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iKi HAVA M~ Potemkinin Yazan: HU..yin Cahid YALÇIN 

M illeUerarası siyaset saha
sında dalına lid ha va eser 

ve birbirine hJ be 
birisi O nzemez. Bunların 

resmi ma.k•mla.ruı neşrettilde
Varşova Temasları 

li tebllğdirJer, diğerleri de hakika- J 

=~~:=.,~ ~:.::~ Moskovaya Hareket Eden Potemkin 
· lşin en eğlenceli tarafı resmi D H JI 1. H h • B tt B l J. 
. ~~!:':~.1~r::r:ıı::~~~~u:; un ırıu ım eyana a u unau 

ır buhran havası yaşıyor. hergUn S } • d 
endişe ue gazetesini açıyor.ve nere- ovyet Hariciye K. Muavini; Ankara Görüşme erın en 
Ye_ doğru gittiğimize dair bir fikir p k z· d M Old v B d s Ih 
::~::k için ~ırp:ıyor. B~z ?u fikri e ıya e emnun uğunu e u un u un 

. alacagız. Kanaatımızi ne T k • • y d Ed "' • • S •• J d• ~tınat ettireceğiz? Gazetecilerin rn~ 8 VJYCSJDe ar im CCe~JDJ OY C J 
mUtalealanna mı, yoksa kimbilir 

nereden çıktığı ve ne k S R 
durulduğu meçhul bu;na sathı~ uy- • usya Romanyayı ol-
kıın h d. unan ır ta- d • • • 
di tu;;::kı~ıe~e mi? :ı-abü ki işi cid- uğu gıbı Lehıstanı da 

ıstiyen kımseler re - • d• 
sözlere, resmi tebliğlere dah fsmı garantı e ıyor 
ebe · a azla v mmıyet vermeğe meyleder! arşova, 10 (A. A.) - Sovyet 
"Zamanımızın mümeyyiz ve :r. . Rusya Hariciye Komiseri Muavini 

.nndan biri diplomatıann an: R Potemkin diln saat 23 te Bükre§· 
rol oynamağa başlamı Çol- ten buraya gellmiştir. Kendisi lstas· 

Eskiden odalarından ş ~ yonda Hariciye Nezaretinin bir mU· 
i tlan ve devlet dçı - mesaili ile Sovyet Rusya sefaretf er· 

a am- kA 
n~erinin başında anı tarafından karşılanmıştır. 

1 değildir. Bun- B. Potemkin, istasyondan sefa· 
harldm~ r ve seyyah bir rethaneye gitmiş ve geceyi orada 
~~ edırler. leket haricinde de- geçirmiştir. rir ta mutlak_ memleket dahilinde .Mumailey, bu gün Varşovadan 

rafta bır nutuk vermeğe . d ayrılacaktır. 
ccklerdir Bilh b gı e-
larda o l. ru:sa. uhranlı zaman. Varşova, 10 {A.A.) - B. Potem· 
kik dokn ar, tel klıfsız bir tabirle, me- kin, Nasyonal Partisinin gazetesi o-

uyor ar denilebilir 1 C . 
Diplomatıann d · ~n c urıyer Warszawscki'ye verdi· 

lannm bu kad f ve1· evlet aarun. ğı beyanatta ezcüme demiştir ki· 
ar aa ıyetleri b" · · 

doğru havadis alm . . ~zım (Sonu 3 ilncU sayfamızda) 
hakkınd a ve ışlerın gıdişi OO:~~~(Y'ı~"JNVVYY."""""1V'.""'-'VV"""""".AJ'I.~-... 

lnglllz -Sovyet 
Müzakerelerl __., __ 

M. Çemberlayn dün 
avam kamarasında mü

him izahat verdi 
Moskova, 10 (A.A.) - DUn net· 

redilen yan resmi bir tebliğde Po
lonya ve Rumanyaya karşı giriştik
leri taahhUtler dolayısile Fransa ile 
lngiltere askeri harekata geçtikleri 

takdirde Sovyetlerin de kendilerine 
dedmf yardım etmesi tngiltere tara-

fından teklif edildiği bildirilmiştir. 

Fa'iat, "Sovyetler Birliği Polon· 

(Sonıı 8 UncU sayfamızda) 

eainıne a ~aslı ve sağlam bir fikir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Yarar, :::ı~n:ıe., kadar ~ok işimize :: l(taJyanın 
:ıae::ı:~:reab~dku:':":.::;:: Yeni Tefrikamız: Müstakbel deniz ·u u evlet a-ı __ , h 
nıı et gazetecile . "'4lruarı er 

~:::.:;~~ ~..::~ ÇAK 1RCAL1 EFE ~:.~~~~.~i Denlz büıç. 
h . . gazetelerde böyle salan' ır. sının müzakeresi münasebetile ıhı resmi zatı ıyet sa. 
aYnı ·zaınanda ann beyanatı varken, Mecliste beyanatta bulunan deni 
resm devletler tarafından müsteşarı Amiral Cavazneri, İtalya-
Ça en ne§redilnıiş tebliğler g- nın yakın bir atide 3:5 bin tonluk 4 
nnrparken gazeteciıe..: .. uydurmaıor.e 

a artık eh 
1 

uu ıı· zırklısı, 1 9büyük kruvazörü, 12 hız-
nuıı .. ft- enım yet vemıek pek li kruvazörü, 60 torpido muhribi, 70 

...._ız olmaz mı? 
Böyle b" torpido ve avlzo su ve yüzden fazla 

tak res~ ~uhakenıe esen ola. deniz altısı olacağını söylemiştir. 
akabinde nze leri, bir mülakatın 
Yanatı Oku ere vukubulan be-
bUJtlara bJ' ve kanaatlerini 
l'er. 'n.k\·dıi ı!çok rahat eder. 

· ~d 'iti; 1 devlet ricalinin i
. ran dUnya hiç bir za

. günkü kadar rahat YllzU 
=»e y=~Dlniyet ve istikrar için. 

b· l§tır, 
oır kere dün 

iŞ]erin Yol~ Y~~ hiç bir zanıan 
·~da gö~ gıtt.iğine, devletler 
ınevcut oldutu! ve ~ll§Unuı bJrUfi 
ve bundan a ~r bundan çok 
nıemiştir şsık resmi teminat ven·ı 
· . · u son 0 '-- • 
ıçınde kaç ınemı k n """'· Y1rmı gün 
ada e ete me nıı, kaç ecnebi nsup devlet 
bu nıülakatıar netic:'~lr dolaştı .,. 
ne~redildi. Bunu h sınde kaç tebliğ 
ru surette sa afızasından doğ 
bilecek nnk Ynıa~a ınuvaffak ol • 

• .r"' u kfşı v d a-
tirn. lialbukf i in . ar ır zannede. 

-"kı~acak olursa§ b:\.,.ınr tarafına ba. 
ıt_ıUiakatlar he hadsiz, hesapsız 
tıceıe .. -· P muvatfakiyetl -.ul§tfr Gö e ne-
tarat ta ıne . rU§melerden her iki 
ceıer aradak~:dur ve bUtUn neti. 
takViyecıen b tane ınUnasebetıert 
~~eınıotır. ie1;: bir surette teceıu 

ı Yalnıı l'eel'llf hundan dolayıdır 
re eheınrni tebliğlere ve if d 
lan k Yet verenı . a ele-

açınıya".afına enn hiç uyku-
Yaşıyacaklanna ve gayet ınesut 
Dlin hUk Babalı gazete lnediy0 ,..,_ 
ın an ını k • '4U.I. 

}f .Ya Rariciye N o Urken AI-
arıciye Nazıril azınnın ltaı 

lilnd e tnUIAk Ya e ttE!§red'l atı ileti 
na bu k ı en resınt tebli~ işte ce-
lin bU anaatt teJkin etti B ba. 

