 

sonra, bu işle asıl meşgul olan adamı 
veya adamları kendiliğinizden öğre
neceksiniz. Bunun için bildiğim isim
leri şimdi size söylemiyeceğim. Fik
rimi anladın değil mi? .. 

· - Anladım efendim. Bu çeteye 
kaç kişi girelim biı beyim? .. Ar.zu-

1 
nuzu öğrenebilir miyim?.. ı 

- Eğer alırlarsa bütün arkadaş 
lann ve tanıdıkların ile beraber gi-
ı t!bilirsiniz. 

Demiş, ayrıca gösterdiği tevec
c'ih ve iltifatile göğsümü , bir mik
tar harçlıkla da cebimi ıişirmi§ti. 

Daha o gün, Mipavrili ile bera
ber kahveye düşmüş, bir kenarıı ;e
kilmiştik. Kendi halinde ve işsiz in
sanlar gibi, iki arkadaş karşılıklı 

domino oynuyor, fırsat buldukça ge 1 
leni, gideni kolluyorduk. Bu gözcü
lük tam on gün devam etmi§ ve biz 1 
de kahvenin alışkın mUşlcrileri a
rasına girm~lik. Fakat kumanda~ 
nın dediklerine benzer ne birşey gör
mtl§ ve ne de işitmiştik. Yanlış bir 
kahveye geldiğimizden bile şüphelen 
miş, beyhude yere geçirdiğimiz on 
gün için acı acı hayıflanmıştık. 

O gün tam on bilinci günümüz 
ve günlerden de cuma idi. Kahveye 
yine gelmiş, bir köşeye çekilmiştik. ' 
İbrahimle dertleşiyorduk. Soruyor
du o: -

- Daha devam edecek miyiz bu 
kahveye? .. Yok işte bir §ey, Kara 
Mehmet. 

- Ne diyeyim bilmem ki ... Diin 
akşam Yusuf beye jşi açtım. Bck!P-
yınız ve aman gözcülüğü gevşe•me-
yiniz, dedi. 

- tyi, bekliyelim amma, kimi ve 
neyi? .. Bu kadar gündür şurada o
turduk, durduk. Şüphe edilecek ne 
gördük ki. tşte şu köşede oturan ve 
arzuhalcilik yaptığı söylenilen şiş
man ve sakallı adamdan başka kim
senin geleni, gideni yok. 'Ost tarnfı 
kendi alem ve kendi işlerinde. Söy
lemeclin mi bu vaziyeti Yusuf beye?. 

- Söyledim be kardeş dün 
yine. O bili sakallıya dikkat e<lin. 
Arzuhalcilik ettiğine inanmayın ~
kın. İsmi Saittir. Poliste de kısmı 
siyasi baş memurudur o, decli. 

( Drvamı varl 

Şehir İçin 
12 Milyon Lira 

recektir. _ cBelediye memurlarına u-
Haber aldığımıza göre Belediye cuz erzak ve malzeme temin etmek 

bankadan yapacağı istikrazı birden- ve ayni zamanda paraya ihtiyacı 
bire almak niyetinde değildir. Be- olan meslekdaşları sıkıntılı vaziyet
lecliye, evvela parayı harcıyacağ; ]erden kurtarmak üzere teşekkül 
yerleri tcsbit edecek, bu husustak ettiğini zannettiğimiz cBelediye ko
programı hazı;lıyacak ve ancak kul- operatifi• nin azasıyım. ve her ay 
}anacağı zaman parayı alacak. Bu eline 46 lira alan 15 senelik emek- . 
suretle faizden istifade edecekür 
Çünkü paranın faizi mukavelenin 
aktedildiği tarihten değil, paranın 

alındığı tarihten itibaren işliyecek
tir. 

~""'".-....-,..,_,,.._.l'V'..l'V'.AA""""~~~~VV'. 

Dahiliye Vekaletinin 
mühim bir tamimi 

Muhabere \Zekaletinin müracaati 
üzerine Dahiliye Vekaleti tren hat· 
tı güzergahında bulunan bütün vi
layet, kaza, nahiye ve köylere bir 
tamim göndererek; hatlardan geçen 
trenlerin çobanlar ve bilhassa ço
cuklar tarafından taşa tutulduğunu 
ve bu işin seyrüsefer işini sekteye 
uğratabieceği gibi vahim neticeler 
de te\•lit edebileceğini kaydetmiş ve 
bunun süratle önüne geçilmesini 
em retmiştir. 

t9 Mayıe bayr•mına 
haznlık 

11 mayısta vilayette 19 mayıs spor 
ve genelik bayramının programını 
tesbit etmek üzere mühim bir top
lantı yapılacaktır. Bu seneki 19 ma
yıs bayramına Üniversite de 120 ki
şilik bir kadro ile iştirak edecek ir. 
Bayramın y~ri kat'i olarak t:esbit o
lunmuştur. Bu yer, Fenerbahçe sta
dıdır. 

VV'V'v'V'v'V'.;'V'.;"A."A.""'""'~""""""~~ ~ 

MAARIF.U:: 

Galatasaray Hsesi ilk 
kısmında kızamık 

Galatasaray Lisesi ilk kısmında 
bir talebe kızamığa yakalanmıştır. 
Mektep; ihtiyati bir tedbir olarak 
bir hafta kapanmıştır. 

tNJlt8AJU.ABDA : -------
inhisarlar Umum Müdürü 

Ankaraya gitti 
İnhisa:ıyar Umum Müdürü Adnan 

Halet Taspınar dün Ankara'ya git
miştir. Umum Müdür İran'dan dö
nen İnhisarlar Vekili Ali Rana ile 
görüştükten sonra İnhisarlar bütçe
sinin Mecliste müzakeresi müd
detince hükumet merkezimizde ka-
lacaktır. 

dar bir memurum. 
Çocuğumun hastalandığı bir sı

rada kooperatüten -her ay maa
şımdan 6 da biri kesilmek üzere-
75 lira para aldım. Ve bu parayı 
muntazaman ödüyordum. Li.kin 
bu ay maaşımı olmak için vezneye 
gittiğim zaman bu borcum için ben 
den 37 ,5 lira kesilmesinin tebliğ e
dildiğini hayretle gördüm. Ve bü
tün bir ay didinerek ve geceli gün
düzlü uğraşmama mukabil elime 
geçecek olan 46 lira paradan 37,5 
lirası -blitün rica ve üıtithı..mlan
ma rağmen- defaten kesildi. üste
lik, mUtebaki 37,5 liranın da bu ay 
başı kesileceği ilave olundu. 

Esasen 46 lira maaşımın 5 li
rası her ay icar bedeli borcu olarak 
malmUdUrlüğünce kesilmekte old" 
ğundan .maaş olarak elime 3,5 lir d. 

aldım. üç çocuk babası, ayrıca ba
şında iaşesile mükellef olduğum iki 
alil ihtiyar bulunan ve borç içinde 
yiizen ben: bu 3,5 lira He nasıl bir 
ay idare edeyim? ÇC', klanmı bes
liyeyim ve çalışma kudretini, ener
jiyi bulacak kadar gıdayı nereden, 
hangi para ile alayım?. 

Felaketin büyüğü, bütün bir 
mahrumiyetle geçirmekte olduğum 
bu aydan başka, ayrıca gelecek ay 
b~ında da yine elime 3,5 lira ge
çecek olmamdır. 

Şimdi size ve muhterem belediye 
reisimize naçizane soruyorum: 

46 lira para alan bir küçük me
murdan 37,5 lira defaten nasıl ke· 
silir? lcra borçları için bile hüku
met maaşın dörtte birini kabul et
miştir. üstelik parayı alırken im
zaladığımız taahhütnamede borcu
muzun küçük taksitlerle ödeneceği 
yazılı idi. Halbuki şimdi, benim gibi 
diğer borçluların da ayni bu hatalı 
muameleyle muhatap tutuldukları
nı işitiyorum. 

Belediye kooperatifinde yolsuz
luklar yapılmış. Onun için borçlar 
def aten tahsil olunuyor diyorlar. 
Yolsuzluk yapanların hareketleri
nin cezasını biz m\ çekeceğiz ? İki 
ay ne ile geçineceğiz?. 

- Gel bakalım Kara Mehmet, 
demişti. Otur şöyle karşıma baka

'yun. Böyle birbirinden güzel hizmet
JeriniZle beni daima memnun ettikçe 
ne sana ve ne de arkadaşlarına ra
hat, huzur yok. Size bu gün yine e
hemmiyetli bir iş vereceğim. Fakat, 
bu işde cesaret ve silahınızı değil, 
kabiliyet ve zekanızı kullanacaksı
Ltz. Hiç şüphe etmiyorum ki, bu va
r;ifeyi de, hem de istediğim gibi, ba 
şaracaksınız. Başka bir işiniz yok 
değil mi? .. 

Nazikliğinin, tatlı dilliliğinin mef
tunu olduğum kumandanın güler ytı 
züne bakmış ve yavaşça: 

Şehir iş1eri için bidçcdcn ba~ka lnhlsarlar kolonyası 
12 milyon lira harcaaac ı l· İnhisarlar İdaresinin piyasaya çı-

Muhterem vali ve belediye rei
simizin bu usulsüz işten haberdar 
olmadıklarını zannettiğimi de ttave 
ederek yapılan hatanın dU7.eltilme
sini şefkatlerinden hürmctıe rica 
ve istirham ederim .• 

- Bizim başka ne işimiz ohır ki 
a beyim, demiştim. 

- O halde dikkatle dinle sözle
.imi. Polis müdür muavini Kemali'l 
adamları, Yenicami avlusunda v~ 
kuşçu dükkanlannın bulunduğu so
kaktaki kahvelerden birinde, gizli 

·bir çete için adam kaydediyorlar
mış, Duydun mu sen bunu? .. 

- Hayır efendim. 

- O halde bunu sana ben habeL_~ 11 

veriyor ve bir kaç arkadaş ile bir 
tikte bu çeteye girmenizi :iatiyorum 
Nasıl yapabilecek misin?.. Bira~ 1 
güççe bir f§ amma bu. Ha.inleri al- ., 
datmak kolay, fakat inandırmak 
zordur. 

- Çalışım efendim. 

- Teaekkür ederim elmasım, bu 
nu beklerim sizden. Bu kahveye her 
JUıı birer ikleer gider, çeteye girme
Je ve mUmkUn olduğu kad'ar yapı
lacak ı~ı anlamağa çalı§ırallllL 

- Kahvede kime bqvuracağız 
efendlmT.. • 

- Bir çok isimlerden bahsedili
p ft hatta Kemalin mUdtıriyetteki 

Yeni Sabah - Karimizin bu çok 
haklı şikiyetini muhterem vali ve 
belediye reisimizin nazarı dikkatine 
koyuyor ve hatanın tashih edile
ceğini kuvvetle ümit ediyoruz. 

İstaııbul Belediyesi, bu sene şe- karmıya karar verdiği kolonya ne
hir işlerine Belediyenin normal vileri bu ayın sonlanna doğru satı
bütçesi haricinde 12 milyon lira lığa çıkarılacaki\r. Bu kolonyalarm 
sarfedecektir. Bunun 5 milyon lira· ı fiatları derecelerine göre tesbit edi
sı Belediyeler Bankasından yapıla- lecektir. Kolonyaların muhtelif c-
cak istıkraz ve 7 milyon lirası da sanoslı olması düşünüldüğünden halk._ ______________ , 

fevkalfıdc bütce ile temin oluna- arasında rağbet bulacağı tahmin e-j Bı•r Ceset 
caktır. Belediye. bu para ile derhal dilmektedir. 

. faaliyete geçmek ve taahhü tlerdl? VV'VVvvvvvvvvvvvvv·vvvvvvvvvvv 8 y d 
bulunmak salahiyetini Şehir Mecli- OENIZLDD• ı U UD U 
sinden almıştır. 

TAKVİM 
............. ·········•·'ıtAAN 

10 Mayıs 19!9 Çarıamba 

Hlerlı20 ReltiileYHl llll 
&-1121 N İ SA N WS 

Rmı lıım: S 

Y ağmurlaran soau 

Det• u.atl: 4,47 
Ota. ı 12,10 - flda&I • 
Aqulı 19,14 - Yatu ı 

l.uaıı ı2,45 

16,06 
21,02 

Letonya ihracat mad- Evvelki gece saat 20 de Haliçte 
Sebze Hali açıklarında bir ceset bu-

de l eri sergiı1 lunmuttur. 

Denizbank'ın yolcu salonunda bu- Uzun müddet denizde kalarak 
gün Letonya Hükumeti ihracat mad- çUrildUğil görülen ceset hemen mor 
deleri nümune sergisi açılacaktır. ga kaldırılmljtır. 
Sergi rjyaretçilere saat 10 da açık Cesedin kime ait olduğu ve bir 
bulundurulacaktır. cinayet veya kaza neticesinde ölüp 

800 eenah geldl ölmediği ehemmiyetle tahkik olun
maktadır. 

Alman bandıralı General Von •••llll•••••••••-
Stoben vapurile dün muhtelif mil- Yeni içtimai ahlak yerli malı 
Jetlere mensup 500 seyyah gelmiş- kullanmağı emrediyor. 
tir. Seyyahlar, dün şehrin şayanı Yurttaş; 

temaşa bazı mahallerini gezmiştir. Daima yerli malı kullan. 
dir. Bugün de müzeleri, camileri ve Ulusal Ekonomi 
Kapalı çarşıyı gezerek akşama Mar- ve 
mara'ya müteveccihen ıehrimizden Arttırma Kurumu 
ayrılacaklardır. -, 

Türk Hekimleri Dostluk ve Yat
dım Cemiyetinin yarım asır tababet 
hayatını yaşamış meslektaşlarının 

şerefine önümüzdeki cumartesi gü
nu saat 16 da Tokatlıyan salonunda 
bir jübile tertip etmiştir. 

Bu jübileye memleketin bütün 
doktorları ailelerile birlikte davet· 
lidir. Doktorların haricinde hükümet· 
ve matbuat erknnı hazır buluna
caktır. 

Hazırlanan programa nazaran 
merasime istiklal marsile başlana-
cakiır. 

Cemiyet rl'isi Dr. Neşet Usman 
merasimi açtıktan sonra Umumi 
Katip Fethi Erden jübilesi yapıla
cak, doktorların tercümei hallerini 
söyliyeceknr. Jübilesi yapılacak 

doktorların mecmuu ondur. Mek
tepten çıkış sırasile en başta Gl. Dr. 
Hazım Bellisan, Dr. Salih Konoralp, 
Gl. Prof. Dr. Besim Ömer Akalın, 
Gl. Prof. Dr. Cemil Topuzlu, Dr. 
Kemal Çulha. Gl. Prof. Dr. Şükrü 
Pelit. Dr. Ömer Fuat Keskin, Dr. 
Esat Şercfeddin, Dr. Hüseyin Maz
lum Yez, Dr. Tahsin Özmutlu. 