Yl1k bt h · u tebu 
diye kadar r ususiyetı Yok cı -lertn nevredi1 . ':J nı
lli Çerçeveeı lclnd en difer tebllt-
lat nUcbinUk, &Ynf ten çıkmıyor. Ay. 

illa, &Ynt sarın ~nılnat, ayııı uz
lltt.eYha at dolq olına. 
(s-_ OaJıid YALçJN 

1 ""* •7fa4a) , 

Rumanyada 
Secim • 

Yeni Mecll• 7 Hezlrend• 
toplenec•k 

Bükreş, 19 (A.A.) - Rador Ajan-
11 bildiriyor: 
Başvekil Armand Calinesco, Milli 

kalkınma cephesi konseyinin içti
maında söylediği nutukta, yeni se
çim kanununun çıkarılacağını . ve 
parlAmento'nun 7 haziranda topla
nacağını bildirmiş ve yeni rejimin 
semereli ça1_ışmasındaki muhtelif 
merhaleleri mevzubahsetmiştir. 

ispanyadaki yabancı 
askerler muhakkak 

çekilec•k 
Londra, 10 (A.P. ) - Bugün A

vam kamarasında Bütler İspanyol 

hükfıınetinin zafer geçidinden son
ra bütün yabancı kıtaların 1spanya
den çekilecekleri hakkında teminat 
verdiğini söylemiştir. 

·······4·~······················ .. ········ Hayabnın her sahifesi harikulade 
larla dolu bu meşhur Zeybeğin 
duymıyan kalmamışhr. 

vak'a- Usa ve orta mekteplerde 
• • • 
ısmını 

MURAD SERTOGLU 
Uzun mUddet devem edan tetklklarl neU
ceslnda bu nemder •d•mın havallnı hakiki 
v
1 
•k'•l•r• deyanan bir romen t•kllnde yezdı 
lk tefrlkesını okudukt•n •onra bırakemı
r•ceGınız bu ıevkellde telrlkamızı 

Birkaç Güne Kadar Neşredeceğiz. .. 

Ders Kesimi Ve 
• 

imtihan Günleri 
T esbit Edildi 

An{ara, 10 (Telefonla) - Lise ve 
orta mekteplerle, muallim mektep- i 
!erinin 1938-1939 deri yılı, ders ke
simi ve imtihanların yapılacağı gün
lerle 1939-1940 ders yılında kayıtla
rın başlıyacağı ve bil tün leme imti-

(Sama 3 Unctl IQl.aa) 

r ' İrandaki 
Düğün 

Muhteşem 
Merasimi 

1 

Iran Şehinşahı Hı. aia heyetimizi kabuUl 

Irandaki muhteşem düğün merasimini tesbit eden fotoğraflan bugür. 
beşini sayfamızda bulacaksınız. Yukarıdaki resimde 1ran Şehinşahı Rıza 
Pehlevinin Türk heyetini kabulünü görüyorsunuz. 

Prens Pol Romada 
Yugoslav Naibi Kral ve Mussolini 
Tarafından İstasyonda Karşılandı ------

Roma, 10 (Telefonla) - Yugos
lavya Hariciye Nazırı Markoviç ile 
Kont Cıano bugünden itibaren mü
lakatlarına başlıyarak siyasi vaziye
ti bir daha gözden geçireceklerdir. 

Roma, 10 (Hususi) - ltalya hu
dudunda Dük de Genes ve istasyon
da kral, kraliçe ile Mussolini ta17a
fmdan karşılanan Prens Paul ve re-

fikası bu sabah saat 9,4:i te buraya 
varmıştır. 

Ziyaretler 
Roma, 10 (A.A.) - Yugoslavya 

Hariciye Nazın Markoviç, Prens 
Pol ile birlikte Pantheon'u Vatan 
mıhrabını ve ihtilafde ölenlerin mc
Z!l.rlaı mı ziyaret ettikten sonra der 

{Sonu 3 ün~ü aayfamızda) 

DUnkU a. M. Meclisinde 

Maarif Ve İnhisarlar 
Vekillerinin Beyanatı 

Eski harfli eserlerin kütüphan~lere alınması hak· 
kındaki mazbata münakaşalara sebep oldu 

(Yazısı 7 inci sayfamızda) 

HC:R SABAH 

ACABA? 
Bir 1.ngil_iz siy_asi mecm~ası, umu- ı 

mi vazıyetı lctkık ve tahlıl ederken, 
devlet adamlarının daima sulhtan 
bahsedip durmalarına, harpten ka
çınmak için didinmelerine muka
bil birisi cıkıp ta: 

- Sulhtan bahsediyor, harbe ma
ni olmak için çalıştığınızı söylüyor
sunuz. Peki ama bugün harp bilfiil 
ba lamıstır!. Demiş olsa bu iddianın 
aksi kolayca ispat edilemiyeceğinl 

yazıyor. 

Vfikıa son zamanlarda ilanı harp
siz harplere şahit olduk. Meseli se
nelerce boğazlaştıklan halde Çin ve 
Japonya blribirine resmen harp ilan 

etmiş değillerdir. Acaba bu usul 
büsbiitün tekamül edip şimdi de 
toplar gürlemeden, ordular kar"ı· 
!aşmadan harbetmek çaresi de mi 
keşfedilmiştr. 

Ülkelerin ilhak olunmasma, dev
letlerin parçalanmasına, he!e içinde 
yaşadığımız şu tamamile gayri tabit 
emniyetsizlik ve huzursuzluk hava
sına bakılacak olursa İngiliz mec
muasına hak vermemek mümkün 
değildir. 

Yoksa hakikaten yeni bir tarı 
harp b~ladı, hatta devam etm~te
dir de biz mi farkında delili&! 
A. CEMALEDDIN SARAÇOC!JC' 
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IJl<§AN HAPA MEHMECJ ~ 
HATlllA& vslTIRAFL~RI'---

Vali Üsküdarda Sut • • 
ışı 

Tefrika Ne 87 Yaun ı M. SIFIR 

Sait Molla ile 
Karşı ~arşıya 

Tahsil tUbealnln 
temelini aiti 

Vali ve Belediye Reisi doktor 
Lütfi Kırdar dün Üsküdara giderek 
orada temeli atılan yeni maliye tah
sil şubesinin temelatma merasimin· 
de hazır bulunmuştur. Vali bu fır· 
sattan istifade ederek Üsküdar ve 
civarında tetkiklerde bulunmuş, 

kaymakamla temas ederek bazı di
rektifler vermiştir. 

Metresini bıçakla 
Of düren Katil 
Dlln ağır cezada t2 sen• 
s ay hapse mahkOm oldu 

Ağır Ceza mahkemesi; dün bir .ka
dın katili hakkmda hükmünü ver
miştir. 

Tetkik heyeti dUn bir 
toplantı yapb 

Süt meselesi hakkında tetkikat 
yapan Ankara Ziraat Enstitüsü pro
fesör ve doçentlerinden müteşekkil 
heyet, dün sabah bir toplantı yap· 

mıştır. Heyet son birkaç gün zarfın
da İstanbul sütlerinin esaslı bir is
tihsal merkezi olan Trakyada tet-Sözde İş Arayan İki Anadolulu 

Gibi Müracaat Etmiştik 

Uzun müddet. beraber yaşalığı 

Hatice isminde genç ve güzel bir 
kadını; Rifat isminde birisine met
res olarak kaçması Ü7.erine bıçakla 
vurup l'lclüı-cn Mahmut namındaki 

kikat yapmıştır. Bu tetkikatın ne

ticesi 
0

ço'k ümit verici rılm~şt~~· 
Heyet yarından itibaren de Usku
dar ve havalisinde tetkikler yapa
caktır. 

----c:ao--- Vl.LA YET'l'E : 
- Siyasi ba§memuru mu diyor? 
- öyle diyor :Ja. 
- !{ara Mehmet be. Sakın arzu· 

hal yazdırmak bir bahane olmasın. 
- Bu benim aklıma gelmedi de

ğil İbrahim. Fakat.. 
- Kara Mehmet, fakatı makab 

bırak. On gündür kaz gibi oturduk 
burada, gibi geliyor bana. Amma 
kabahat Yusuf beyde. Söyliyeydi ya 
bize bu herifin şüpheli olduğunu. 

O gün\imüzü de geçirmiş, fakat 
ertesi günil için yapacağımız işi, a
lacağımız tedbirleri iyice görüşüp 
düşünmüştük. Hoca Bekirle Hem
§inli Nuriye işi verecek ve yandaki 
kahvede oturtup arzuhalciye gelip 
gidenleri takip ettirecektik. 