Büvük bir meslek toplantısı olan 
bu jübileye Başvekil Refik Saydam, 
Sıhhat Vekili ve müsteşan, ayni .za
manda Askıerf S1hhat İşleri Reisi 
GI. Dr. M zlUm B ysan da davet e
dilm şt:ir. Merasimden sonra Kon
servatuann orkestrası senfonik bir 
konser verecek, bilahare geç vakit· 
Jere kadar tertip edilen danslı çayda 
eğlenilecek1ir. 

"""""",...,,., .......... """'~~ 
M't'TP.:YERRIK ı 

J'manrrt1~ hlr ka1a netic9sfnde 
Ölen Nad m Ar,kanın cenazesi 

geliyor 
fst::ınbul .Mühr>nd:s Mektebinden 

pe kivi dı?r0ce ile mezun olduktan 
sonra Alınanva'ya giderek tahsile 
dev m C'den kıvmetli gcnrlerimiz
den Nec;lim Arıkan oradn müessif bir 
otomobil knzası ne1icesinde ölmüc;
tiir. Cc>nazesi bugün Andriya vapu
rile '!1.1 .. rs ']ya'dan !;ehrimize gelerek
tir. Cenaze Mühendis Mektebi tale
belerinin i~tiraki ile ve merasimle 
lı:aldırılacaktrr. 

N<>dim A'"Jkan, Mühendis mekte
binin vetic;tirdiği cok kıymetli bir 
grncimizdi. Ailesine beyanı taziyet 
ederiz. 

Bu~day fiyatları 
Toprak Mahsulleri Ofisi piyasay.1 

her gün 300 ton buğday scvketmek
tcdir. Un gelişatıı da devam etmekte 
olduf,undan Ofis buf'tdny fiatlarını 
yiikscltmiye lüwm görmemektedir. 
Tüccar mevrudatı bugünlerde dur
muştur. 

Y•pa§ ar1ttşları 
hararetlendi 

Yeni kırkım dağlıç ve kıvırcık 

yapak satışları piyasada başlamış

tır. Dün 22,000 kilo yapak 60-65 ku
ruş fiatla satılmıştır. Yapaklar ha
rice gönderilmek üzere ihracatçılar 
tarafından satın alınmıştır. """""" ~~~ ~ 
KUçUk Haberler: 

* Maarif Vekaletıi, hariçten orta 
mektep ve lise imtihanına girecek 
kızlann da askerlık imtihanına ta
bi tutulmasını kararlaştırmıştır. * Etüd kitapları olarak kullanıl
ması için eski harflerle yazılmış ki
tapların mektep kütüphanelerinde 
bulundurulmasının cTürk harfleri> 
kanununa mugayir bulunmadığı 

Maarif Encümeni tarafından kabul 
olunmuırur. * Aras nehrinin taşması yüzün
den Iğdır'ın Başköy nahiyesine 
bağlı Çiftlik ve Artan köyleri su al
tında kalmııtır. 

* Maarif Vekileti Trabzonda bir 
Tkaret Mektebi açmayı kararlaştır
mıştır. * Evkaf, Fatih camiinin tamiri 
i§ine 20 bin lira harcıyacaktır. Bu 
sene Fatihten batkı Beyazıtı camii 
de esaslı fekilde tamir olunacaktıf. * Ecnebi ekalliyet mekteplerinde 
yapılacak imtihanlar için mümey· 
yizlerin seçilmesine başlanmıştır. * Milli Sanayi Birliği tarafından 
açılan Galatasaray Sergisinin 11 in· 
ci yılı olan bu seneki serginin geçen 
senelere nazaran daha iyi olması f· 
çin §imdiden faallvetP. eeçilmi§tir. 

tlrMAYIS 1 

•• 
İtalyan 
askeri ittif a 

Kont Ciano'nun İtalya'da Al 
Hariciye Nazın Von Ribbentrop 
yaptığı konuşma ve neticede 
man - İtalyan askeri ittifakının 1"' 
zırlanması, beynelmilel siyasete 
ni bir sürpriz hediye etmemiştir. 

General Von Brauchitsch'in !t 
ya ve TTablustaki seyahatini mü. 
akip bu ziyaretin vukuu keyfiyet 
den, Berlin ile Romanın herkeSI' 
bildiği kuvvetli siyasi rabıtaları ırı.t 
dt bir şekilde, yanı hakiki bir mul" 
hede ile tevsik ederek, garp deınolt 
rasilerinin kendi aleyhlerine :nc1t1 
de getirdiklerini beyan ettıkldJ 
çember siyasetine bir mukabele ~ 
larak istifade edileceği manası ~ 
karılabilirdi. Nitekim de vaziyet 
merkezdedir. Diğer taraftan Al 
Hariciye Nazırının ziyareti sıras 
da, son gtinlerde vukua gelen ve 
talyan - Alman diplomatları~ 
Merkez! Avrupa'da ve Tuna havzl' 
sındaki faaliyetlerinin tesbiti zıııt' 
nındn konuşmalar olacağı muhakkal 
idi. Hele Danzig ve koridor mesel• 
sinin bu temaslarda en esaslı ıne~ 
zuu teşkil edeceği de şUphe götill'! 
mez bir hakikat halinde kendis 
gösteriyordu. 

İşte Kont Ciano ile Alınan Harl' 
ciye Nazın, son hadiselerin akislert' 
ni gözönünde tutarak, mihverin dlpt 
lomatik siyasetinin seyrini tern1' 
vasıtı:sını araştırmışlardır. 

Şüphe yok ki. Roma, M. Hitler'fl 
Rayhştag'daki nutkunda Polonyayl 
karşı aldığı tavır ve Danzig ile kol'Y 
doru kat'i olarak istemesi halindi 
mihver siyasetinin Vnrşova'ya kart' 
ittihaz edeceği nihai hattı harekel 
ile, Polonya lehinde gösterdiği dost' 
luğun ihl5li keyfiyeti arasında kaİ' 
mıstır. 

Bu münasebetle Roma, Varşo\1' 
yn mutedil bir harek<'t tavsiye et 
m<'ı, ,gaycsile Roma'daki PolonY« 
Büyiik Elçisi nezdinde tavassutt 
bulunmuı:;sa da Polonyalıları şimd~ 
h ide noktaf nazorlorından döndü!* 
mive muvaffak olamamıştır. 

Bugünkü vaziyette, son aksede0 
hab<'rlere v,öre, Alman Harıciye :N'"
zırı Von Ribbentrop, İtalya ile al' 
keti ittifak akledcrck, aralarındaıcf 
fiıli teı:;riki mrsaiyi bu sefer, hukuı6 
bir çimento ile de kuvvetlendirme
yi dü.,üncn mihver siyesetini tf:r11" 
sil<'n cihan efkarı umumivesine }.u'/" 
vetli bir cephe teskil ettiklerini i}aO 
etmi~tir. İtalya bu suretle, artı). A1' 
manya'nm girişeceği bir ihtilaftl 
bitaraf kalamamak vaziyetir e dl 
girmiş ve bu arada Japonyanın dl 
böyle bir askeri ittlfaka işti ·akiol 
temine çaJışmıya. Berlin ile birlik" 
te uğraşmıya koyulmuştur. 

Bu ittifakın resmen akdindeıl 
sonra ftalya'nm Danzig ve Polon)',. 
meselesindeki hattı hareketin tesbif 
ti hususunda alınacak intiba, dahi 
ziyade, Almanyaya karşı her tiirl4 
ve her cephede tam bir müzaheret
te bulunacağı ve fakat ihtilôfta fil 
len rol almıyacağı merker.indedit 
Fakat bu kanaat de, Almanya ili 
Polonya'nın karşı karşıya kalabil• 
meleri keyfiyetile mukayyettir. DW 
h umumi mikyasta bir sarsıntı tak 
dirinde, ittifak dolayısilc Rorn9ı 
Berlin'in yanında olacaktır. İtaıva. 
Berlin, Danzig ile uğ'raşırke>n, :Met" 
kezi Avrup:ıda f aliyete girişmell 
üzeredir. Almanya ile müşterekelf. 
Macaristanı kendi taraflarına çek• 
miyt" ve bunun için de Slovakya'\'J 
parcalamak veya Rumanya'dan mil• 
talebatta bulunmıva sevk için çalıt 
maktadır. Fakat Polonya bu vazı. 
yeti anlamış. Rumonya ile anlaşın6 
temini icin Macarlar nezdinde faaJ 
bir sivaset takibine başlamıştır. 

Berlin - Roma mihveri, kuvvetli" 
rinin fiili iştiraklerine bir huk~ 
ka~esi yapı!!hrırken mütemadiye.4 
kendi cephelerini takviye uğrundl 
büyük bir mesai sarfetmektedirlet• 

Dr. Reşad SAGA Y 
--·····-·-···· ... ·--- •••• d 

ommmcı.moı: : 

TUrk - Amerlk•n Uc.rel 
anlatmaaının teelrlerl 

Amerika ile ticaret anlaımasınıtl 
meriyete girmesi üzerine gümr~ 
muamelelerindeki varidat artmıştıt• 
Bu ayın ilk haftası içinde alınalt 
varidat, elde edilen malftmata gö~ 
geçen haftalara nazaran 600 bin li' 
ralık fazla oldulu anlqılmıştır. 



- ------ . -- -- - . -

Ordu Ve Müstemleke 
Mussolini Bir Nutuk 

Gününde 
Söy,edi ____ ,,,,, ... __ _ 

Roma, 9 (A.A.) -- Via lmpero'da ı Düçe, Venedik sarayının balko
ya.pılan muazzam ask ri geçit res- nundan bir iki söz söylemiş ve ez
mınden sonra geçitte hazır bulun- cüınle demiştir ki; 

muş olan 30 bin ihtiyat ·zabı1ı Vene- cSilahlamnızın kuvveti şüphesiz
dik meydanına giderek Vencdik sa- dir ki, muazzamdır, fakat kalpleri
rayı önünde loplanmışlRr ve Düçe- mizin vermiş olduğu karar daha mu-

azzamdır. Vakti gelince bunu ispat yialkışlamışlardır. Muazzam bir halk 
edeceğiz.~ 

kitlesi de Venedik meydc.nına taha- Bu sözler, ihtiyat zabitlerinin va 
cünı etmiş ve alkışlarını ihtiyat za- halkın şiddetli alkqlarilft karşılan
bitlerinin alkışlarına karıştırmıştır. 

Avruna Balkan An
tantına Minnettar 
(Battarafı 1 inci aayfarnızda) 

bu kısmında dost milletlerden mü
rekkep iyi bir grup teşkil elti. Fa
kat bu istikrar ve birlik eseri orada 
haklı olaı ak yeri olan Bulgaristanın 
da girmesi ile tamamlanacaktır. E-1 
ğer Balkan memleketleri daha sıkı 
bir birlik vücude getirebilirlerse ec
nebi hululünden katiyen masun ka
lacaklar ve istiklallerini muhafaza 
da hiç bir zorluğa uğramıyacaklar
dır .• 

Godfrey geçenlerde Lord Halifax'ı 
ziyaret ettiği leyid eüılmcktedir. 
Mumaileyh, söylendiğine göre Dan
tzig meselesinin halli için Almanya, 
Polonya, Fransa, İngiltere ve ttal
yanın mümessillerinden mUrekke!) 
bir konferansın topanmasını Papa 
namına teklif etmiştir. 

Macarların bir ihtarı 
Budapeşte, 9 (A. A.) - Pester 

Llosd gazetesi cPolonyadan bir su
ah başlığı altında neşrettiği başma-

So,·yetlerin ce\'abı kalesinde bir müddettenberi Polon-
Moskova, 9 (A.A.) - lngiltere ya matbuatının cMacaristanı tahkir 

büyük ellçiliğinde Sceds tarafından eden ve Macaristana hticum eden 
dün Molotofa verilen 1ngiliz muka- yazılarından şikayet ederek diyor 
bil tekliflerine iki üç gün içinde ce- ki : 

Vap alınacağı limit edilmektedir. Bu matbuatın hattı hareketi de· 
Verilen malumata göre, Sovyet ği.smezse, bizim de zaruri olarak bu 

hükumeti Sovyetler Birliği dış po- değişikliğe göre hareket etmekliği
litikasında değişiklik olmadığı ve miz icap edecektir. 
Sovyet hükumetinin, kendisince ka- ==================:======== 
b~l edilebilir bir esas bulunduğu tak 
dırde, barışın müdafaası ve mutaar
:ıza karşı müdafaa için İngiltere ile 
~ ~raberliğine amade kalmakta Ol· 
dugu hakkında Seedse teminat ver
iniştir. 

' . _Bu suretle Litvinofun çekilme
, sııun sebebinin bazı tetkik hataları 
o~duğu Yoksa politikasının artık ho~ 
rıtmemesinden mütevellit olmadığı 

1 anlaşılmaktadır 
1 • 

Varşovadaki kanaat 
.. Varşova, 9 (A.A.) - 1nğiliz se
f~ Sir Kennard'ın dün B. Beck'i 
2~Yareti esnasında muma.ileyhe tn
t~terenin Moskovaya yapmış oldu-
15,Y. ınukabil teklifler Iıakiiinda ma
lunıat \!'erdiği zannolunrnaktadır. 
1 Sovyet Rusyanın komşuları 0 • 

Yugoslav Kral 
Naibi Bugün 
Romada Olacak 

(B ... tarafı l inci tıavfamı:r.da' 
Hariciye Nazırı Markoviç, Naibe re
fakat etmektedir. 

Hiç bir siyasi vesika imzalan
mıyacak 

Belgrad, 9 (A. A.) - Belgrad 
mahafilinde beyan olunduğuna gö
re, Naib Prens Paul'un İtalyayı zi
yareti bundan daha bir kaç ay ev
vel takarrür etmişti. 

Naib'e refakat etmekte olan Ha· 
riciye Nazırı Ma.rkoviç, bittabi ttal-

..-y E N 1 s .,._ B A 11" ) - w 

......... ~•••••••••••••••••••••••••••••••• an memleketlere Fransa ile Alman 
~anın müzaheret etmeleri halinde 
Iaovy?t~erın bu memleketlerin istik
l lleruu müdafaa taahhüdünde bu-

yan devlet aıiamlarile görüşecektir. 

Fakat yeni hic;: bir siyasi vesikanın Parti Meclis 
imzası mevzuu bahis değifdir. tki 

~asını natık olan İngiliz teklift." Varşovada müsait bir surette 
p l"§ılanınıştır. Binnetice bu geceki 
b.otemkin • Beck mülakatı hususi 
:.r ehemıniyeti haiz olacak gibi gö

runınektedir. 
Potenıı.:_. V 

ouıun al'§Omda yapacağı 
" temaslar 

b arşova, 9 (A.A.)- Potemkiniıt 
u gece saat 23,30 da buraya gell

:esı beklenmektedir. Mumaileyhin 
erhal Beck ile görüşmesi ihtimal· 

\!'ardır. ı 

Sovyetler Birliğinin "arşova 
~~lahatgiizarı Liston<>d Potemkin 
.oeck örU · • .t"" ' -
<iUn §Inelerını hazırlamak üzere 
tir: Beck tarafından kabul edilıniş-

k. Sovyet maslahatgüzarı Potem 
ıne Varş , -

Dl.ek U ovaya kadar refakat et-
zere Leh. R 

gitınıvttt", umen hududuna 

Vsı-... l>anztg meselesi 
-llVVa, 9 (AA) 

geceki tabılarınd · · - Gazeteler, 
Binlu iktisadi 

8
.,!. bantzig mesele-

. .. .. uıasından u 
Zadiye bahsetmekt zun u-

e ve beli"' l t ttk takka.ınlarU D . , 6 s atls-vu e antzıg In hiktneti 
~ cudUnlln ve refahının samj-ı-
• ett. p l uu su-
1. 

0 onya ile sıkı bir birliıt h 
tnde bul a· 

•. unmasile meşrut olduP.., ... Y6Po1on o~u 
t>antıi Ya_nın cenup mıntakalarının 
&'erek f htnanının gerek ihracat 
btıttın thal~t itibarile hemen heme~ 
luncıu ticar~tini temin etmekte bu-

~nu ısbata ÇRlı§maktadırlar. 
Lo 8.P&lıJn. tavassut pllinı 

l'-feta.reU::• 9 
(A. A.) - Hariciye 

~apazun ~ Y"1an olan mah!ellerde 
ndra. vekili Monsenyor 

memleket arasındaki münasebetler 
1937 Belgrad anlaşir.ttlarile dostluk 
ve iyi komşuluk esaslan Ü.zerinde 
kat'i olarak istikrar bulmuştur. 

Prens Pa.ul Berline de gidecek 
Belgrad, 9 (A.A.) - Belgrıı.d si

yasi mahafilinde beyan olunduğuna 
göre, Naib Prens Paul haziran baş
larında Berlini de resmen ziyaret e
decektir. 

Strp - Hın1at meselesi 
Zagreb, 9 (A.A.) - Milli Hır

vat mümessilleri helteti tarafından 
kabul edilen bir karar suretinde: 

1 - A vrupanın umumt vaziye
tinin, Hırvat meselesinin mümkünse 
iki alakadar millet arasında doğru
dan doğruya aktedilecek bir itilAfla 
süratıe hallini istilzam ettiği müşa
hade edilmekte, 

2 - Hırvat mümessillerile Bel
grad hü.kfunet mahfelleıi arasındaki 
görüşmeleri kolaylaştıran bilyük 
devletlerin tarzı hareketlerini mem
nuniyetle karşılamakta, 

3 - Sırp milletinin Hırvatlarla 
anlaşma hususunda gösterdiği arzu 
memnuniyetle kaydedilmekte, 

4 - Mevcut hilsntiniyete rağ. 
men bir itila.fa varılamadığı ve Hır
vat milletinin hala. beynellmilel teş
riki ınesaiden uzak tutulduğu henüz 
nıtlşahede edilmektedir. 

Milli Hırvat mümessilleri heyeti 
Maçek tarafından takip edilen siya
seti tamamile tasvip etiğini ve mu
maileyhe, Hırvat milletinin mevcu
diyet ve hürriyet prensipini her şey
den Ustün tutınası eartile, lbınıge
Ien kararları ittihaz etmek husu
•unda tam salllhJy~t verdiğini be
~ etmektedir. 

~ 

Grupunun 
• 
lctimaı • 

Ankara, 5 (A . .A.) - C. H. Partisi 
Meclis Grupu, bugün (9.fi.939) saat 
on beşte reis vekili Hasan Sakanın 
başkanlığında toplcındı. 

Ruznameye dahil mesele, Muğla 
Mebusu Hüsnü Kitapçı tarafından 
İktisat Vekaletine tevcih edilmiş üç 
maddelik bir sual takriri idi. 

İlk defa sual sahibi Hüsnü Kitapçı 
bu sual takriri ile sanayie müteallik 
hangi meseleler hakkında izahat ve· 
rilmesini istediğini bildirdi. 

Müteakiben İktisat Vekili Hüsnü 
Çakır sual takririnin ihtiva ettiği 
muhtelif meseleler üzerinde ve her 
mesefonin bugün ne safhada bulun
duğuna dair uzun izahat verdiler. 

Ayni mev"!u üzerine söz alan bir 
çok hatipler sıra ile flkir ve müta
lealarını beyan ettiler. 

Bu izahat arasında İktis~t Veka
letine yeniden tevcih edilen bir çok 
suallere son defa söz alarak kürsiye 
gelen İktisat Vekili fcabeden cevap
ları verdi. 

Ruznamede başka bir m~dde ol
madığınadn saat 20 de müzakere ni
hayet buldu. 

G2re :ıkonun TUrklye 
seyahati 

Bükreş, 9 (A.A.) - Rador Ajansı 
bildiriyor: 

Türk hükumetile mutabakat ha-
!inde, B. Gııft>nco'nun Ankara seya
hatinin ha2iran ay>nın son on beş 
günü zarfında vaııılması kararlaş~ 
tınlmıştır. 

\ 

(Ba,tarafı l inci sayfamızda) ı 
kilde bir kere daha alakadarların 

nazarı dikkatine vazetmeyi faydalı 
buluyoruz. -

Yeni TJ,irk . Amerikan ticaret 
anlaşmasına nazaran: tarafeyn men 
ı.;ıeli mallar gerek ithaldt ve ihracat
ta ve gerek sair bilcümle hususatta. 
en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesi kaydından istifade edı:ı

cektir. Fazla ol~rak anlaşma, iki ta
raf ülkesine hını ithalde tenzilatlı 
gümrük resmine tabi tutulacak mal 
lara ait iki liste de ihtiva etmekte
dir. 

Anlaşmaya bağlı 1 sayılı liste 
Türkiye tarafından hangi nevi mal
lara ne nisbette gümrük resmi ten
zilatı yapılacağını göstermektedir. 
Buna nazaran bilcümle binek oto
mobilleri, her nevi otomobillerin şa
sisi, karoseri ve şasi aksamı, teker
lekler yüzde 60, radyo ahize cihaz
ları yüzde 75, radyo için birleştiril
memiş müteferrik parçalar yüzde 
88, her nevi elektrikli tecrit makine 
ve cihazları yüzde 12, yazı, hesap, 
kayıt, tadat, tefrik ve tasnif maki
neleri yüzde 12, beher desimetre 
murabbaı 4,5 gramdan yukarı olan 
keçi glaseleri yüzde 40, dosya tas
nifine mahsus bazı dolaplar da yüz
de 20 nisbetindeki gümrük resmi 
tenzilatından istifade edeceklerdir. 

Bu belli başlı maddeler yanında 
diğer bir takım mallara da muhte
lif nisbetlerde tenzilat verilmiş bu
lunmaktadır. 

lctlerine hangi m:ıllarımızın ne su
rette tenzilatlı bir tarife üzerinden 
ithal edileceği görülmektedir. Bu 
listenin tetkikinden anlaşılacağı ü
zere Amerikalılar, muhtelif mühim 
ihraç mail rımız için mer'i gümrük 
resimlerinde tenzilat yapmışlar ve 
tenzilatlı resimleri anlaşmanın me
riyet müddeti zarfında arttırmıya
caklarını da kabul etmişlerdir. Di
ğer taraftan, Amerikaya halen güm 
rük resminden muaf olarak ithal o
lunan bazı mallanmızın da yine an
laşma devresi zarfında muafen,, it
hal edilmekte devam edeceğini ta
ahhüt eylemişlerdir . 

Yeni anlaemaya nazaran Ame
rika Birleşik Devletlerine hini it.hal
lerince tenzilatlı gümrük resminden 

istifade edecek olan mühim malla
rımız ve bunlnrdan alınacak güm
rük resmi mikdarı aşağıya yazılmış
tır: 

Sigaralık yaprak tUtun, libresin
sinden 30 sent, aslı çekirdeksiz olan 
kuru üzUm lihreı:ıindcn 1,1/ 2 sent, 
libreainin kıyrneti 7 sent veya daha 
yukarı olan incir, lihresinden 3 sent, 
kabuksuz fındık, libresinden 8 sent, 
muhtelif hah, kilim ve yol kilimleri, 
kıymeti üzerinden yüzde 45 ten a
şağı olmamak üzere ayak murabba
ından 30 sent, Kahuklu fıstık, Hb
resinden 1,1/ 4 sent, kabuksuz fıs

tık, libresinden 2,1/ 2 sent, palamut 
hülfısası, cispirto ihtiva eb11iyen> 
kıymeti Uzerinden yüzde 7,5, meyan 
kökli hülasası, kıymeti üzerinden 

Ticaret anlaşmasına bağlı 2 sa- yüzde 45, kuşyemi, libresinden 3/4 
yılı listede ise Amerika Birleşik Dev sent, haşhaş tohumu, 100 libresin· 

- ji 
Sufaı 3 

Orta Mektep 
~lla.lli111lilc 
imtihanı 

(Bqtaraf1 1 inci ıaytamn:a.a ı 
müfredatı sorulacaktır. Bundan baş
ka imtihana girecek muallim, orta 
mektep tarih, coğrafya ve yurt bil
gisi mevzuları hakkında taleb~~e 
Uç ders verecek veya bu dersler ıçın 
hazırlıyacağı planları imtihan hey~
tl önünde izah edecektir. 

Matematik grupu muallimliği için 
yapılacak yazılı ve sözlü imtihanlar
da orta mektep matematik müfre
datı, lise ikinci deYre üçüncil sını

fın edebiyat kolunda okutulan ce
bir ve kozmoğrafyı müfredatı, lise 
ikinci devTe birinci ve ikinci sınıf
larında okutulan cebir ""' geometri 
müfredatı sorulacaktır. Bundan 
başka im~ihana girecek muallim~ 

orta mektep aritmetik \'e geometrı 
me\'zuları hakkında talebeye iki 
ders verecek veva bu dersler için 
hazırlıyacağı planları imtihan heye
ti önünde izah edecektir. 

Fizik, kimya ve tabii ilimler gru· 
pu muallimliğı için yapıl:cak ~-~zıt~ 
ve sö?lü imtihanlarda lıse ıkın<:ı 

devre birinci ve ikinic sınıflarında 
okutulan fizik, kimya müfredatı ile 
üçüncü sınıfın edebiyat kolunda 
gösterilen fizik, kımya müfre~~l~, 
lise ikinci d~vrede okutubn tabu J· 

timler müfredatı sorulacaktır. Bun
dan baska imtihana girecek muallim 
orta m~ktep fizik ve tabii ilimle!', 
mevzuları hakkında iki ders vere
cek, bu derslere ait tecrübeleri ya
pacak, veya bu dersler için hazırlı
yacağı planları imtihan heyeti önün
de izah edecek \'e bu derslere ait 
tecrübeler yapacaktır. 
Yazılı ve sözlü imtihanlara giren

lerin imtihanlarında, namzetlerin 
orta mekteplerrle muvaffakiyctle 
ders verecek derecede olgun olup 
olma dıkları dikkate alınacaktır . 

Gör lng Gen oral Franko 
ile görUşecek 

Berlin, 9 ( A.A. ) - c Havas > 

Bedin siyasi mahfillerinden alınan 
malumata göre GOrtng Valansiyada. 
General Franco ile görüşecektir . 
Resmt mahfillerin bu hususta kat'i 
bir gizlilik muhafaza etmektedirler. 

dert 16 sent, LUletaşı, kıymeti üze
rinde yüzde 10. 

Amerikaya muaf en ithalleri kon 
solide edilmiş olan mallarımız da 
şunlardır: 

Krom, boraks, sucukluk bağır· 
sak vesaire, tavşan ve sansar derisi, 
palamut, meyan kökil. 

Anlaşma.da tediye bakımından 
mevcut hükümler de eu eekilde tel
his olunabilir: Amer~a Birleşik 

Devletlerine ihraç olunan malları· 

mızın bedelleri serbest dövizle öde· 
necektir. Türkiyeye ithal olunacalt 
Amerika Birleşik Devletleri menşeli 
mallara da tarafımızdan muayyen 
bir hadde kadar serbest döviz tedi
ye edilecektir. 

Bu had senelik umumi ithala.tı
mızdan kredi anJ;şmala.rma mahsu
ben ithal edilmiş olup ta senesi zar· 
fında ödenmemiş olan malların ba
liği çıkarıldıktan sonra kalan kı.a
mın yüzde 10,91 ine mfuıavidir. 

Ancak ihracatunız; mevsimlere 
tabi olduğundan, tediyede mevsim. 
Jik taahhütlerin de nazarı itibara a.· 
Iınnıası l!zımgelecektir. 

Esaslarını yukarda yazdığımız 
ticaret a.nla.şmasının, lki memleket 
arasmda hali !nkiea!ta. bulunan ti· 
cari mUna.seb&tm daha siyade ge
nişlemesine yardım edeceği muhak
kak görlllmektedlr. 



-- . -- . -zyms 

B. Acemovıç 

Eski Yugoslav 
Elçisi Gidiyor 
Yugoslavya'nın Kahire Elçiliğine ı 

tayin edilen eski Ankara Elçisi B. 
Acemoviç bu ı ıakşam memleketimizi 
terketmektedir. 

B. Acemoviç, iki senedenberi Yu
goslavya'yı Ankara'da rnuvaffaki
yetle temsil etmiştir. Bu müddet 
zarfında iki dost ve müttefik devle
tin münasebetlerinin daha ziyade 

iyileşmesi için mütemadi bir gayre 
sarfctmiştir. B. Acemoviç, Türkiy~

de vazife gördüğü esnada hiç bir za
man sadece resmi bir memur gibi 

kalmamıştır. Bilakis, muhitine yay
dığı sempati sayesinde kendisini 

~ok çabuk sevdirmiş ve kendisine 
samimi bir muhit yaratmıştır. Bu 
itibarla onun mü!arakati bizde bir 
teessür uyandırmaktadır. 