Ertesi gün hepimiz yerlerimize 
geçmiş ve ak53Ill üzeri de işin anah
tarını ele geçirmiştik. Tiryakiler çar 
şısmdaki kahvede Nu'ri bırakıyor, 
Hoca Bekir alıyor, birbirlerinin sö
zünü keserek anlatıyorlardı. Hoca 
Bekir: 

- Yazık size be Kara Mehmet. 
Mipavrili ile bu kadar günde şu işi 
beceremediniz. Çete yazıyorlar de
ğil mi? .. Kim söylemiş.. Herifçi o
ğullan çetelerine ef:rad değil, ocak· 
lanna hafiye alıyorlar, Aba Nuri de, 
ben de gittik ta. oraya kadar. 

Mipavrili ile, şu bacak kadar ve 
yarı yaşımızdaki çocukların karşı

sında utancımızdan başlarımızı önü
müze eğmiştik doğrusu. Süal sorma
ğa. değil, söylediklerini dinlemeğc 
bile yüzümüz yoktu. Fakat, Hoca 
Bekir bizim sormamıza ) ıeydan bı
rakmıyordu bereket Yersin. Durma
dan söylüyordu: 

- Ya Karıı. Mehmet. Hani o 
Hiirriyet ve ttilfıf fırkası yok mu? .. 
İşte onlar, Sirkecide Köprülü hanın
da bir yazıhane açmışlar. Anadolu
ya cephane ve silah ka_çıranları ha· 
her verenlere avuç dolusu para ve
riyorlarmış. 

Hemşinli Nuri, Hoca Bekirin ya
kasından tutup çekiyor, sözünü ke
siyordu ve: 

- Kara Mehmet, diyordu. Asıl 
anlatılacak yerini unuttu Hoca Be
kir. Biz, işaret ettiğiniz adamın pe-

. finde gide gide Bekirin dediği hana 
·.•ardık. Ne yalan söyliye)'im, evvela 
b.r şey anlıyamadık. Oracıkta du
rurken, o yazıhaneden ihtiyar bir a 
dn.ncağız çıktı. Bizim beklediğimizi 
göı ünce sokuldu ve sordu biıe. Ço
cuklar yoksa siz de iş için mi geldi
niz, dedi. Ben de evet efendim, ça
lışın t.k isteriz diye cevap verdim. 
O aeıamcağız, nereli olduğumuzu, i
şimlıi, ismimizi öğrendikten sonra, 
buraya girip çalışmak için, dedi. Ya 
fırkaı ıın ya da 1ngiliz muhipleri ce
miyetınin vesikası olmalı. Eğer ve
sikalaunız varsa, gidin Yenicamide 
( ....... ) in kahvesine. Orada, her 
gün öğle vakti ve hazan da sabah
ları bulunur, Sait bey namında biri 
vardır. Vcsikalannı.zı ona gösterir
siniz. Yazacağı arzuhali alıp otur
duğunuz mahalle komiserliğine gö
türürsünüz. Orası tahkikat yapar 
ve sizin devlete ve millete sadık a
damlardan olduğunuza dair bir hüs
nühal varakası verir elinize. Onunla 
gelirsiniz buraya, dedi ve çekilip işi
ne gitti. Ben artık utanmayı birak
mış ve aormağa başlamıştım: 

- Oğlum Nuri, bu yazıhanenin 
ismi ne imiş, öğrendiniz mi?. 

- Kahveciden öğrendim. (Türk 
Zabitai hususiye idaresi) inıi~. 

Demiş ve bu !özü ile ,.e bilhasc;a 
- Bunun müdürü filan yok mu 

acaba? .. 

Hernsinli, ba ını önüne eğip sus
mur~. Hoca Bekir söze başlwnı§tı. 

1 
Bir defa Nurinin yüzüne baktıktan 
sonra: 

- Onu ben öğrendim Kara Meh 
met, demişti. Müdürimün ismi !spar 

· d ·· bu katilin cinayeti mahkemece se-talı Kemal bey imiş. Kf'.ndinı e gor G•len z,·raat Mak ·ınaları 
düm kapının aralığından. Kesik bı- "" bit görülmüştür. 

lı k~ıet Bu sebeple Mahmut; 18 sen-e hap-yıkh bir adam. Görünüşe bakı r::;a, İstanbul Vjlfıyeti namına ve et • 

Allah bilir amma, o da benim gibi ten istenen 50 selektör gelmiştİr. se mahkum olmuştur. 
· ı· ı rak Mumaileyhin haneye taarruzdan medrese kaçkını bir çömeze benzı- Ayrıca 12 selektör de yer ı o a . 

i 'lm kt dır dolayı da 5 ay mahkumiyetine ka-yar. Hem eli tesbihli. şehrimizde imal ett rı e e · 
Çocukların verdiği malUmat bun Bundan başka 30 tohum ilaçlama rar verilmiştir. 

dan ibaret kalıyordu. Bundan faz n makinesi de gelmiştir. l Bu sebeple, suçlann içtimaından 
·b- 1 r dolayı mahmudun cezası 12 ~ene 3 bir şey öğrenememişlerdi. Hoş, 1 Yab nl anaçlar aşı nıyo 
· ay hapse indirilmiştir. rahim ile ben bunu da becereınemış- Kc.:rtal ve Büyükadadaki yabani ~v...~--""'""'""'""'"""'"""'"""'"""~ 

tik ya. ağaçlara Antep fıstığı aşılanmakta-
0 gün akşam üzeri, Yusuf beyi dır. Ayrıca Kartalda bir de man

buldum, işi olduğu gibi hikaye et- dalin bahçesi tesis olunmuştur. 
tim. Beceriksizliğimizi de saklama- Oretlm lldanblına 
dım. önüne serdiğim malumat kar- dlkllen alaçlar 
şısında Yusuf bey biraz düşündük-

Üsküdar'da Ümraniye ve Dudullu ten sonra: 
_ İ§, pek umduğumuz gibi çık- köylerindeki üretme fidanlığına ye

madı. Maaınafih ehemmiyetli ve bu niden muhtelif fidanlar dikilmiştir. 
raya da sokulmak elbette faydalı- Çatalca yol .Jnun teşclrl 
dı~. Çatalca yolu üzerinde ve yol bo-

1 
Demiş ve bizi dört kişi bu yazı- yuncıı bulunan ağaçların fazla1aşt.ı

haneye girmeğe teşvik etmişti. Ka- nlmasına lülum görülmüş ve bır 
bul şartlarını anlattığım zaman gii!- miktar ağaç daha dikilmiştir. 
müştü ve: 

- Gidin Salih reise. Onun bu işi 
becerecek ve size aradıkları vesika
lardan birer tane temin edecek ada
mı var. Benden de çok selam söyle
yin reise. 

Demiş ve çekilip işine gitmişti. 
O gece, geç vakit Salih reisi Ga

lata Gümrüğü Tulumbacı koğuşun
daki o<ksında görmüş, işi anlatmış
tım. Hürriyet ve ltilıifçı veyahut ta 
İngiliz Muhipleri ccmiyetçisi olaca
ğımızı söyliyerck karşılıklı bir hayli 
gülüşmiiştük. Salih reis, bu i~in a
vukat Leon beyin clilc bitirilebile
ceğini veyahut ta Galatada Keman
keş Kara Mustafa Paşa mahallesi 
imamı hoca Memiş efendiye müra
caat icap edeceğini söylemiş ve mü
racaatımızı cıtesi sabaha bırakmak 
istcmiı;;ti. Fakat hepimiz yakasına 
sarılmış ve ısrarla işe o gece başla
nılması için onu da kendirr~e uy
durmuştuk. 