Ayni ~ekilde kendisini bütün ta
nıdıklarına çok sevdirmiş olan Ba
yan Acemoviç'in de müfarakati te
essürümüzü tu'ii etmektedir. 

Memleketimize karşı her zaman 

büyük dostluk ve sevgilerini göster
miş olan Bayan ve Bay Acem<iviç'e 

iyi yolculuklar ve yeni vazifelerin

de büyük muvaffakiyetler temenni 
ederiz. 

Şehir Meclisinin 
Dünkü toplantısı ----
Asker~ gidenlerin ailele:·ine ya
pılacak yardımların tahakkuk 

ıe'<illeri m:.inakaşalara sebep oldu 
İstanbul Şehir Meclisi, dün topla

narak ruznamedeki meseleleri gö

rüşmüştür. Bilhassa askere giden 
vatandaşların ailelerine yapılacak 

'yardım için tahsil olunan paraların 

~ört taksite bağlanması hakkındaki 
'Mülkiye .'°'ncümeni kararı münaka
şaya sebep olmuştur. 

Azadan Sırrı Enver, tahakkuk 

reklinin çok berbat olduğunu söy
Jiyerek dedi ki: 

c- Biz, Parti bakımından bu :ş 

'.hakkında birçok şikayetlere maruz 
kalıyoruz. Kendilerine para tahak-

kuk ettirilen kimselere ihbar edil
, miyor ve bir gün haciz memuru ka-
' ~pıya dayanıyor. Tahakkuk işini rna-' 
.halle mümessilleri yapıyorlar. Hal-

tbuki mahallelerde mümessil denen 
1§ey yoktur. Sonra mahalle mümes

~sillerine sordum: İhbar işini nasıl 
{yapıyorsunuz? 

~ Bana şöyle ce~ap verdiler: 
' ~ c- Tahakkuk cetvellerini ya ca-
mi veya karakol kapılarına asıyo-

ruz. Bence bu kafi değildir. Tahak-
' kuk işine ciddt bir şekil verelim. 
Kendimizi aldatmıyalım. 

· Fuat Fazlı Belediye Muhasebe 
Müdürüne, askere gidenlerin aile
lerine verilmek üzere toplanan pa
.ranın miktarını ve bir aileye yapı
lan vasati yardımın miktarını sor
~u 

Muhasebe Müdürü, bunun kat't 

. :miktannı tayin edemiyeceğini, ya
. pılan yardımın pek cüz'I olduğunu 
söyledi. Fuat Fazlı: 

- Bu Işi ıslah etmek lazımdır, de
aı. 

Nihayet müzakereler kA!i görüle-
rek mazbata kabul olundu·. 

1 
Ruzname nihayetinde riyasetten 

'. eelen bir takrir okundu: Riyaset, 
: takrirde Konservatuar binası için 
~vveloe aynlmı~ 600 bin lfranın bu 
defa tevkalAde tahsisatla bu iş için 

Hasan Kendisini Tanıtıyor 
Köroğlu Kendisine Pervasızca Kafa Tutan Bu 
Cüretkô.r Ve Laf Anlamaz Genci Dikkatle Süz.dü 

f 

Hasaula Ayvazın at OstOnde karıılıkb sazla meydan okuyuşlarının reımidır 

-33-
Vaziyet tavazzuh etmi_şti. Çocuk, hayatı paha· 

sına olsun, altındaki atı vermeğe taraftar görüıamü
yordu. Artık başka yapacak ~ey kalmamı~tı- Etrafı 
bir daire şeklinde çeviren adamlar, Köroğlunun ufak 
bir işaretini bekliyorlardı. Derhal bu yabancı kaba· 
dayının üzerine atılacaklar, kendisini kollarını, ba
caklannı bağla)·ıp esir edecekler, atı da alacaklardı. 

((öroğlu son bir defa iyilikle atı almayı diisii,...ı!•: 

Çocuk gel sen inat etme, 
Sözüm dinle güce gitme, 
Gt>l canına kıyıp gitme, 
Gönder bize al ldlşi. 

F~kat yabancı bir türlü yola gelmiyordu _i 
Dinle beni behey adam, 
Geçerim candan ben bu deu 
At ba·ıa. canımdan akdem, 
\ 'ermem sana al idi~I. 

. ._ . , I\.öroğlu artık lifın para etmediğini görünre 
dağlan titreten sesile :ıu beyiti okudu: _., 

Köroğluyum keserim, 
~ocuk kanın dökerbn; 
A,:.ıç avuç içerim, 
öldürürüm çocuk seırl 

• ~öroğlunu"n sesi okadar mertce, okadar ıruvvetli 
~ıkıyordu ki, yanında.ki adamlar bile istemivf' iste
miye titrediler. Şimdi herkes yabancıya merh~rnetle 
bakıyordu. Fakat, hayret, bu gök gürlemesi ~ihi !:in· 
lıyan se8 yabancı delikanlının kılını bile kıpırdatma
ır .~tı. 

Gelct-.ı HaSan'\: 
Hasan bu çelik bakışlı adamın Köroğlu, yani ba

bası olduğunu öğrenince sonsuz bir sevince düştü. 
Demek adı dillere destan olan ve zalim Bolu beyinin 
kediden ür~en fare gibi .korktuğu kahraman babası 
bu adamdı. Artık kendisini tanıtmalı idi. · · • 

Aldı Hasan: 

Aslan oğluna aslan derler,· 
\ 

Kaplan oğluna kaplan deı'-_ 
-~ 

Sana Köroğlu derse Ay,·a-r.,1 

Bana da Dağıstanlı derler.'. 

llasanın son sözleri birdenbir~ ortadaki g~rgin 
havayı altüst etti. Köroğlu hayatında ilk defa olarak 
derin bir ~şkmlığa düşmüştü. Vaziyeti anlıyamıyor
du. Şaşkın şaşkın A)"·aza baktı: 

- Ne di~·or Ayvaz? diye sordu. 
Ayvaz dı;ı vaziyeti bir türlü kanıyamıyordu. 
- Bruıa Dağıstanlı derler diyor. Hem benim de 

aSrnimi, Ayvaz olduğumu bildi, bizi tam yor galiba.? 
O zaman Köroğlu kendisine pervasızca kafa tu

tan bu genci dikkatle süzdü. Gözleri evvel yüzünde, 
sonra belindeki kılıçta, daha. sonra da kolundaki pa.
mbentte dolaştı. Sonra gözleri parladı. Kollarım açtı 
ve ileriye doğru iki adım atarak: 

- Oğlum Ha~n ! diye haykırdı. 
Hasan, bu vaziyet ka~ıs:Aa kendisini attan 

yere attı ve ko5arak Köro~.ııun kollanna. atıldı: 
- Babacığım! 

Baba ile oğulun buluşmasını herkes gözleri ya
~ seyretti. Köroğlu ile Hasan kaleye cıktılar 
ve yekdiğerlerine karşı besledikleri uzun hasret l,ı. 
lannı teskine daldılar. 

Böylece aradan bir müddet ge(,;ti. Bir giin Ha
san rüyasında ihti.)·ar beyaz sakaJlı bir adam gördü. 
Beyaz sakallı adam elinde ayın on dördü gibi güzel, 
kar gibi beyaz bir kız tutuyordu. Genç kız ışıl ısıl 

yanan lözlerile Basana bakıyor ve gülümsüyordu. 
Beyaz sakallı ihtiyar adam da. tebessüm '.!tti: 
- Oğlum Hasan! dedi. Bu inci gibi güzel kız 

senin kısmetindir. Adı Benli hanımdır. Erzurum De
rebeyi Kara. Vezirin kızıdır. 

Tam bu esnada Hasan uyandı. Fakat gördüğü 
güzel kızın hayali bir türlü gözlerinden gitmiyordu. 
Ne kadar çalıştı ise de fayda vennedL Bu inci gibi 
güzel kızı bir türlü unu~ıyordu. Bu yüzden zavallı 
genç gitgide sararıp solmağa başladı. Bu hal baba
sının da gözünden kaçmadı. Köroğlu, oğlunun böyle 
gül gibi günden güne soluşunu büyük bir a-01 ve te
essürle seyrediyordu. Nihayet bir gün dayanamadL 
Onu ~·anına çağırdı: 

(Devamı var) 

Deri lhr•catımız 
Deri satışları piyasada hararetle 

devam etmektedir. Keçi, oğlak deri-

B. M. Mecllalnde görU
fUlecek meaaleler 

Hah l~racatımız 
Almanya ile yapmakta olduğu

muz halı 'ticareti son zamanlarda 
fevkalade inkişaf etmiş ve Alman 
firm.tlan memleketimizde mevcut 
halı stoklarının mühim bir kısmım 
çekmiştir. · 

lerile yarım işlenmiş meşin üzerine 
Almanya'dan yapılan istekler de
vam etmektedir. Şimdiye kadar 

memleketimizden ihraç edilen bu 
derilerin mühim bir kısmını Çeko
slovakya çekmekte idi. Bu memle
ketin Almanya'ya ilhakından sonra 

istekler Almanya tarafından yapıl
mıya ba~lanmıştır. Deriler Çekoslo· 
vakya'daki fabrikalarda işlenmekte
dir. 

ayrılan 1 milyon 50 bin liraya ilA
vesi ve bu suretle tahsisatın ı mil
yon tsOO bin liraya ibHiğile l:ıu i§lerin 
tahsisi kabul olundu. , . , 

Ankara, ( Hususi ) - Büyük 

Millet Meclisi cuma günü toplana

caktır. Ruznamede bulunan madde

ler arasında şunlar da bulunmakta
dır: 

Çoruh mebusu B. Asım Us, tçel 

mebusu B. Ferit Celil Güven, Muğla 

mebusu B. Yunus Nadi, Sıvas me

busu B. Necmettin Sadıkın teşrii 

masuniyetlerinin kaldırılması için 

herbiri hakkında ayrı ayn yazılmış 

olan Başvekilet tezkereleri ve hı' 

hususlarda Adliye ve Teşkilatı L 

sasiY.e encümenlerinden mürek.keı 

Alman firmaları bizden çektik· 
leri halıları müsait fiyatlarla Ame
rikaya satmakta idileı:. Türk-Ame
rikan ticaret anlaşmasından sonra 
Alm.anya ile yapılan halı ticaretinin 
a· ai hararetle devam edeceği şüp
helidir. 

muhte. lit encümen mazbataları ve 
Bafranın Demşek köyünden Hüse
yin oğlu Lutfi Tannver hakkındaki 
idam cezasının tasdiki. 
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-to- Yazan: R. KARAOtiUZ 

KapiteılBenet'in Evin
de Gizli Bir Konuşıİıa 

I Mustafa Sagir Seyyid Abdülva· 
habülgeylô.ni İle Neler Görüştü? ............. ..___ 

Bundan başka daire dahilin
de tavan ve duvarlarda yap
tırılan ayna tertiba.tile, kapiten B~
net, kapılan açık bulundurulmak 
şartile, diğer odalarda bulunanları 
ve ne iş ile meşgul olduklarını gö
rebiliyor, ve diğer bir tesisat ile de 
söylenilenleri işitebiliyordu. Kom
şuları şöyle dursun, apartımanm cii 
ğer katlarında oturanlar bile, bu es
rarlı dairenin esrarlı müstecirini ve 
müstahdemlerini görememişler ve 
burada olup bilen işleri anlıyama
rnışlardı. Daire dahilinde iki şehir 
telefonu bulunduğu ve o zamanlar, 
umumiyetle İstanbulda mevcut bü
tün telefonlar şirket merkezindeki, 
karanlık oda tabir edilen bir yer
den İngilizler tarafından dinlenil
mek suretile kontrol edildiği hald~ 
bu daire aynca gizli hatlarla sefa
rethane ile kumandanlık karargahı
na da merbut bulunuyordu. 

O akşam Mustafa Sagir bu dai
renin küçücük odalarından birinde, 
görüşmek istediği Scydi Abdülveh
habülkcylaru ile karşılıklı oturmuş 
ve mesleki bir hasbihale koyulmuş
lardı. Mustafa Sagir, muhatabını ha 
kikaten beğenmişti. Bilhassa tstan
bul halkını ayrı ayrı sınıflara tak· 
sim ederek haklarında verdiği ma
lumatı çok enteresan bulmuştu. Bu
na rağmen muhatabına şahsiyeti ve 
vazifesi hakkında hiç bir maffımat 
vermemişti. Ancak ketumiyeti Ka
piten Benet tarafından temin P.d;! 
diği için açılmakta hiç bir mahzur 
görmemiş ve öğrenmeğe lüzum gör
düğü hususlar hakkında istizahata 
başlamıştı. 

- tstanbulda, Mustafa Kemal 
paşaya karşı umumi bir muhabbf't 
ve hürmet beslenildiğinden emin mi-

• ? 
sın ... 

- Hem de katiyetle. Çünkü, bi
dayette alelade bir asi telakki ve 
ilan edildiği halde az bir zaman son 
ra, teşkil eUiği Büyük :MHiet Mec
lisi hükumetinin müttefikler tara
fından tanınması ve -hatta münase
batı siyasiyeye bile girişilmesi, hiç 
şüphesiz. ki, beslenilen kanaati değiş 
tirmiştir. Halkta bir halas fikir ve 
Umidi uyandırmış ve bu hadiseler 
Mustafa Kemal Paşayı halka bir ha
laskar olarak tanıtmıştır. 

- Güzel. İstanbul halkı üzerin
de bir sempati uyandırmak itibarile, 
müttefikler arasında bir fark görü
yor musun?. 

- Tabii. İtalyanlar halka ken
dilerini daha ziyade sevdirebilıniş
lerdir. · 

- Sebep? .. 

- Pek basit Mister. Çünkü on
lar, bilaistisna halka tazyik yapmak 
tan daima içtinap etmişlerdir. Hat
ta ben, temasa girdiğim halk üze
rinde kendi lehime daha müsait biı· 
tesir uyandırmak için ttalya tabii
yetinde bir Arap olduğumu söyle
mek mecburiyetini hissediyorum. 

- Olabilir. İstanbul halkının 
Hintliler hakkındaki tAsavvur ve te
lakkileri nedir acaba? .. Hiç bu ciheti 
tetkik ettin mi?. 

- Evet Mister. Hintlileri tama
mile bir esir vaziyetinde görüyor ve 
çok ta acıyorlar. Halkta, Hint kıta
atı askeriyesine mensup efrat ile gö 
rilşmek arzusu vardır ve emin olu
nuz ki bu arzuları da Pek samimi 
ve hakikidir. Hatti, buna muttali 
olan General, Bostancıda bulunan 
Hintli efradın tstanbula geçirilme
lerini ve müslilman Türklerle temas 
ettirilmelerini menetmiştir. Bu se
beple Müslüman Hintliler, Bostan
cıda tamamile ayrı ve milnzevt bir 
kamp hayatı geçiriyorlar ve muha
faza altında bulunuyorlar. Bu sıkı 
tedbirlere ve bilhassa Hintli~ asker-

lerle temas halinde tutulanlara pel< 
şiddetli cezalar tatbik cdlimesl11*' 
rağmen İslamların Hintliler hakkı!l" 
da besledikleri hürmet ve muhabbet 
daima artmakta, ve yine her gü!l 
görüşme teşebbüsü suçile bir çok ır 
damlar tutulmaktadır. 

- Acaba Generalin bunu menet· 
mesindeki kasdı ne idi? tstanbııl 
Müslümnnlaıı üzerinde, Hintli roUs· 
lüman d.Skerler vasıtasile, pekfılıl 
tngiltere hükumetine karşı bir seJll• 
pati uyandırmak mümkün olabilir· 
di. 

- Böyle bir teşebbüs yapıınıadl 
değil, :Mister. Fakat tstanbulda giı· 
lice çalışan millici gruplar da bil 
\ aziyctlen istüade ile, Hint asker· 
lcrini fngiltereye karşı "isyana teıt' 
vik etmek için fırsat buldukça kefl' 
dilerine ordu lisanile matbu beyan· 
nameler tevzi ettirmek ve hatta orı· 
larda bir istiklal fikri ve hareketl 
uyandırmak gibi çok tehlikeli teşeb
büslere geçtiler. Hatta müteşebbis· 
lerden olduğu zannile bir kaç T\irl< 
te bu yüzden kurşuna dizdirildi. 

Mustafa Sagir, bu izahat kat· 
şısında alnını kın§tırdı. Gözlerini, 
bulundukları odanın duvarında asılı 
bulunan İngiltere kralının bUyük J<ı· 
tadaki resmine dikerek bir müddet 
düşündil, düşündü ve mevzuu değW 
tirdi. T~sirli gözlerini muhatabı11B 
tevcihle: 

....... 1stanb.ul müslümanlarının, de 
di. Din hakkındaki fikir ve tcl8Jdd· 
!eri ve dine merbutiyetleriııe dair 
tetkikatınız var mı? .. 

- Sizi tenvir edebilecek kadat 
var Mister. 

- LCıtfen ? .. 
- Halkın ekseriyetinde din fiki!' 

ve telakkileri zaf kesbetmiştir. 1.{tl' 

taassıp bir kitle de yok değildir. Fe.· 
kat bunlar akalliyette kalırlar. V· 
mumiyet itibarile gençlikte, göze 
çarpacak derecede bariz menfi te
lakkiler gördüm. 

- Gençlerdeki siyasi fikir ve 
kanaatlar? .. 

- O ciheti pek tetkik etmediJll· 
Yalnız umumiyet itibarile Mustaf t' 
Kemal Paşaya karşı sönmez ve kal· 
bi bir muhabbet ve hürmet beslenil· 
diği muhakkaktır. Fakat, bu gUnkil 
vaziyette, tabiidir ki, izhar etmeJc· 
ten içtinap ediyorlar. 

- Mutaassıp islamlar hakkındll 
ben de biraz tetkikler yapmak iste
rim. Bunlarla ve toplu olarak temaS 
kabil midir acaba? .. 

- Affedersiniz Mister, pek iyi 
anlıyamadım bu ciheti. Tabii, adet· 
leri yüzlere baliğ olan camileri ... 

Mustafa Sagir muhatabının sô· 
zünü kesmiş ve ciddi bir tavırla: 

- Hayır hayır, demişti. Maksıı· 

dım camiler değil... Topluca otur· 
dukları mahalleleri ve gündüzleri 
bulundukları, toplandıkları semtleri 
öğrenmek istiyorum. 

- Muayyendir, Mister. Aradığı· 
nız koyu ve mutaassıp sofular, bO" 
calar, hemen hemen EyüpsultaJl• 
Fatih, Sultan Selim, Aksaray, Sul· 
tanahmet, Beşiktaş semtleri ile 1J•· 
kUdar tarafındaki mahallelerde bil· 
hassa miitekA.sif bir vaziyette ike.· 
met ederler. Gündüz toplnnb yerle• 
rine gelince, Eyüpsultan, Fatih ve 
Beyazıt camileri civarında bulung.t) 
meydanlardaki kahvehaneleri siıt' 
tavsiye edebilirim. Bilhassa naıxıe.I 
vakitlerinden sonra, buralarda peJ' 
çoklarına tesadUt edllebillr. 

Mustafa Sagir, bahsettiğiıııiı 
mevzular üzerinde, Seydi Abdülveb· 
habiilkeyllnt ile bir saatten faV" 
görüştükten ve bir hayli maıoına.t 
edindikten sinra, tekrar görUşıneJC 
arzueunu iıhar ile: 

\Devamı var) 
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Çin-Japon Har
binin 15 Günliik 
Bilancosu 

• 
Şungking, 9 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, nisan ayının son 
on beş günü zarfında Çin'in muhte
lif cephelerinde 504 çarpışma vukua 
gelmiş ve bu çarpışmalarda 31,665 
Japon subayı ve eri ölmüş, 512 kişi 
de esir edilmiştir. Çinliler tarafın
dan elde edilen harp malzemesi ise, 
275 at, 1456 tüfek, :56 makinelitüfek, 
21 otp ve 5,757,691 mermidir. 
Diğer taraftan Çinliler, 96 Japon 

tankını ve zırhlı otomobilini tahrip 
etmişler, 3 Japon harp gemisini ba
tırmışlar, 10 kadar tayyareyi dü
şürmüşler, 56 kilometre demiryolu 
ile 76 kilometre kara yolunu boz
muşlardır. 

Balbo Kahlredit 
Kahire, 9 (A.A.) - İtalyanın 

Trablus umurnt valisi Mareşal Bal
bo buraya gelmiş ve Başvekil Meh
Med Mahmud Paşayı ziyaret ede
~ek 21S dakika aörü~müştür 

..... y1., • 

Yılan Kızartmaları, 
Yılan Dolmaları ! 

Yazan : Daman Cemal KAYGILI 

Ala kuzu kızartr.ıasmt ve nefis 
bindi dolmasını senin baban da yer; 
marifet yılan kızartmasını, yılan 
dolmasını yemektir. 

Ne o, bakıyorum, fena halde tik 
sinir gibi oluyor; kötü kötü yüzü
nüzü buruşturuyorsunuz! Fakat siz, 
bu tiksinmenin, bu yüz buruştur
manm katmerlisini, o gün gelip te 
bende görmeliydiniz. Zaten ne va
kittir hastayım, sıkıca bir perhiz
deyim. Hele et cinsinden şeyler ba
na katiyen yasak.. Haftalar va_r ki 
tuzsuz çorba, süt, yoğurt ,.e biraz 
da hamur işile midemi avutmağa 
çalışıyorum. Arasıra et filan bur
numda tütmüyor değil; fakat ıztı
rap korkusu beni (Gandi) den daha 
ziyaue oruca bağlıyor. 

Geçen gün yine öğle \'akli tuz
suz çorbamı içmiş, yoğurda ekmek 
batırarak bu pek hafif çorbanın l>i
raz üstünü bastırmış, sonra da ar
ka üstü yatağa uzanıp yattığım yer 
de, günü geçmiş bir gazetenin aca
yip tefrikalarına göz gezdirmcğe 
başlamıştım. Derken gözüm bu tef
rikalardan birinin bir yerindeki 
(Enfes yılan kızartmaları) na iliş

mesin mi? Ben ki ne zamandır, kör
pecik bir kuzu kızartmasından bile 
ürkerken gazete sütununda g9rdü
ğüm bu enfes yılan kızartmaları be
ni hayli meraklandırdı ve okumağa 
başladım. Meğerse yatakta göz gez
dirdiğim bu acayip tefrika Avus· 
tralya vah~ilcrine dair bir Avrupalı
nın yazdığı bir tefrika imiş ... Mü
barek adam, bu vahşilerin yılan e
tine ne kadar düşkün olduklarını 

amma da ballandıra ballandıra ail
la tıyordu ha! Oraya mahsus ve hep
si de gayet zehirli olan çeşit çeşit 

yılanların kızartmasını mı istersi
niz, dolmasını mı, yahnisini mi, pi-

lakisini mi, sövüşünil mü, salamura
sını mı? Artık bunları birer birer 
sayıp döküyor \'e bütün bunları bal-

landırarak sayıp dökerken adamca
ğızın ağzının suları da akıyordu. 
Hele oralı kabile reislerind~n biri-
nin, bir ziyafette yaman bir çıngı
raklı yılanın, nar gibi kızar

mış kafasını nasıl bir iştahla ve 
ı:;ömüre sömüre yediğini, sonra da 
keyfinden parmaklarını nasıl şapır 
şupur yaladığını anlatıyordu ki az 

kalsın ürküntü ve tiksintiden yüre
ğim ağzıma gelecekti. Bazı Afrika, 
Amerika yabanilerHe Avustralya 
valışilerinin yılan yediklerini zaten 
eskidenberi işitir, dururuz. Bunda 
tabii yeni bir fevkaladelik yok. Fa-

kat nedir ki, bu Avrupalı, medeni 
seyyahın anlattığı bu seferki yılan 
yiyiş tarzı büsbütün başka idi. Ha
ni bizim en meşhur bir oburumtiz, 

kendinin Karakulak suyu başında 
kuzu dolması ile irmik helvası yiyi
şini bile bu kadar canlı ve ballı an
latamaz. 

tşin asıl garibi, tuhafı neresiydi 
biliyor musunuz? Müsaadenizle, or.u 
da anlatayım: 

Avustralya \'ahşileri arasında 
bir hayli dolaşıp gezmiş olan o Av
rupah, medeni seyyah, onlann bu 
)'ılan yemelerini uzun uzadiye an
lattıktan sonra diyordu ki: 

Onların bu yılan Yİlişleri, doğ
nısu beni kendilerine ~ok imrendir· 
di. Hatta bir gün dayanama},p piş
miş bir yılandan bir lokma da ben 
aldım ve ne yalan söyJiyey:lm, mü
bareğin tadına pek bayıldım. Doğ
rusu yılan etinin lezzeti yanında ko .. 
yun \'e sığır eti ka~ para eder aca
ba! 

Ne yazık ki biz medeni ATiııpa
War bili yılan eti denilen bu çok 
lezzeW, çok besJe}ici gıdayı, hlli 
bir türlü benlmsiyemiyor, ondan bir 
türlü istifade edem1yoruz. Yılan salt 
A \'llStralyada yahut Afrika.da. değil, 
bizim Avrupa.da da oldukça meb
zuldür. 

t;ı gösterdiği bn duygusuzlukla gıda 
cihetinden ~ok ziyan ediyor. Bazı 

~imal memleketleri bugün kurbağa
yı, kaplumbağayı nasıl seve SC\'C, 

bayıla bayıla )1yorlarsa. temennl e .. 
derim ki pt"k yakında bütün A vnı· 
palılar yılan etine de ayni düşkün· 
Jülde sarılsınlar ve böylelikle tabla· 
tin en mühim bir gıda maddesi, dağ· 
Jarda, bayırlarda, ormanlarda ziyan 
zebil olmaktan kurtulsun! 

Nasıl, buna ne buyurursunuz? 
Herife: 

- Hay gözünü toprak doyur
sun! 

Diyelim mi, demiyelim mi? Ba
zan ağız değiştirmek için nadide 
şeyler yenilir amma yılan, çiyan da 
sofraların daimi nimetleri arasına 
girdi miydi artık tamamdır dünya
nın keyfi! Yılan etini pek methe
den bu Avrupalı seyyah, hem onn 
ağız değiştirmek için değil, tabiatin 
insanlara en tabii ve en güzel bir 
gıdası olarak tavsiye ediyor. Şu hal
de koyun, kuzu, sığır, manda, ta
vuk, hindi gibi o canım dünya ni
metleri, galiba yavaş yavaş dünya 
yüzünden sularını çekmeğe başladı
lar ki şimdi sıra yılanlara, çiyanlnra 
geliyor! 

Bu if1}e, benim bir türlü aklımın 
yatamadığı bir şey varsa o da me

deni bir Avrupalının, bemşerilerine 

Avustralya vahşilerinin yediklerini 
• tavsiye etmesidir. iyi amma mede· 

niyet nasıl külse vahşet te öyle de· 
ğil midir? 

Eğer bu seyyahın tavsiyesi yeri
ne getirilip Avnıpada da yılan, çi· 
yan yenilmeğe başlanacak olursa 
korkarım ki iş yalnız onunla kal
maz; sıra ile arkası gelir ve bir gü.a 
de bakarız ki ... 

Onu da söyliyeyim mi? 

Haydi onu da söyleyivereyim: 
Yılan, çiyan filan derken, ayni 

vah_şilerin, adlarına yamyam deni
lenleri gibi bu gi.lnkü medeniler de 
yavaş yavaş bi.;birlerini yemeğe ba~ 
lar.\r. Amma diyeceksiniz ki: 

- Sanki şimdi birbirlerini ye
miyorlar mı? 

Evet amma bu yiyiş başka, kı
zartma, dolma, çorba, pilaki, döner 
kebap şeklinde yemek başka! 

ida·mı istenen 
Çitte Katil 
Karısını ve kayın babasını öl· 
dürüp usta ın1 yaralıyan Meh
met Emin dün müdafaasını 

yap~ı 

Sultanahmette Dizdariycdcki ev
lerinde bir gece vakti; karısı :Mak
bule Zehra ile kainpederi Hasan 
Çavuşu bıçakla vurmak suretile öl
dürmekten ve ustası Mehmedi de 
öldürmek k~stile yaralamaktan suç~ 
lu aşçı Mehmet Emin.in muhakeme
sine Ağır Ceza'da dün devam olun
muştur. 

Dünkü celsede, hakkında idam 
cezası istiyen müddeiumumi mua· 
vini B. ~eridun Bagata'nın :iddia
nemesine karşı maznun Emin, mü
daf aanamesini okumuştur. 

Maznun, bu müdafaasında genç 
kansının Mehmet usta ile zina yap
tığını ve bundan dolayı beslediği in
fial ile bir gece vakti erik ağacı Ü· 

zerinden karısını gözetlediğini ve 
sonra içeri girerek karanlıkta sofada 
tesadüf ettiği adamı Mehmet usta 
zannile vurduğunu, fakat bunun k&· 
inpcderi Hasan Çavuş olduğunu 
sonradan anladığını; o vakit de işin 
bitmiş olduğunu ve yine son"ardan 
karısını da vurduğunu söylemiştir. 