Yatsı namazından sonra, Salih 
reis ve .Mipavrili İbrahim ile birlik
te dolaşa dolaşa, hocayı Tophanede 
bir kahvede bulmuştt\k. Hoş beşten 
sonra, Salih reis işi açmıştı hocaya. 
İbrahim ile benim memleketten yeni 
geldiğimizi, tngili.z.Ierin yanında bi
rer bekçiliğe gireceğimizden bahisle, 

""'"""""""'°"""'""'"""'"""'"""'"""'.;v-.-'VVVVVV 

Eminönündeki Mescit 
kaldırılıyor 

Belediye, Eminönünde ve Haliç 
sahilinde bulunan mescidin Emin
önü planı mucibince kaldırılması lü
zumunu Evknf'a bildirmiş ve mesci
din Belediyeye teslimini istemiştir. 
Evkaf'la ~nlaşma yapıldıktan sonra 
Belediye derhal mescidi yıktıracak
tır. Ayrıca mescidin arkasındaki a
drınm da istimlfıki için liızımgelen 

muameleler yapılmaktadır. 2 dük
kana tebligat yapılmıştır. 

Gazlnoların tarif lerl 
tetkik olunuyor 

Gazinoların ve çalgılı kahvelerin 
tarifeleri tetkik olunmaktadır. Bun
hırda imkan görülcıtiğü takdirde 
tenziH'ıt yapılmaktadır. 

Fakat bu tenzilat ancak 1 haziran
dan itibaren tatbik olunacaktır. 

Proat cumaerteal 
gUnU gellyor 

Şehircilik mütehassısı Prost'un 
cumartesi günii gelmesi beklen
mektedir. 

liı.fı evire çevire pelesengine getir- Belediye zdbıtası talimatnamesi-
miş \•e: 

Beledlye zabıt••• tall
matnamea•nde değlşlkllk 

ne aşa~daki madde ilave edilmiş
- Sevaptır hocam, demişti. Şu tir. f!Un olunur. 

fıkarnlara fırkadun mı olur, cemi-
Madde - (Bilumum dükkan ve 

yettcn mi olur birer v_esika uydur da müesseselerde azami iiatlar mua.r-
sayende onlar da bir ekmek parası yen mevadın narhtan fazlaya ve 
bulsunlar. 

narha gayri tiibi mevadın da eti-
Memiş hoca biraz düşündükte 1 ketlerindc yazılı '.fiatlardan ziyade-

ve İbrahim ile beni birer defa baş- ye dükkan ve müessese sahipleri vc
tan aşağı süzdükten sonra, reise döl ya memur, müstahdemleri veyahut 
müş ve: 

yerlerine ikame edecekleri kimseler - Tanı'-·orsun "bunları deb<Fil mi? 
J tarafından satılması memnudur. 

Salih reis işi şakaya bulaştıra· 'U'U"""~~-"""'"""'""'""'""""""""'"""'.A./V 

iKTiSAT IŞLERt ı -------
yerli mallar ıergisi bu 

sene daha muhteşem. 
olacak 

Bu sene yine Galatasarayda açıl
masına karar verilen Yerli Mallar 
Sergisinin geçen senekilere nazaran 
daha geniş bir mevki işgal edeceği , 
yapılan projelerden anlaşılmakta

dır. Sanayi Birliğinin yaptığı mü
racaatler müsbet neticeler verdiği i
çin sergiye iştirak edecek müesse
seler diğer senelere nazaran çok 
fazladır. Sergiye iştirak edeceklere 
dünden itibaren tebligat yapılmıya 
başlanılmıştır. Sümerbank, Etibank, 
lş Bankası ve İnhisarlar gibi büyük 
müesseseler bu sene daha geniş bir 
surette iı:;tirake karar vermislcırdir. 

lnglllzl r tiftik altyorlar 
İngiliz firmaları memJeketimiz

dcn külliyetli miktarda Hftik almak 
için müracaatte bulunmaktadırlar. 

Dür, bu münasebetle İngihere'niu 
tanınmış firmaJaw:ından bir mümes
sil şehrimize gelmistir. İngiliz mü
messilile fiat Ü7..crinde mutabık ka
lındığı takdirde f ngiltereye müh1m 
miktarda tiftik ihraç edilecektir. 

Deri ti tları yUlrBellyor 
Tuzlu kuru ve hava kurusu koyun 

derilerinin fiatları son günlerde 
yükselmiye bailamıştır. Almanya ve 
yerli imalathanelerden mütemadi
yen talepler vaki olması sebebile 1i
at ların biraz daha yükseleceği söy
lenmektedir. Hava kurusu olan de
rilerin kilosu 60-62, tuzlu kunılann 
50-52 kuruştan muamele görmekte
dir. Sığır derilerinden Kayseri mal
larından 12 bin kilol).lk bir parti 
yerli imalathanelerimiz tarafından 
62 kuruştan satılmıştır. 

Tllkl der'al lhrJJc•ll 
Almanyanın Layipzig sergisi için 

dün 3,000 tilki postu satılmı tır. 

Çifti 3-5 liraya satılmış olan bu 
postların stoklarının tükenmesi için 
cüz'i bir miktar kalmıştır. 

Esnaf hzstahaneal 
Esnaf hastanesi için Esnaf birlik

lerinde toplanan on bes bin lira ile 
Belediyenın vereceği 3750 lira has
'lanenin t<!vsii için sarfcdilecektir. 
Hastanenin ihtiyacı karşılıyabilecek 
bir şekle getirilmesi için 30.000 lira-

F brika ne kadar ıiJt istihsal 
edec•k? 

D.ğer taraftan şehrimizde tesisi 
düşünülen süt fabrikası hakkında 

tetkikat ilerlemektedir. Fabrikanın 
tesisine esas olacak bazı hazırlıklar 
yapılmaktadır. Haber aldığımıza 

göre tesis olun~cak fabn1rn şimdilik 1 
50 bin litre istihsal yapacak kud- 1 
rette yapılacak, fakat lü2um görül
düğü takdirde bu istihsal 100 bin 
litreye iblağ olunabilecektir. 

POLISU: 

Genizden çikanf an cesedin he~
yeti teshit ediidl 

Bundan birkaç gün evvel Sebze 
hali önünde denizden bir ceset Ç1ka
rıldığını ve denizde uzun müddet 
kaldığı için hüviyetinin tesbit edi
lemediğini yazmıştık. 

Morg'da yapılan otopsiden son
da cesedin erkek olduğu anlaşıl

mış ve tahkikat neticesinde bunun 
Sebze hali iskelesinde madrabazlık 
eden Trabzon'un Maçka kazasının 
İpsale köyünden Boı:;tan oğu1lann
dan Mehmet oğlu Osman o1duğu an

laşılmı~tır. Osman, i~kiye fazla düş
kün olduğu cihetle denize kazaen 
düştüğü zannedilmektedir. -·-Yük arabatan ın tekerlekleri 

lastikli olacak 
Belediye Kooperatifindeki tef

arabalar tarafından bozulmamasını 
temin için bunların tekerleklerine 
lastik takılması hakkındaki talimat-

name hükümlerinin tamamen tatbi
kini bütün şubelere tebliğ etmi~tir. ··-"•ledlye kooperatifinde 

te11·,ıer 

Belediyeler Kooperatifindeki tef
tişlere ehemmiyetle devam olun
maktadır. 

Bu teftl')erin daha bir müd4'1et 
devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Müfettişler, kendilerince, 
gördükleri azalan davet 
bunları dinlemektedirler. 

-·-
lüzum 

ederek 

Do vapuru gellyo!9 
Almanya'nın Blom Voss 1e7.gah-

1annda inşa edilmekte olan 5300 ton
luk Karadeniz tipi Doğu vapurunun 

inşaatı bitmek üzeredir. Vapurun bu 

ay içinde tecrübeleri yapılacak ve 
gemi temmuz bidayetinde limanımı
za gelecektir. 

rak, kahkaha ile gülmü& ve clile ho-
canın omuzunu tutarak silkelemiş ya ihtiyaç vardır. Karaya otur•n v•pur 

Yap•kı aab~ları Şnl'köy civarında karaya oturan 

OENIZLEBDI: : 

ti ve: 

- Hoca, hocıı., demişti. Ben ta
nırım a. FaJrnt, ne mal olduklarını 
onların sen de az z:amanda öğrenir
sin. Tam sizin arayıp ta bulamad~
ğınız adamlardır bunlar. !kisi de ça
kı gibi, hem de amansız birer ttti
hatçi düşmanıdır. Sen beni dinle de 
al yanına. Çok memnun olur ve son
ra teşekkür de edersin bana. 

lttihatçi düşmanlığı sözü üzerin
de, Memis hoca bayağı duraksamı -
tı. Bize tekrar tekrar ve bayağı gö
zile ölçüy'i)rmuş gibi ba~tan aşağ~ 
baktıktan sonra da sormuştu: 

- Neye geldiniz ınemlekette,1 
t stanbula ? .. 