Muhakeme, karar için ayın otuz 
birine talik olunmuştur. 

SAMSUN YERU MALLAR 
SERGISt 

19 Mayıs 939 da. başlıyacali 
beşinci Samsun yerli mallar 5er
gisine iştirak sanayicilerimizin 
vazifesidir 

IAkin, A \'11.StralyadakiJerden, her 
halde daha lezzetli ve daha hafif 
olduğuna hiç şüphe olmıyan bizim 
Avrupa yıla.nlarm kırlarda, dağlar
da, onna.nlarda hep ziyan zebU o
lup gidiyor. Kızartması dolmasın
dan, dolması SÖ\iişünden, sövUşü sa
lamından daha. lezzetli olan tabiatın 

Ulusaı Ekonomi 
bu enfes mablfikları, Allahın bu ta-
bii ve canlı ımco.klannın lezzet ve ~ ~~u 

kuvvetleri. bizce ne vakit a.nlqlla-- :============ cak acabaf Avropa yılan etine kar-
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EtDlrLDDH•i' r Sultan Aziz Devri 
iyilik Yapayım Derken 

Gireaun Halkevi Çalıııyor 

Yazan : M. ŞEREF OKTÜRK 

- Teşekkür ederim ef endi.m, di
yerek tekrar hızlı hızlı yoluna de
vam ebneğe başladL 

Biraz ilerledikten sonra omuzu
na hafif hafif bir elin dokunduğu
nu hissederek durdu. Başını o tara· 
fa çevirdiği zaman omuzuna vura
nın polis olduğunu görünce ha~t
le : . 

- Ne var; ne istiyorsunuz? de
di. 

- Benimle merkeze geleceksi-
niz. 

- Niçin? 

- Bilmem, o kadar söylüyorum. 
- Ayol ben evime gidiyorum. 

Geç kaldım. Çoluk, çocuk evde me
rak edecekler ... 

- Ben 19.f dinlemem hanım! .. 

Giresun, (Hususi) - Halkevı tem 
sil kolu Hissei Şayiayı üç defa üstüs
te temsi etti ve halk ekseriyetle 
gördü. KöylU icin de ayrıca göste
rilmiştir 

Gönderdiğim resim, t.emsilde va

zife alan gençleri gösteriyor. X işa

retli zat Halk.evi baikan•-·v.t ftı. 

san Ali Gürkandı~. 

Şehrin rürilltüsünden, kalabalık 
dOkaklarından uzak bir semtte otu
ruyorlardı. Gündüzün güneş ziyası
nı bile pek az gören dar, çamurl~ı, 
rUtubet kokan sokaklar, yıkılmagn 
yfu: tutmuş, es}d ve harap evler, u
fak pencereli, basik tavanlı ~~ar
da çocukluk, gençlik senelen_m ~e: 
çiren Emine, bütün meşgulıyetinı 
harap evi temizlemeğe, çocukla:ı

nın, kocasının eskilerini dikmege 
sarfediyordu. trf an efendi ile evle
neli altı sene olmu§tu. Bu müddet 
içinde hiç bir gün kocasının dedikle
rinden d.ıışan çıkmamıştL Kocası da 
kansı, çocukları için çalı§U', her gün 
aldığı malı satıp aza kanaat ederek 
daima akşam ezanı ile evine döner
di. Mezarlığın duvan içine gömül
müş babadan kalma kırık dökük bir 
evleri vardı. Onları merkezde söylersiniz! .. 

Genç kadın, söylenerek polis ile 
karakola kadar gelmiş, gösterilen 
odadan içeri girmişti. 

88 • • 88 : 

Emine, işini erken bitirdiği gün
ler, iki yavrusu ile mezarlığa çıka.:
lar, evlerinde mahrum oldukları gu
neşten istifade edip soluk çehrele
rine renk vermeğe çalışırlardı. Top
rağa devrilmiş yosunlu mer~:.r ~.a
vuklar, fesli mezar taşları, çurumuş, 
sUnger manzarasını almış insan k~
mikleri, yılların akıcılığını seyret
miş ihtiyar selviler, yıkık duvarlar, 
paslanmı§ eğri parmaklıklar ve bü
tün bunların meydana getirdiği ha
zin manzaraya alışan genç kadın, 

bir yere oturur, elinde bir şeyle meş
gul olurdu. Bu mezarlıktan bütün 
semt, park gibi istifade eder, hava
ların müsait olduğu zamanlar ha
zan burada toplanarak yemeklerini 
de yerlerdi. 

Gündüzün ezan sesleri, geceleri, 
baykuşların ötüşleri şehrin gürültü
sUnden, uğultusundan uzakta kalan, 
ihretle dUnya arasında bir merhale 

vazifesini gören bu mahallelerin, 
derin sessizliğini bozarlardı. Bazarı 
dar sokaklardan gelen kalabalık a
yak sesleri, herkesi pencereye, ka
pıya koşturur, geçen tabutun arka
sından dualar okuturdu. Her gec;>Pn 

·günle ölüme biraz daha yaklaştık
larını daima akıllarında tutan bu 
zavallılar, ölüm korkusu ile gtinfilı 

işlememeğe bUyUk bir itina ile gay
ret ederlerdi. 

tşte, diğerleri gibi bu hayata,· ço
cukluğundan beri alışan Emine, genç 

liğine rağmen bu an'anclerden kur
tulamıyor, daha doğrusu bu eski ya-

ı;ıayıştan ufak bir ayrılışı günahla
rın en büyüğü sayıyordu. 

Hayatında kocasından başka hiç 
bir erkekle karşı karşıya gelip ko-

nuşmamış, camide, mezin ve imam-. 
dan başka kimsenin sözlerini dinle
memişti. 

Bu vaziyette, senelerdenberi bu 
şekilde yaşamağa alışan Emine, 
genç.Jiğin ve muhitin tesirine kapı-

larak yavaş yavaş değişmeğe başla

dı. Kocasına da telkinlerile tesir ya
parak fikirlerini kabul ettirmişti. 

Artık çarşaf, yemeni kaldınlıp atı

larak yerine manto, başörtü gelmiş
ti. 

Emine, bir gün mahallenin yeni 
yetiten genç Jnzlarile birlikte sine
maya da gitm.if, ömründe hiç gör
mediği sinemayı pek sevmişti. O 
gfuıden sonra arruJıra kimseye sez
dirmeden, gizlice biriktirdiği para 

ne sinemaya gidiyor, akşam üzeri 
kocası gelmeden dönUyor, komşuya 
bıraktığı yavrulannı alıyordu. 

Yine bir gün, çocukları komşu
ya bırakıp bir iş bahane ederek si-

nemaya gitmif ve her zamanki saati 
geclkth'miştl. Hızlı hızlı yürürken 

elinde salladığı çantanın sapı kopa
rak içindekiler yere serpildi. Para -
lar, kınk dişli tarak, ayna, bir kaç 
renk makara ve daha birçok şeyler, 

hepsi ayn bir istikamette yayılmış

tı. Genç kadın, acele ile bunları top
lamağa uğra&ırken temiz giyinmiş, 
orta yaşlı dinç bir erkeğin kendine 
yardım ettiğini gördU. Hayatında bu 
tekilde bir erkekle ilk defa karşıla
şan Emine, ne yapacağını şqırmış-

b. YeN dökfilenleri topladıktan son 
J'&, kareısmdak:i gWer 1-fi.zlU adama: 

Büyük bir masanın başında otu
ran komiser, kadını görilnce ayağa 
kalkıp odada hızlı hızlı dolaşan asa
bi adama dönerek: 

- Dediğiniz kadın bu mu? 

- Evet .. 
Genç kadın, bu sözlerden bir şey 

anlamıyarak: 

- Beni buraya niçin getirttiniz 
komiser bey? 

- Cevabı ben değil sen vermeli-
şln. 

- Ne demek istiyorsunuz, an
lamadım. 

- Şimdi işi uzatmıyalım. Bu e
fendiyi tanıyor musunuz? 

- Evet. Demin yolda Ç'lllh.cı 
açılmıştı, yere dtişenleri toplamak 
için bana yardım etti. 

- Bu iyiliğe mukabil efendinin 
altın saatini çalmağa utanmadın 

Altın 
Yağmuru . 

MUatahslller son rajmur 
için böyle dlyorla~ 
tzmir, (Hususi) - Evvelkı ge

ce şehrimize ve civara çok faydalı 
yağmurlar dU~müştür. Aydın ve 
Manisa havalisinden alınan haber
lere göre yağmur, o havaliy: de düş 
mUştlir. Müstahsiller bu yagmurla
rın bereketini telmihan: 

_ Altın yağdı, demektedirler. 

Dinarda 
ı, bankasının her halde 

bir fUbe açması isteniyor 
Dinar (Yeni Sabah) - Dinarda 

Ziraat Bankasından maada banka 
yoktur. ıİcmleket iş hacmi bakımın
dan birinci sınıf kazalar arasındı 

yer almaktadır. 50,000 nüfusu v~ 
geniş hinterlAndiyle beraber orta 

mı ? Anadolu'nun Ege havzasına uzath-
Emine, duyduklarına inanamı- ğı yolların merkezinde ve intikalin· 

yarak hayretle karşıstnda dik .lu- dedir. 

ran adama bakarak: Her türlü banka muamelesi iki 
_ Hayırdır fnşallah ! Alblı ku- bankayı da mükemmel idare edece~ 

ru iftiradan esirgesin. Ben, saat Ci- vaziyettedir. Tüccarlarımızın pe{. 
lin çalmadım. Bunu da kim uydur- çoğu İş Bankasile iş yapmaktadırlar. 
du? Allah esirgesin, Sizin bildiğiniz Fakat Dinar'da şubesi olmadığından 
kadınlardan değilim.. İsparta veya Afyona gitmek ~ecbu~ 

- Doğru söyle saat nerede? rivetinde kalıyorlar. Umu mı se,·gı 
- Vallahi almadım a... İnsanı v~ teıahürler arasında 15; Bankası-

çileden çıkaracaksınız. nın Dinarda açacağ ı şubeden henı 
Komiser, ayaktaki efendiye dö- memleket, he mde banka büyük is: 

tifadeler temin edecektir. Keyfiye c;ı 

alôkadarlara arzederken meseleyi 
süratle ele almalarını rica ediyoruz. 
Önümü:r: yaz ve canlılık zamanıdır. 

nerek: 

- Beyefendi!. tnkar ediyor, gör 

dünüz. Uğraştıracak. Siz adresinizi 
verirseniz biz, tahkikatı yapar, ne
ticeden haberdar ederiz. Boşuna bPk 
lemeyin!. 

M. A. A. 

Çorluda köycülük 
teşkHatı - Hayır. Zararı yok. Yalnız şu 

saatte otele bir arkadaşımı çağır- Çorlu, (Hususi) - Köy muhtar
mıştım, gelmiştir. Otele bir telefon !arına köy ve köycülüğe ait muame
edeyim. diyerek telefona sarıldı. latı öğretmek ve bilgilerini genişlet-

Uzun bir konuşmadan sonra te- mek rnaksadile ayın sekizinden iti
lefonu kapayacağı sırada yüksek baron Halkevinde bir kurs açıld.ı. 
sesle: Bu kursta hususi muhasebe memu-

- Ne dediniz? Masanın üzerinde ru Osman Mutlu, ve Köyler bürosu 
mi unutmu§um? Peki teşekkür ede-
rim. 

Telefonu kapayıp kızardı ve ko
misere dönerek: 

- Affedersiniz komiser bey!. 
Saat bulundu. Otelden aynlırker. 
masanın üzerinde unutmuşum. Te
lefonda şimdi söylediler .. 

Karşısında clleri titriyen, dudak. 
lan kıpırdıyan, san yüzU biraz daha 
sararmış genç kadına dönerek: 

- Hanımefendi, beni affedin. 

katibi Ahmet Taylan usulü muha
sebe ve köy kanunu çemberi dahi
linde, adliyeden, maliyeden, nüfus
tan ve ziraattan birer zat kurs de
vamınca branşlarile alakalı dersleri 
takrirle vazifelendiri.lmişlerdir. 

Çorluda kadastro 
faaliyeti 

Çorlu, (Hususi) - 936 yılından 
beri Çorlu ve köyleri kadastrosile 
meşgul bulunan kadastro teşkilatı 
dört posta halinde kasaba ve köyle

Size iftira etmişim!. Yolun~an a- rinde faaliyettedir. 
lakoydum, izzetlnefsinizle oynadım. Merkezin hukuki işleri bitmiş, 
Demin sizden aynlınca saate bak- mesahasının da bir an evvel ikma
mak istedim. Ceplerimi aradım, yok! 
Sizin Urkek hareketlerinizden şüp
helenerek bu vaziyete dilştük. 

Ne söyliyeceğini, nw.ıl özür di
liyeceğini şaşıran adamcağız, cebin
den çıkardığı bir kaç tane on lira a
yırarak Emineye uzattı. 

Genç kadın kendisine uzatılan 
paralan görilncc gözleri kamaşmış
tı. Bu vaziyet karşısında me.zarlığ:ı. 

line çalışılmaktadır. 
Şimdiye kadar Kara Mehmetli, 

Maksutlu, Ballı Cilce, A~ğı Sevin
dikli köylerinin kadastrosu bitmiş, 
bunlardan bir kısmının planları is
kan idaresine diğer bir kısmı da 
plan ve kUtUklerile birlikte muame
le1eri tamamlanarak tapuya devre
dilmiştir. Tekirdağ vakıflar müdürü 
Avni Sayın Çorluya gelmiş ve va
kıflar .memurluğunun bir senelik 
muamelatını teftişe ba§lamı§tır. 

gömfilen kulObesi, kocası, yavrula.
·zünün önünde bir anda belirdi 

Malkara tapu memuru Sefer Ya
pan terfian Çorlu tapu sicil muhafız 
muavinliğine gelmlt, ,Çorlu tapu mel 

Liralara elini uzatırken kalbi Jae.. 
J.9Callla ~JY.ordu.. 

Bektaşi ayinı 
Davası görüld~ _ 

İzmir, 8 (Hususi) - Bektaşı a
yini yapmak suçundan asliye birinci 
ceza mahkemesine verilmiş olan nıev 
kuf Hasan baba ile Rıza ve Etem, 
gayri mevkuf Fahriye, Melek 
Zehra Hava, Elif, diğer Melek ve 

I • • 

eski Urla kaymakamı bay Hilmının 
muhakemelerine devam edilmiştir. 