Biz.im 1brahimin nasılsa hazırce
vaplığı tutmuştu. Bana me~an bı
rakmadan: 

- Nasıl gelmiyelim a hocaf end: ? 
Oturup ta Kuvvayi milliyeye asker
lik mi yapnlım ? .. 

(Devamı var) 

Çarpışan vapurlar 
Ereğli limanında çarpışan İntikal 

şilebi ile İtalyan vapuru etrafmda!d 
tahkikat, her iki vapurun limanımı
za gelmesinden sonra yapılacakhr. 
İtalyaK vapuruna kat'i surette ha
ciz koyulduğu hakkmdaki haberler 
doğru değildir. 

Aerf antrepol•rın 
aaanaörlerl 

Denizbank'ın asri antrepolar için 
Almanyaya sipariş ettiği büyük yük 

har•retrendl Alman vapuru kendi vcsaitile kur-
Knrabiga ynpaklanndan dün piya- tulmıya çalıştığı için şimdiye kadar 

sada 5,000 kilo kadar 65 kuruştan sa- kurtulamamıştır. Alemdar Tahlisiye 
tılmıstır. Sovyetlere satılan partiler . 
b .. - l d l g Id'ğ" ıt kd'r 1 gemisi henüz kurlarına amelıyatına ugun er e vapur ar e ı ı a ı -
de derhal ihraç eti1'lccektir. başlamamıştır. 
Esnaf cemtyetlerlnln ı , ________ _ 

aenell!< bütçesi TAK V l M 
Esnaf cemiyetlerinin senelik büt-

çesi olan 90 bin liranın ilk dört ay 
içinde otuz bin lirası tahsil edilm~
tir. 

............ .,,.,, .......... ~ 
11 Mayıs 1939 Perşembe 

asansörleri gelmış yerlerine monıe =============== 
edilmiştir. Antrepo dahilindeki nak- HJ~rl:21 RebiüJenel 13SS 

a .. ııl8 N t SA N 1355 liyat, yükletme ve boşaltma bun
larla yapılmıya başlanmıştır. Asan
sörlerin her biri 2,~ ton yük kaldır
maktadır. -·-

Bir tayin 
Ankara, 9 (Hususi) - Kocaeli 

SA~ISU.S YERU MALLAR 
SERGtSt 

19 Mayıs 939 da baş1ıyacak 
beşinci Samsun yerli mallar ser
gisine iştirak sanayicilerimi.zın 

vazifesidir 
Ulusal F..koııomi 1 

mektupçuluğuna İstanbul Seferber- Arttınna Konunu 

lik Müdürlüğü memur1arındart Nuri I ı:===========::=: 
\ 'C 

Korganin tayin edilmiştir. , ·~ 

Rmı hızır: 6 

D•t• auli 4,46 
ôtı. : 12,10 - lkhuH : 
A p.•: 19,15 - Ya~ : 

ı ıa.\c ~2,43 

16,06 
21,03 

Balkanlardaki faaliyet 
Polonya meselesinin, M. Hitle~• 

Rayhştag'daki nutkundan ve M. S: 
kin bu nutka cevabından sonra '! 
vaş yavaş ilk ciddiyetini kaybetnı: 

h · b' · Vll"' sinden, yani her angı ır emrı ı) 
yerine iki memleket arasında. ııç • 
bırakılan kapıdan isl_ila.de e~et~ 
siyasi müzakerelere ıptıdar ımk ;..q· 
gözükmiye başlamasından be~, ali· 
rupa'nın diğer klsımlanndakı :b
yetler yeniden göze çarpmıya ~a_şl,.:; 
mıştır. Du arada Balkanlar ve :;;a'"' 
A:vrupa'daki diplomatik temaslar t' 
hemmiyetle kayda şayandır. :Rıl 
manya, bu münasebetle büyük b 
faaliyette bulunmaktadır. RuIIl" 
Hariciye Nazırı M. Gafenco Avf'ıf_ 
panın belli başlı hükO.met mer~ 
]erini, yani mihver devletleri rı~s
lile, garp demokrasilerinin ricali11 

. kt . r te~ ziyaret ettıkten ve no aı naza l· 
tisinde bulunduktan sonra. beyne r 
milel vaziyetin a1akadar ettiği diğe. 
merkewri de ziyaret etmiş ve bu ' 

13e· rada Belgrad'a da uğramıştır. 
1 gratta az kalmasına rağmen ~i' 

Markovic ile her iki memleketi al 
kadar eden hususatla ve ezcütılıe 
Peşte ile olan münasebetlerle roe:' 

·rııJl gul olmuşlar ve Avrupa siy~etı ı· 
bugünkü vaziyetinde memleketle~. 
nin mütckabıl rabıta ve siyaset ıs 
tikametlerini de gözden geçirmişlet" 
dir. 

·yJ' Şimdi M. G~fenco, Avrupa sı de 
set ufuklarında dolaşmasmdan el 

1 13ıı I edindiği intıbalara dayanarak V. 
kanlarda yeni bir seyahate çıkac 
Sofyaya u~adıktan sonra Ankara'1 
ziyaret edecektir. 

. ·,e Bu ziyaretten evvel Rus HarıCl. 
komiser . muavini M. Poternk~ 
Ankara'dan sonra· Sofya'ya gidere~ 
beş altı saat kalmış, Bu1gar merke 
hükumetinde başvekil ve Kral tB' 

• zo.• 
rafından kabul edilmiş, v~ ~ynı c1e 
manda noktai nazar teatısındc 

""' bulunmuştur. Bunu müteakip Bll s 
rcse ugy'radıktım sonra, şimdi JW 

~ . ,,,.. 
Haricive Komiser muavinı Varşo 

,J ~. 
ya gelmiş ve Polonya Hariciye 
zırile üç saat müddetle konuşını.ı" 
tur. 

Gazetelerin hususi membalardıııı 
aldıklıırı haberlere göre Rumafl~~ 

. ' . b j" ve Polonya'ya, Ingilterc nm u. , 
memlekete verdiği teminata miıŞ9 

bih bir taahhüt silsilesi vereceği a~' 
Iaşılan M. Potemkin, Rus siyasetiı1 1Jl 
beynelmilel camiadaki yeni ha'.11 

hereketini gösterir mahiyettedıl'• 
Gergin günlerin ve saatlerin or~ll' 
va cıkmasından beri İngiltere ılS 
J • Jl 
Rusya arasında cereyana başlıya 

müzakerelerde, şimdiye kadar Rll5' 

ya oldukça geri bir pHinda kaımatc· 
la iktifa etmiş ve İngilterenin alil' 

tk .k. · • b' nsot cağı tavrı te ı ·1 sıyası ır u 

ı '" olarak ele almı§tı. Fakat Londrs 11·. 
.-ı• takındığı açık hareket tarzı ve . 

ristig~i siyasi faaliyetler, İngilterenııJ 
~ il• 

artık ön planda yer aldığı ve taabh 

datını dddi surette jfaya azmetrrıiJ 
oldu~·unu göstermiştir. Bu sebepte!' 

't Rusva da. bu sahada daha faal bJ 

veche alm1s ve komşularile temrıı:~ 
girismistir. . 

Ankara 1jyaretini müteakip, i1'l 
hemhudut devletle, yani Ruman"9 

ile Polonya arasında dolaşması, b1' 
devletlerin hakiki bir garanti sistC' 
minin Rus tnüdah'alesile, esaslı sı1' 
rette kuvvet bulacağı hakkınd:ıld 
düşünceler do1ayısile, ehemmiyetli• 
dir. 