Muhakeme, son safhaya gelmiş 
olduğundan, bu celsede üç şahit ~
rasında muvacehe yapılmıştır. Mu· 
vacehenin sebebi şahitlerden polis 
memur u B. Hüseyinin verdiği ifade
de, diğer şahitlerin ifadelerine ay~~
rı bazı noktalar bulunmasıdır. Mu · 
vaeehede B. HUseyin, §U ifadeyi ver 
miştir: 

- Hasan babanın, Bozyakada , 
Kavaklıpınar caddesindeki evine gir 1 

diğim vakit evin alt kısmındaki oda
da bazı kadınlar ve iki erkek otur
makta idi. Bunlann önünde bir ma" 
sn duruyordu, A.yin yaptıklarını gör 
medim, fakat masa üzerinde bir 
mermer taş duruyordu. Bu taşın ü
zerinde bcktaşiliğin rümuzlarından 

kılıç ve kalkan resimleri vardı. 
Müvacehede bulunan komiser B. 

Osman ve komiser B. Nedime, ha
kim sordu: 

- Siz, odaya girince böyle bir 
şey görmediğinizi söylemiştiniz. Şa

hit Hllseyin gördllğlinU söyliiyor. 
Komiser B. Osman şu izahatı 

vermistir: 
- Hasan babanın evine evve

lft biz girdik. üzerinde bektaşilik rü 
muzları bulunan bu taşı masa ÜT.e

ıinde görmedik, onu yuknrıki odada 
bulunan halılar nrıısınn sarılmış o
larak bulduk, aşağıki odaya indir
dik ve masanın üzerine koyduk. Po
lis meını.ıru Htiseyin, eve bizimle be
raber girmedi, şonradun geldi, onun 
için bu işaretli mermer taşııu da ma 
sa üzerinde gördü. 

Komiser B. Nedim de ayni ifa· 
dede bulundu. 

tddia makamıııı i§gal eden müd
deiumumi muavini B. Sabri Atama
ner, iddiasını serdetti, evde ayin ya
pıldığı hakkında delil mevcut olma
dığına göre suçun işlendiğine dair 
ortada kanuni unsur bulunmadığını 
söylemiş ve maznunların beraetleri
ne karar verilmesini istemiştir. Maz
nunlara son diyecekleri sorulmuş, 
hepsi de suçsuz olduklarını, ayin 
yapmi.ldıklarını söylemişlerdir. Mu
hakeme karar için kalmıştır. 

Borsada bir adam 
öldürüldü 

Bursa, (Hususi) - Setbaşında 
Savacıbey sokağında bir cinayet ol
mu~tur: Havlucu Zakir adında 60 
yaşlarında biri.le manifaturacı Adi! 
isminde ve yine 60 yaşlarında bir 
arkqşı yolda beraberce yürürler
ken bir bah"e meselesi üzerine mü
nak~aya başlamışlardır. Münakaşa 
kavgaya dönmüş ve Adil Zakiri öl
dürmüştür. 

muru Hasan Kuzel de terfian Mal
kara tapu sicil memurluğuna git
miştir. 

Tekirdağ memurlarından Meh
met Ali, Çorlu posta telgraf muha
bere memurluğuna tayinen gelmi§ 
v~ iaa lwı.ol.oıa ıstır. 

hmJ SelAt 

Başpehlivanları 
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-

1 -87- YAZAN: SAMI KARAVEL 

Kazıkçı ile Hüseyi in 
Güreşi Kızışmıştı 

flüseyin !dütetnadiyen Hücum 
Ediyor, Kazıkçı ise Aldırmıyordı ___ .,...._ c::ao---

Hüseyin de, yağlanıp meydana l 
çıktıktan sonra canlanmıştı. Bekir 
gibi; kuvvetli ve neşeli bir peşre~ 
yapıyordu. İki pehlivanın da keyfı 
yerinde olduğu görülüyordu. 

aını iki tarafa salladı ve: 
~ SiJ - Amma! anlamışsın be? .. 
de pehlivanım diye ortaya çıkar 00' 
ğuşursunuz? .. Pehlivan olmaz siz
den be kızan! .. 

Seyircilerin kanaati Kazık~ının 

Kündeci Hüseyini mağlup edeceği 

yolunda idi. 
Fakat; bir çokları da Kündeci 

Hüseyinin hasmını bir çnhmına ~e
tirip yenmesi ihtimali olduğu dfü~ün 
cesini taşıyorlardı. 

Uzatmıyayım, iki pehlivan bir
birlerilc kapıştılar ... Bekirin miıda
faa güreşi yaptığı g 'örü!Uyordu. 

J{urnaz Bekil'; hasmının yorgun 
olduğunu bildiği için güreş tab:ve
sini müdafaada bulmuştu. Ve doğ
rusu da bu idi. Çi!nkü; yanın saat· 
lik ağır bir müdafaa güreşinden son
ra, Hüseyini tamaınile bitkin bir ha
le getirdikten sonra kolaylıkla yen
mek dalın münasip olurdu. 

Hüseyin; güreş tabiyesini hücum 
olamk kabul etmişti. Durmadan has 
mına saldırıyordu. 

Kündecinin hücum planı yerinde 
bir düşünüştü. Çünkü; güreşi mü
dafaa olarak alacak olursa kesilip 
mağlüp olması yuzde, yUz mukacl
derdi. 

Binaenaleyh; her:çebadiıbad has
mına hücum ederek tez elden galibi 
yet elde etmek daha ustalıklı hir 
hareket olurdu. 

Kazıkçı; Hüseyinin hücumlarına 
hiç acele etmeden temkinli bir su
rette mukabelede bulunuyordu. 

Kündecinin yağ güreşinde birc0k 
açmazları vardı. Hatta:, Kazık<.;ıdan 
daha ziya<le usta ve kıvrak bir pch
livantlı. En ufnk bir açığı görürdü gö 
zil olduğu gibi. Hasmının yapacağı 
oyunlara mukabil oyunlarla karşı 
koyarak galip gelmesi de melhuzdu. 

Nitekim; Araboğlu gibi usta bir 
pehlivanın galip oyununa mukabil 
yaptığı bir hareketle mağlup etmiş
ti. 

Güreş on beş dakika kadar ayak
ta bir tarafın mi.idafaası, diğer ta
rafın hücumile devam edip durdu. 

Hntti.ı; Kazıkçı müteaddit kne
ler hasmına çapraza, girdiği halde 
sürmedi ve boşalttı. 

Ne olur, ne olmaz diye düşünü
yordu. Hüseyin belki çaprazda bir 
yanbaş oyunile veyahut ta ters dö
nüp bir çömelme ile kendisini hata
lıyabilirdi. 

Araboğlu; oturduğu yerden, çı

rağının güre§ tabiyeslni takcfı1· et
miş bir tavırla ikide birde başını 2al 
layıp duruyordu. 

Ben, yine kazan dibinde oturu
yordum. İhtiyar Cazgır da yanımdıı 
idi. Bir aralık Cazgır mırıldanır gi
bi söylendi: 

- Susak ağızlı... Hepten pehli
van be! .. 

Cazgırın bu laflarından bir şey 
anlamadım .. Bu takdir dolu sözleri 
acaba Kündeci Hüseyin için miydi? 
Yoksa; Kazıkçıyı mı yilkseltiyordu. 
Sordum: 

- Usta; bu takdirin kime ait ... 
Elini sallıyarak cevap verdi: 
- Kime ait olacak kızan oo!.. 

Görmüyor musun nasıl güreş tutu
yor Kazıkçı? 

- Neden? 
- Neden olacak? .. Hepten ha 

mal gibi diişünürsünüz be!. 
- Affedersin ustam?.. Biz dıı. 

ha çocuğuz belki; bu işin anlama~ı 
ğımız tarafları vardır .. Liltf et te o~ 
ret .. 

- Kazıkçı; Hüseyinin yorğulJ 

olduğunu bildiği için güreşi müda· 
faa olarak yapıyor ... Fakat; bir yan 
dan da hasmını yoruyor ... Kum3' 
Sıvash iyiden iyiye hasmını ezecek 
ve ondan sonra leşini yere serecek. 
Anladın mı?. 

- İyi amma; öyle ise Hüseyin 
pehlivan neden durmadan hücum e-
~~r? . 

- Ne yapsın oğlum ... Zaten bil' 
atımlık barutu kalmıştır. Yarım sa.· 
at içinde hasmına bir şeyler yapabi· 
lirse ne ala, yapamazsa mukadde~ 
olan 8.kibetine erişecektir. Vaziyctı 
iyi kavnyan Bekir, hasmının deli 
dolu hücumlarına mukabil hUcuın· 
larla kalkışmıyarak kendisini kolla• 
ması en birinci ustalıktır. E! .. Ola.~ 
bilir ya!.. Boşu boşuna halalanabi· 
lir .. 

Dedi 

İhtiyar güreş pirinin söyledikle
rini iyice kavramı§tım: Hakikaten~ 
Bekir ustalıklı hareket ediyordu. 
Hasmını hücumlarla yoruyor ve soB 
ra da bütün gilrcşin ağırlığını Hil· 
seyinin sırtına yükletmiş faşıtıyor· 
du. 

GUreş yirmi dakikayı bulmuştu. 
Daha hala iki pehlivan ayakta boğu 
şuyordu. 

Bekir; mütemadiyen hasmını 
elense, tırpan, boyunduruk çekiyor· 
du. Zavallı Hüseyin de paça kapa· 
cağım, çapraz gireceğim diye didi· 
şip duruyordu. 

Bir aralık olduğum yerden fır· 
ladım. Araboğlunun fikrini almak 
için yanına gittim. Araboğlu memle 
ketlimiz olduğu için beni tanırat. 
Yanına gider gitmez elini öptüm, 
ve dizinin dibine oturdum. 

Araboğlt;ı; gayet sevimli ve müte 
vazi bir adamdı. Gurur nedir bil· 
mezdi. Güler yüzlü, temiz kalpli bit 
insandı. Dizinin dibine oturduğuınıı 
görünce: 

- Hoş geldin koca pehlivan be!. 
Diye iltifat etti ve sözlmne d6· 

vamla: 

- Nasıl buluyorsun güre§i ba· 
kalım? .. dedi. 

Ben; ihtiyar Cazgırdan aldığını 
fikirlerle milcehhez olduğum için .. 

gururlanarak şunları söyledim: 
- Usta; Bekir HUseyini yen <J• 

cek ... 

- Neden anladın! .. 

- Güreşi mildafaa yapıyor ... 
Hasmını yoruyor... Zaten HUseyin 
kesik bir vaziyette .. Zannederim on 

beş dakika sonra Ka~ı hücuına 
geçerek i§i bitirecek ... 

Araboğlu; sözlerimJ dikkatle din· 
!edikten sonra: 

(Devann var) 
Ben; doğrusu Kazıkçının güre

§ini bcğenmemi§tim. lfüseyinden 
korktuğuna zahip olmuatum. Çün
kü; hasmının hiç üzerine varmıyor
du. İhtiyar Cazgıra dUştincelerime 
uygun bir tarzda mukabele ettim: 

·······4·~·· ............................. . 

- Evet; görilyorum ... Hüseyin
den korkuyor ... Ustası gibi bir ha
taya gelmemek için çekingen güre§i
y_or ... 

İhtiyar, bu sözlerim Userine ba-

Kbtahyada spor hareketleri 

KUtakya, (Hususi) - Dün ~h· 
rimizc EskJşehirin Mavi Yıldırını 
futbol takımı gc.lnıi§ ve Kütahya 
futbol takımile bir müsabaka yap
mıştır. Eski§ehlrlilor birinci devre
de bir gol çıkarml§lar, fakat KUtah 
yalılar buna ikinci devrede yaptık· 
ları iki golle mukabele ederek Mavi 
Yıldınmlılara galip aellınitierdfr. 
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(RADYO PROGRAMI] 
ÇARŞAJOIA: 10/5/- 7 - Rast tttrldl: (Yemenimde 
12,30 Program. hare var) 
12,35 Tnrk mtızltt. 8 _ Haeim beyin Hicazkar şar-
Çalanler: ZUhttl Bardakoğlu, kı: (Şeb ti. aeher akar) 

Refik Fersan, Kemal Niyazi Sey- 9 _ Lltif ağanın Hicazkar p.r-
hun, Cevdet Çağla. in: (Yoktur zamaıı '9'> 

Okuyan: Necmi Rıza Ahıakan. 10 - Osman Nihadın Hicazkir 
t - Sultant Yeglh peşrevi. tarkı: (Şu zarif göfsUn içinde) 
2 - Leminin Sultani YegiLh tar 21,00 Haftalık posta kutuşu. 

kısı: (Andıkça geçen gtlnieri) 21,15 Esham, tahvillt, kambiyo-
.3 - Lem.inin Ferahfeza tarkısı: nukut ve ziraat bol'S&ll (fiyat) 

(Dınlendi batıın dUn gece) 21,25 Neşeli pllklar - R. 
4 - Zühtü Bardakoğlu: Santuı 21,SO Müzik ( :Mandolinata ) -

taksimi. Şef: Sadık Talu idaresinde. 
• 5 - Y eeari Amnın Sulta.niye- 22,00 Milzik (KilçUk orkestra -

gah §arkısı: (Biz Heybelide her ge- Necip Aşkın) 

.t'T ! N 1·1 A. SA H 

GUzelllkler •• 
Dilayada •CTC11t bitla 

teYlerdea lstüadilr. 

Onu koruyunuz 

KREM PERTEV 

l&Jf••., -

ce) 1 - Hanscbmann • Andalusia • 
6 - Halk tUrkUsü: (Mecnunam İspanyol valsi. l.•••••••••••••••••••••••• .. j 

~~w~~m) 2-&n~~-~min~ ~~~~~~~~~~~~~============== 

Çünkü ASPİRİN seneler• 

denberi her türlü soğ~kal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri ş~şmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

7 - Halk türküsü: (Şu dağlaı'l daha gitmeliyim. 
delmeli) 3 - Paul Lincke. Kapri (SerP.-

13,00 Memleket saat ayan, a- nad) 
jans ve metooroloji haberleri. 4 - Ziehrer _ Der Schatzmeist.er 

13,15-H .Mtisik (Riyaseti Cüm- operetinden valsler. 
bur Bandoau • ljef: Dısan KUnçer) 5 - Gounde - Ave Maria. 