·ıt Diğer taraftan Polonya, Rusya ' 
anlaşmak yoluna giderken, bir tı:ı• 

raftan da, her hangi bir ihtimal aıı· 
hilinde kendisini Rumanya ile ayı• 
racak bir siyasete, yani Macarlarııl 
kendisine muhasım bir tavır takı!l' 
masınn mani olmıya çalışmakta ,e 
bu hususta Peste ile Rumanya'nıı.1 • e 
arasını bulmıya çalışmakt&dır. i~t 
bu sıkı faaliyet ve temasların dO' 
ğurduğu akisler hasebiledir ki, Beı"' 

lin, Polonya ile anlaşmak yoıurı9 

gitmiye zaruret hissetmekte ve bıl 
hususta İtalyanın da tavassut iste~i 
inzimam ederek, bu çetin Danzig l' 
şinin, M. Bekin dediği şekilde sulll' 
çu bir faaliyetle halledilmesi yoıorııl 
gitmek! cdir. 

. ·ıı Bu sebepten, mihver slyasetırı1 

polonya meselesinde müsbet bir sC' 
mere alarak Polonya He ihtilfıf ııJ'I' 

surlnrını silerek, bu cihetten tcrttll' 
lamak istediği anlaşılmaktnd·r. 

. . .... Dr. Rc~ad SAGA "i 
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Zamana Göre : : 
Papanınsulh teşebbüsü 
Her Tarafta Memnuniyetle Karşı
lanan Konf er ana Haberi Yalan mı 

iKi HAVA 
(Bal tarafı 1 inci sa.yfada) 

Bunde.n bilhasaa baheedieim ta
rih aıraslle en sonuncusu olutundan
dır. Yann 6unu başka milletlere 
mensup lkt diplomatın görüşmeleri 

hakkındaki mesut ve mUftehirane sa 
tırlar takip edeceğinde şUphe yoktur. 

lrkçllık Nazariyesi 
Ve Tatbikatı işçi 

Derdi 
p -= ............. . 

il 
arıs. ' 10 (A.A.) - Gazeteler, bu· ferki M h kd" . '" bilh tini , Papanın ta ısını 

c. n assa, Papanın sulh lehı·ııde 
Y t 

~ mazhar olmuş bulunmaktadır. 
ap lgı teşebbüsle meşgul o1m;.kta-

d Taymis'in kanaati 
ır. 
D Londra, 10 (Hususi) - Papanın 

onnadieu, Epoque gazetesinde diyor ki: teşebbüsünü mevzubahs eden cTi· 

B 
me~. gazetesinin diplomatik muha-

u uzlaştırma teşebbüsü haklın-d birı ezcümle diyor ki: 
a endışe etmek doır...u olamaz. Her h ld 6 • Her ne olursa olsun bu teşebbüse 
.a ,. e 12 inci Pie, Polonya'nın Dan. saik olan samin\i emel, bütün Avru· 

zıg 1 ve koridoru Almanyaya terket· pa milletlerinin sulh arzusunun ye· 
mesini tavsiye etmemi~tir. 

R 
..,. ni bir tecellisi gibı karşılanmakta-

Haber yalan mı? 

. ays, Exelsior gazetesinde diyor kı: dır. 

Papalık makamının diplomasisıne 
emniyet edilebilir. 

B~re, Ordre gazetesinde diyor ki: 
AJanslar, yeni bir Münib hakkın. 

da hnberler veriyorlar. Fakat bu se-

Roma, 10 (A.A) - Lavoro Fa .. -
cista gazetesi , Papanın beş de\'leti 
bir konferansa toplamıya çalışacağı 
hakkındaki haberleri yalanlamakta
dır. 

Potemkinin Var
şova Temasları 

S. Rusya Lchiıtanı da 
garanti ediyor 

(Ba.ttarafı l ın ı vfamızda ' 

İngiliz Sovyct 
müzakereleri 

tyi amma, ahval reemt tebliğle
rin ve diplomatların beyanatına. uy
gun ise ortadaki bu gayritabinik, bu 
kararsızlık ve emniyetsizlik nedir? 
işte buraannı merak eden zavallı bir 
okuyucu yaka8mı gazetecilerin eline 
kaptırmıEj olur. Artık binbir dediko
du, binbir tefsir, mütalea, ihtimal 
ve biraz da icat dalgası içinde çır· 
pınır kalır. 

Mesell, Dantıig meselesi hakkın
da Lehistan Hariciye Nazın bir nu
tuk söyledi değil mi? Yeni Sabahı 
açarsa bu nutuk makuldür, müna
siptir, lam yerindedir. Fakat ta U
zakşarktan meseleye alikadar olan 
bir Japon gazetesinin mütaleasına 

bakarsa bu nutuk Almanyanın haklı 
noktainazarını ccrhedememiştir. 

Fransız ve İngiliz gazetelerinin 
fikrince Dantzig Lehistan için haya
ti bir ehemmiyeti haizdir, onu Al
manyaya terketmek imkansızdır. 

Fakat ttalyan ve Alman gazeteleri 
ve mihvere bağlı memleketler mat
buatı aksi bir davanın avukatları

dır. Bu kadar kargaşalık arasında 
istikbali tahmin edebilmek ne kadar 
zor değil, ne kadar imkansız oldu
ğunu itiraf etmeğe mecburuz. Yal
nız bir şey söylenebilir: Her geçen 
gün ufukta tehdit edici çehresini 
göstermiş olan umumf harp ihtima
linden bizi uzaklaştırıyor. 

HUse.\>i."1 Cchı 1 YAl;ÇIN 

Bir bayrak altında ve ~uay~en j 
hudutlar içinde yaşıyan aynı secıye 
ve kültüre sahip ırkların ana, baba 
ve ecdatlarına göre ayni kandan ol· 
malarını isliyen yeni bir cereyan 
var. Ve bu cereyanı :ı;iyasi bir emel 
halinden ilmt bir cproblem• şekline 
sokmak için Avrupanın merkezinde 
JAboratuvarlar çalışıp duruyor. Yal
nız bu bugünkii Avrupa'nın ilmi 
bir keşfi değil; biUikis siyast ve mitli 
bir görii~ün tatbik sahasında yürü
mesi için. düşUnülmüş bir ctez, idir. 

Bu itibarla bu cereyanın hakikt 
mahiyeti ilmf olmaktan ziyade 

4
Milli• dir. Daha doğrusu iktiııadt 

ve içtimaidir. 
Çünkü bu yımi cereyanın tatbik 

sahası olan toprakların üstünde ·a~ 
şıyan millet de diğerlPri gibi eski bir 
millettir. Bugün herkes bilir ki: ıfo. 
deni kavimler arasında -kelimenin 
doğru manasile- saf ve hakiki bir 
nk hemen hemen yok gibidir. Muh
telif sebepler altında, muhtelif za
manlarda husul~ gelmiş bir çok hic
retler, kavimleri biribirine karıştır
mıştır. Ve bu kanşık kfitlelerin colt· 
rafya ve tarih bakımından birleş
meİeri ancak bugün gördiiğümiiz 
tarihi ve sınai kavimleri teşkil et 

miştir. 
Bu teşekküller icinde hiç bir za. 

Ankarada yaptığım g5rilşmeler
dcm pek ılyade memnunum. Bu gö
rUşıneler, sulhun takvlyeilne yar
dım edecektir. B. Gafenko ile yap. 
tığım görUşmeler, Sovyetler Birli~t 
BUyük doııtumuz Fransa ve Türkiy; 
<le dahil olmak illere tam bir serl 
<l'evletin sulhun temlntnl ve tarslnt
ni tstihdaf ettiği hakkındaki dllşUn
eelerlml tevlt eyl('ınl Ur. 