1 
- Blankenburı • llU"f. 8 - Ganglberger • Aşk Çanln-

. 2 - Leo l'all • Dolar Prensleri- n - prkı. 
nm valalert 7 - Fritz Recktenwald - Grin· 

3 - Auher - Yemin operasının zingde (Potpuri} 
uvertUrU. 

23,00 Son ajans haberleri ve ya-
4 - E. Launay • BUlbUl ve Çalı. rmki program. 

kuşu (2 piston için parça) 23,15-24 Müzik (Cazband - PJ.) 
5 - Offenbach - Gttzeı lavantaeı __ .,._. ___ lll!!!!l""l!J!!li!ii!!!i!~i!i!9!!1-

kıa operetinden potpuri. 
18,30 Program. Yükıek Ziraat talebeleri 

18,35 Müzik (Aryalar - Pl.) Edimede 
Edime, 1• (A.A.) - Yüksek Ziraat 

Siirt Belediyesinden : 
1 - Usulü dairesinde ilin edilmiş ve Siırt Belediye Encümeninde 

ihalesi yapılacağı tesbit edi1ıni§ olan Siirt şehrine isale edilecek suya ait 
eksiltmeye nisanın yirminci gUnü saat 11 re kadar talip zuhur etmediğin
den ihale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Ketif bedeli yU.z yirmi bin Ura olup 2490 sayılı kanunun 16:17 

inci maddelerine uygun yedi bin iki yh elli Jirahk muvakkat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi llyık bulun-

duğu takdirde ihale 2.0/6/939 gününe raslayan cumartesi gUnli aaat 11 de 
Siirt &tediye Encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira mukabi

linde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak istiyenlerin &lediyeler 

A S P İ R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen E}Y mar·. 

di""•t ~diniz. · 

tınar Heyeti Fen tefiiğine Sürt belediyesine müracaat etmeleri ilin olu- =iiiiijiiimm~m~mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
nur. (3056) il 19,00 KonU§Dla. 

ti) 
19,U TUrk m6zlği (Fasıl heye-

~ Tobee ve· Safiye Tokaym 

Mektebinden bir sınıf muallimlerile ============================== 
birlikte otobüslerle Edirneye gelmfış •••••--•••-••••••••••••••' İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
ve ~&~lerine ba~amı-ı~ Ta~ ~--••••••••••••••••~-~~--~ 
başı kursunda yemişler ve büyük p o K E R 
mekteplerde yatmışlardır. Yann 
Trakya'nın başka yerlerini ve . Al-

I - Çamalb tuzluı için prtııamesi mucibince 160.000 Ki· ağır dizel 

yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmufb,ır. 20,00 Memleket aaat ayan a
janı Ye meteoroloJl haberleri. ' 

20,15 Türk mthıltl. 
Çalanlar: Fahri Fersan n_ .. ,_ 

Fe Z '~"A :san, UhtU Bardakoğlu, Cevdet 
Çagla. 

pullu ile Devlet çiftliklerini ve bir Eli 
çok fidanlıkları görmek üzere ha-
reke1' edeceklerdir. trıı bıçakları ••sert ıa' alı 

bile yener Ye cildi yumuşatır. 

lI - Muhammen bedeli 11200, muvakkat teminatı MO liradır. 

111 - Eksiltme 25/5 939 perşeııbe gtintl saat 14 te Kabatqta Leva

zım şubesi müdUriyetiııdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Okuyanlar: Sadi R ....... _ Melek 
Tokgöz. ·~ 

1- Rut-vt 2 r-T•'- • 

u - Ştlkribıün Rast §arkısı. 
( Yllsam göğaüne koysam) . 

3 - l'aik Be · Ras (N"ıhanaaı ~ t §arkısı: 

sim~ - Cevdet Çağla: Viyola tak-

5 - s. Kamba 
kısı. ca6nınm 1111 Nihavent ear 

S - Rut tln ebedi bir Yaresl) 
efede) tUririı: (Çalıma bak 

::::-- --

Yugoslav gazetecilerinden mü
rekkep bir heyet ltalya'ya hareket 
etmiştir. 

-·-K•r•r• oturan Alm•n 
vapuru 

Evvelki gün Şarköy civarında 'ka
raya oturan Alman bandıralı Mital
mer petrol gemisi dün bütün çalış
malara rağmen kendi vesaitile kur
tıulamadığı için Gemi Kurtarmıya 
müracaat etmiş ve vapurun tahlisi 
için Alemdar tahlisiyesi kaza ma
halline hareket etmiştir. 

-

Devlet Demiryolları llinlan 
lıf uhanune.ı bedeli 8395 lira 

civata ile soınun 11 ~/938 P f.5. ~ olan muhtelif şekil ve eb'atta 
lada gar binası dahilindeki ~ı gunü saat (15) on beşte Haydarpa-
11.tın alınacaktır. ınlsyon tarafından kapalı zarf usulü De 

Bu ite rirmek istiyenlerm 829 . 
C&nuııuıı tayin ettiji . lira 66 kuru§luk muvakkat teminat ft 

~t (U) an dörde~ tekliOeriııı muht.eri sarfJarını aynı gün 
Bu ... ait IUtname1er kom~on reialitine vermeleri Jhundır. 

koınısyondan paramz olarak dafıtılmaktadır. 
(2845) 

karabllk w--· * 
d --,-onunda yapılacak k" U 

epoeu lntaatı kapalı . oın r deposu ve yollan ile makine 
karıiını1taı-. zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye çı-

1 - Bu., ... _ 
~ mnhımmen bedeli 12 2 _ İ8te""'-- 0,000 liradır. 
~ bu ile ait tartna · . 

tının Ankara ve Sirbet . ıne vesaır evrakı Devlet Demıryolla-
3 - Eksiltme 

22 
'Yeznelennden (6) lira mukabilinde alabilirler. 

5 939 tarihinde 
l'ada D. D. yollan yol dairea· • paz&rteei gtınU aaat 15 de Anka-
Y•Pılacattır. inde toı>buıacak merkez 1 inci komisyonunca 

4 - l'..kail•-e · · ın ..... _ ~ ye gtrebılınet iç· · 
-.ıe 8l'itda •azılı •-ı-- ın ısteklilerin teklif mektupları ile bir-
y , """uuuat ve VeaaJ.ki '-ı 

ona teVdl etnu, olmalan ıa __ _.__ a,,au cUn saat I'4 e kadar komis-
A ~. 

- 9'8o ayılı kanun hk" 
.b.t teıninat. a arnına uyıun olarak 7250 liralık muvak· 

B - Bu kan c unun tayin etttii vesikalar 
- Muhabere ve lıf" k • 

(ehliyet va.lkaaı için . una ale Veklletinden muaaMak ehliyet vesikaeı 
müracaat edllıne.t ihale tarihinden en az selds ıtln evvel bir ı.tida ile 

. ve bu vesikan . . 
lervıalerin iatidaya rapu ın venlmeame esu olacak a..ıp ve boa-

lizıındır.) (159~) (8009) 

Muhamınen bedeli 891 Ura • 
tabura, iki rözlü storlu dola olan Komodin, reeim IADdalJua (döner), 
111

9l'dlven libi alışap eşya 26~;:;:a~ Yatar kolt~k ve ~ metrelik cift tahta 
lfayctarpqa rar binası d lıiBtıa ouına gilnij ıaat (10,30) Oll buçukta 
'1IUIUe aatın alınacaktır. a eki konıiayon tarafından açık flbiltım 
kan lkı ite linnek iatiyenlerin 66 li 

UJıuıı taytn fttiti vesik ra 83 kul'Ulluk muvakkat t.emhıat.,. 
kollllayozıa mttracaatıan alarla birlikte eksiltme gthıtl uatme kadar 

.. ... ait lizundır. 
IU'bıameJer komiqond&D •-..uı olarak ~. 

(2888) (3232) 

H d POKER trqbıçaldanaı er yer e ısrarla isteyiniz 

DEMiR KÖPRÜ INŞAA Ti 

Nafıa Vekaletinden : 
ı - Balıkesir vilayetinde Balıkesir - Kepsut yolundaki "Simav" 

ve "kille" köprülerinin kenar ayakları kAgir· orta ayak ve kirişleri de

mir ve dö!l.emesi betonarme olarak yeniden iı ·aatı (92 500) lira k~ 
~ . 

şif bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 2-6-939 tarihine mUsadif cuma gUnil saat (16) 

da Nafia Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna milteferri diğer evrak (463) 

kuruş mukabilinde adı geçen reialikten alınabilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel 'bir is

tida tıe Nafıa Vekaletine müracaatla bu aibi inşaat yapabileceklerine 

dair müt.eahhidlik vesikası almalan lAzımdır. 
5 - Eksiltmeye l'ireceklerin 4 Uncu maddede bahsedilen vesika 

tıe Ticaret Odası veıııikasını ve (5875) liralık muvakkat teminatlarını 

havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı daireeinde hazırlıyacaklan 

kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline ka
dar komisyon reialijine makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 

(136.5) (2567) 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen 1Ubeden puuız alınabilir. 
V - İsteklilerin kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuz 

veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saa

tinden bir saat evveline kadar mezkıir komisyon başkanlığına makbuz 

mukabilinde vermeleri llzımdır. 

ÇAPAMARKA 
BAHARATI 
K•rablber 
Beyaz biber 
Kırmızıbiber 

Tarçın 

Yenlbahaf 
Kimyon 
Karanfll 
Zencefil 
.. hl•p 

Yemelderialae Lezzet; · 

Nefaset Yerir. Ve 

Sıhhatinizi korur. 
Her yerde ta gr11111hk 

p•k••rl 

-------.. __ 0r. 11ıaan Sami-·· s Kurustur A ARAN Öksürük Şurubu ._ ____ ..._ _________ .. 
iBER 

S A ç L A R A Oksürük ve aefes darlığı, 

1 

boğmaca ve kızamık akail-
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

KUMRAL we slYAH 
reakte aılıhl -~ l.oyAlandır . 
GbJZ KANZUK ECZANES .. ,.....,_ ......... . 

rükleri içiıı pek tesirli iliç
tır. Herkes ktıllanabilir. 

1stanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

Davacı: Himdi. 
Dava olunan: iehra: Trabzon Ak-

24 4/ 939 tarihinde kapalı 7.&l'f usulile eksiltmeye çıkanlıp talibi zu. 

hur etmiyen F.skifehir - Sivrih.iae.r yolunun 27 +000-30+ 700 kilometre
leri arasında (14779.44) lira ketif bddelli pıe eualı tamiratı 2490 sayılı 

kanunun 40 mcı meddesine tevtilwı ve evvelce ilin edilen gerait daire

ainde bir ay müddetle pazarııp Çıbnlmıtbr. ı.teklileriıı ıartnamede ya
zılı vesikaları hlnıllen Villyet Daimi Enc8menine mtlracaatlan. (2989) 

ç:lbat Polatlı marangoz Osman e-1 
vı~~e~acı Hamdi tarafıAdan davalı İstanbul Belediyesi Ilan)an 1 
Zehra aleyhine açılan tallkm tescili 

davası için davalmm 4/5/939 per· SeneHk mnbammmı kirası 36 lira olan Zeyrekte Zeyrek mahallesinde 
,embe J(inil saat 10 da mahkeme- lbadetbaae 80kaimda 64 numaralı Zenbllli .A.ll efendi mektebi 940 senesi 
mizde hazır bulunması lüzumu ill-
uen teblli edilmeli üzerine mumal
leyhin o lfin gelmemesi veya bir 
vekil. göndermemesine mebni hak
kında 11yap kararı ittüıaz olunmut 

lla)'lll llOllUDa kadar pazarlıkla kiraya verileoe1rtir. Sartnameai Levazım 
llUdtlrlqbde görülebilir. lstelrli olanlar 2 lira 70 kunıeluk ilk teminat 
makbus ftJ& mektubile beraber 26/ 5/ 939 cuma gtlnll saat 14,SO da 
Daimi ır.ctbnende bulunmalıdırlar. (324l5) 

ve imli kılının bu karara ait ihbar· =========================::::z::ıı 
namenin bir nüshan ela mahkeme Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

2'/ ,/939 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılıp talibi zu. 

•ur etmiyen Eskişehir - SivrihiAr yolunun ıs+ 000-21+ 920 kilometre-

divanha!181ine asılmıf ve keyftyetlıı 
on bet gün müddetle illnı için tah
kikatın 22/6/939 perşembe günü aut 
10 a bırakılmlf olduğu tebliğ yerine 
geçmek üzere UAn olunur. 1eri arumda 19094.60 lira keşif bedelli IOM esaslı tamiratı 2490 sayılı 

- = • 2 

8Uibl: A. Cen•Jedd!• ~ 
Neplyat mödftril:· Macid ÇETiN 
Buıldılı yer: Mathaal Jl:bftulıa 

bnunun 40 mcı maddesine tevfikan ve evvelce ilin edilen eerait daire

sinde bir ay miiddet.Je pazarlığa çı.kanlmıebr. latekllleriD eartnamede ya
mlı ftBibl•n hamilen Vlllyet Daimi EllcUmenine mtlracaatlan (2968) 
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e RCA 911 ~ 

·~111~~. 

•Witl_~ 

Dalma oırınci oıaugu gibi, R c A, 1939 
radyo çeşit:lerinin yeni sat:ış fiat:ıarını 
blrinca olarak ilana muvaffak oımuşt:ur. 

Su harikulade radyolar arasında yuvanızı 
şenlendirecek ahizeyi şüphesiz buıa; 

caksınız. 

Fiat:ları ise, elbett:e bugün her zamandat 
fazla her keseye uygundur • 

. veni RCA radyonuzu seçmek için art:ık 

bel<lemenize hiç bir sebep yokf'l..!!'"; 

VENi SATIŞ FiATLARI' 

6 ay taksitle 

RCA 94-X 

R C A 95 

1411: by 4.C-".:. • ..: ı e 

RCA Niagara 

'RCA 98 

RCA 911 

RCA 912 

RCA 911 - K 

RCA 912-1-< 

RCA 911 - u 
RCA 912-\ 

~CA 15-L' 

SOURLA 
' STANBUL 

1 -s ıamoaıı• 
• e 

). L. 35."""' 

• 50., 
• 70. -

1 

• 115.1 

• 170.-

• . 11 225.-
. 

~ • 

• 12 • .. ~70.J 
• 11 • lailtJth • 305.-

• 12 • • • 360.# 

11 • Ud111ra11f 11 • 

• 12 • • 
' 15 ., • • 

' 

BiRADERLE~ 
A N K A R A - 1 Z M 1 R , 

. 
• Tc:c.4 91l r. u.<Jdd, 

/ 

••• 

•RU91l~ 

e ilCA 912 K ~ 