Prens Poı= 
Roma da 

(Bqtarafı 1 inci u.ytamızda) 
yaya, Rumanyaya ve diğer şarki 
Avrupa devletlerine karşı giriştiği 
taahhütler dolayısile askeri hareka· ·"""""'llllllii!lillift!!l-lii!llll~~~~---.... --

man ayni kanı taşıyan tamamile saf 
\'e hakikf bir kavmin ayni evsafı 
gösterc'.1 vahdeti bulunamaz. 
~ünkü Dr. Gustave le Bon ırkla· 

rın biribirile meze olup az çok mil
tecanis bir ırk yaratmaları için bir 
tnkım şartların lAzım olduğunu bun
dan çok zaman ev,·el ispat etmişti. 
Bu şartları birer birer tetkik ede· 
Um: 

Polonva - Sovvr-tlC'r FHrlfıtt m{l. 
~betleri hakkında da B. Potemkin 
~t:l'nhrı !lllİvlPmlsltr· 

Ek • 
.. onomlk mUnasebetler.in inkl '°"u· lkl m 1 k • ıcteı em C' etin menfaatı lkt1-
n ndandır. Polonva'nın sulhun nr-

:. tıasyonu faallvetlndekl rolfine 
( ...._ vl\k blr ehemmtvet atfevlemek
~ wvfm. 

~ Varşova, 10 (Husust) - PötPm-
n - Bek mi\lAkatındın bnhs"den 

1&7etcler. Sovvf"t Ru6'•anın Rum~n
~ve "Mu ıı trlh1 T .Phfı;hın:ı dıı IYR 
,.. .... , , ..... n,ıı~:- · , • 

• _,"''- .. 1.ı"'Aı-ı 
Miralav Bek 11 n "" 

ta başladığı· takdirde mütekabiliyet 
esasına müsteniden Fransa ile tn
gilterenin de kendisine yardım et· 
meler! hakkında İngiliz tekliflerin
de hiç bir kayda tesadüf edilmediği 

' tebliğde lllve edilmektedir. 

Ohamberlaiıı'in izahatı 

I.ondra, 10 (HusuRi) - Avam 
Kamarasında Chamberlain, İngiliz 

tekliflerine dair Moskovada neşredi
len deklarasyona işaret ederek de· 
mlştir ki: 

Bu deklerasyonun tngiliz hüku
meti tarafından ileri sUrülen teklif
lerin yanlış anlaşılm~ olmasından 

ileri geldiği anlaşılıyor. 
Chamberlain sözlerine şu suret

le devam etmiştir: 

(Battarafı ' ınci aa1famızda) 
hal ikamet ettiği otele dönmüştür. 

iki Harkiye Nazırı yemekte 
Roma, 10 (A.A.) - Saat birde 

Villa - Madama'da Kont Ciano, Yu
goslavya Hariciye Nazırı Marko
viç'in şerefine bir öğle yemeği ver· 
mtştir. 

Roma, 10 (A. A.) - Mussolini 
öğleden sonra Markoviçi kabul et
miştir. 

Telsizle 
Propağanda 

Evvela biribirine karışanların a
detçe mi.isavi olmaları lAzımdır. Ka
labalık bir zenci kavim arasına gir
miş beyazlar, birkaç ziirriyetten 
sonra kanlarından ve kendi kavmi 
hususlvetlerinden hiç bir iz bırak
madan silinmişler, kavbolmuşlar

dır. 

İkincisi; karışanların seciyeleri ı 
biriblrine tamamen olmasa hile 
mtimkün oldu~u kadar uygun olmalı 

1 
dir. 
Yoksa bunların ihtilatmdan husulli 
gelen emele?.• bir kavim kendi men· 
şeinin de aşağısında bir örnek olur. 

dS>ı.. ı.. •• _. . e rotemkfn ara~ın· 
• _........_, ~ ... -it-"""- , ... 

~nvv,.n,....ı.., t> 1 .. A ••• 

Lord tlallfax, dtin Sovyet büyük 
elçisini kabul etmiştir. Sefir, İngiliz 
tekliflerine göre, İngiliz ve Fransız 

yardımı olmadan Sovyet müdahale-
eini mecöurf kılabilecek vaziyetler - - -
tahaddUs etmiyeceğinden Sovyet Alm•nya ve Polonya hu-

ÜçUncüsil; biri birine karışan iki 
ırkın uzun müddet ayni muhitin; 
ayni iklimin ahval ve tesiratına ma· 
ruz bulunmaları icabeder. 

n nn 'S> ·~ Vf'rdl)r;l,.ri 
«aranu. f nl!11\ renin R 
VunnnJort umanvr. ve 
(! d Pn;ı Vl!'rdl f (fı>r;ıntf c.-pl{lln-r: :· Ruıııanyıı Sovvetlerin bu ga 
'dnn sini kabul f"tmlsttr. Polonvanı~ 

hUkth;netinin hA.11 emrn olmadığını 'ut boylarında muazzam 
bildirmiştir. Lord Hulifax verdiği ce hoparlörle.- koydular! Bu şartlar haricindeki tesalüp 

Croisement, tilrkçesl .azma• geçici
dir. 

vapta tngiJiz hükumetinin maksadı Varşova, 10 (A.A.) - cKurjer 

avnt sul'~t1,. '--ı..,,1 d ~ ~ı 
IÜphe edilmemektedir. e :!':j~ 

hic §liphesiz bu olmadığını tavzih Polsky• gazetesinin blldirdiğine gö
eylemiştir. re Almanlar Polonya hududunda fş1e tarih meydanda: Üç bin sene 

evvel •Aryens• ler Hindistanı işgal 
etmişler ve kendilerini her taraftan 
saran yabancı kavimlerin büyük 
ekseriyeti içinde hiç bir medeniye~ 
kuramamışlardır. Bunun glbi.. A
raplar Mısırda; LAtinler Gol memle
ketinde kendi kanlarından hiç bir 
eser bırakmadan çekilip gitmişler
dir. 

Vlll'§ova ıo (AA ) 
tenıktn ' · · - Beck-Po-
ll'l'an8 tnUllkatı, yalnız İngiltere ~e' 
tini b~ ~rafından Sovyetler Birll-
1Uların1 gavrupa harbl halfnae kom
.Yaptıkları t'antl etmeğe sevk için 
'2eğil, aYnf gaYretler mUnasebetile 

nıUna.sebetıe=anaa So 'Yet - Leh 
tln bir sembol n normalleşmesi l-

Chamberlain Moskovadaki tngil- kain Bogumin civarıı:ıa ·muazzam 
tere büyUk elçisinin iki gUn. evvel hoparlörler yerleştirerek Hltlercilik 
Molotof tarafından kabul edilerek propagandası yapmaktadırlar. 
lngiliz tekliflerinin ihtimamla tetkik tGarp Polonya Birliği• de Leh hu
edllece~i vldini almış bulunduğunu duduna ayni büyüklUkte hoparlör· 

ler koyarak cPolonya ve Almanya 
IÖylemTş ve Londranın şimdi Sov- · hududunda. mev7.ulu bir konferans 

rtlnkü VUfyefle ;~! ~tloariie hu 
ret ka.zanmaktadır, ilr ehemınt. 

'fu~e Mlllctlor cenılyetlnde 
bıeı t.;f tvfnot - Beck g6rU 

ert btr tarar b ı-
h.kat lkt hıe a ırakılırsa bu nıtı. 

yet cevabını beklemekte olduğunu 
illve eylemiştir. 

Ankara da 
Yakalanan 
Eroinciler t:d b mlokot hartciyeelnl.n ba

a ulunan ıev t 
danberl a ın 1934 Duba- Ankara, 10 (Telefonla) - Dün 

br. yaptıkları ilk mllıakat- İstanbul'dan Ankara'ya eroin geti-

leı:ı Sallhiyettar . rerek satan birkaç şahıs yakalanmıj 
llleaelelertn mahfillerde görUşU. ve Cümhuriyet milddeiuml!miliğine 

Bıkı bir ketuını mahiyeti hakkında vertımi§lerdir. 
ıneJrte olnıa.,.,_ Yet muhafaza edil: hl ~ be be Adliyece yapılan tahkikat netice-

r saatten fa&Ia, ra r, mUlft.katın ılnde asıl bu işi yaptıktan anlaşılan 
adanunuı beYn lınsUrınesı iki devlet 

~et r -'I.. e ilel Vazi n Yahya Kemal ve Sami tevkif edil-
• ~ mUnaaebeo Yeu Sov- ,., 

l tıdo genje titr tetkik ert zavlye8ı 1. rn'"i'lerdir. Yalnız, bu tahkikat so-
a.rı ve bir taraftan So e t~ı tuttuk- nunda Uzerlerlnde eroin ve afyon 
~ dJter tarafta vye~er Bl~ çıkan suçluların daimi ve toplu ola
ler:l ve R n Baltık ıneınıeket. rak beraber çalıştıkları anla§ılama
-.bt-Uertn Ullıanya arasındaki ınUn Inl§tır. Binaenaloyh bunlara bir şe
lahnıtııo hnk ınevzuu Dahsolduğun~ beke ve çete vasfı verilecek tarafla
\rrı~flh -ao!11 vennekteaır. IKı hU- rı da görUlememlıtl.r. 

neşretmiye başlamışttr. 

Leh gazeteleri, hududu geçerek 
kargaşalıklara sebebiyet veren Po-

. lunyadaki Alman ekalliyetine men
sup birçok kimselerin tevkif edildi
ğini bildirmektedirler. 80 Alman 
muhtelif hapis cezalarına mahkum 
edilrnlşttr. 

Alman pollelerlle Leh 
köylUlerl araaınd• 

carpe,ma 

Çünkü musalebe bir taraftan yeni 
bir ırkın zuhuruna milessir bir Amil 
olduğu gibi, diğer taraftan eski ır

kın kaynayıp gitmesine sebep olan 
içtimai bir ameli;,edir. 

Bisiklet ve moto
siklet yarışı 

Diğer cihetten Leh matbuatı Al· ı Ankara, ıo (A.A.) - Beden Ter· 
man kııvvetlerile noviliaf köylilleri biyesi Genel DirektörlilğU bisiklet 
arasında vukua gelen bir çarpışma federasyonu 19 ve 20 mayıs günle

netice$)'lde 3 LitUanyalının öldüğü· rinde İstanbul - Edirn'tı, Edirne - İs
nU b!ldirmektedir. Köylüler Alman tanbul nrasında gidip gelme olarak 
komiserliğine gıda maddelerini ver· 500 kilometrelik bir bisiklet yarışı 
mek istememekte idfler. KlSylülgr tertip etmiştir. 

bir alay teşkil etmişlerse de polis Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstan
si!Ah kullanmak surct;iyle bunları bul, Bursa, Balıkesir. Çanakkale, İz-
dağıtmışlır. mir, Denizli, Konya ve Edirne bö!-

Jspanya M !lefler cemiyeti ve geıerindep 38 bisıkletçinın ışurak 

b 
edeceği bu bi.iyük yarışa 19 mayıs 

iş Orosundan çeki'di cuma gUnU saat 7.80 da Topkapıdan 
Oenewe, 10 (A.A.) - Öğrenildi~ başlnacaktır. Ayni gUnUn gecesi E

Bugün ıu medeni Avrupa kıta
sında yaşamakta olan kavimler hep 
eski akvamın an~:l.zmdan husuel 
gelmişlerdir. Kaniı inldlaplarm, da
hili mücadelelerin hüküm sürdüğü 
devirlerde biribirirıe giren bu ka
vimlerin şimdi ancak yeni seciyele· 
rini görmek kabildir. Yoksa hakiki 
hüviyetleı-i ile saf bir ırk nümunesi 
bulmak güçtür. 

Muhil ve iklimin tesiratı da ayrı
ca ehemmiyeti haizdir. 

Kendi ya~adığı muhitin şeraitine 
uygµn olmıyQn bir kıt'aya naklolu~ 
nan ırk, haltA hayvan ve nebat bile 
o yabancı muhite istihale edPcek 
yprde mah,·oluyor. 

Tarihin muhtelif devirleringe Mı
sır diyarını zaptcden fatihlerin bu
gün orada ancak mezarları kalmış-! 
tır. Ve bütün bir istilfı. devrine rağ· ı 
men bugün Mısırda en göze çarpan 1 
ctip• yine eski yerli Mısırlı tipidir. 
Yunanlılar, Romalılar, Araplar, 

Türker, kendi kanlarını o çölere dök
müşler, fakat orada o kanı taşıya.'l 

bir nesil bırnkamamıslardır. Zira ik· 
limin gayri mi.isait şartarile bir li.ir
lu uyuşamamışlar ve ister istemez 
tabiatın dcğişmiyCJl kanunlarına 1 
muzaffer oldukları halde mağlup ol· 
muşardır. Binaenaelyh: 

Her hangi bir kavmin sabit bir 
şekil alabilmesi ve devam edebilme
si için ayni toprak üzerinde yaşa
ması ve ayni muhitin tesiratına ds· 
yanabilmesi ltızımdır. 

Bir de ırklar biribirine ne kadar 
benzemez ve ne kadar mütebayin 
ahlak ve seciye içinde bulunurlarsa 
duygularında ve görüşlerinde olan 
ayrılık ta o derece geniş olur. 

Bütün bunları inceledikten sonra 
yeni ırkçılık ameliyesinin tatbik sa· 
hası olan memleketlerde hangi esası 
ilim vetirelerine istinat edilnrekte 
olduğunu anlamak müşküldür. Yal
nız bir kan tahlili neticesinde ecda
dın ba ka bir ırktan plduğunu kes
tirip atmnk büyük bir cesarete mii
tevakkıftır. Fakat siyasi ve içtimai 
birçok zaruretlerin ilcasile yapıl
ması elzem addedilen bir ayırma ve 
temizleme programında -kan tahli
li- esas olarak ele alınmış ve bu iş 
başarılmıştır. Eğer bu mühim işin i· 
çinde bulunan iki millet uzun sene
lerdenberi biribirile müsalebe et
memiş olsalardı mesele basitle~irdi. 
Yoksa böyle asırlardanberi biribiri
le mi.işterek hayat vaşamış ve kız a· 
lıp vermış iki ırkın husule gctirdii'{i 
cmelez• bir kavim içinde üç, dört 
batının ayni kanı muhafaza etmesi 
ve bunun bir tahlil ile mevdana çık
ması ne kadar ilmi olsa da kat'i sa· 
yılamaz. 

Ve zaten arz yuvarlağı üstünde 
yaşıyan kavimler içinde ancak ipti
daf ve vahşi olanlar bugüne kadar 
halis bir ırk nümunesi teşkil edebil 
mişlerdir. Bunların dünyadan uzak 
yaşamaları ve kabileleri arasına hiç 
bir zaman yabancı sokmamaları ve 
binnetice müsalebe etmemeleri bu 
halde kalmalarına sebep olmuştur. 
[Medeni kavimler arasında bu husu. 
siyetin idamesi şimfüye kadar rni.im
kUn olamamıştır.] 

Dr. F.Aat Kemal Hekimoğlo 

Rumanyanın 
. Milli Bayramı 

Memleketimizde bir işçi derdt 
vardır. 

Her sene hasat mevsiminden 
sonra yağmurlar başladı mı, Ana
dolunun her tarafından lstanbul. 
Ankara, tzmir gibi büyük fehirleıi
mize adam akını başlar. Bunlar bir 
müddet kenar mahallelerde, hem
şehrilerinin yanında, yahut kah\•e 
köşeleı inde ikamet ederler. Bir ta
raftan da el altından i~ ararlar. Ço· 
ğu da bulur. Muhtelif fabrikalaı-a, 
imalathanelere yerleşirler. Yahut 
kapıcılık, seyyar satıcılık gibi işler 
tutarlar. 

14.,akat bunlar şehirlerde fazla o
turmar.lar. 1lkbahar gelip etraf ye
şerdi, toprak işleıi başladı mı bun
lar birer birer ortadan kaybolurla.t·. 
Köylerine ve tarlalarına dönerler. 
Köylerindeki bu ikametleri gelecek 
kışa kadar devam eder. Kış başladı 
mı tekrar tarlalannı bırakıp şehir· 
lere akın ederler ve kendilerine yeni 
işler ararlar. 

Bu göçebe şekli:ıdeki işçilik, sa
nayi hayatımız için şu zararları ve· 
rir: 

1 - Mütahassıs işçi yetişmez. 

Halbuki bilhassa memleket miida
faası Bakımından mütahassıs işçiye 

çok ihtiyaç vardır. 
2 - Her sene mUtemadiyen de· 

ğişen acemi işçilel'in randımanı az 
olur. Bunun da sanayiimiıe verece
ği zarar Aşikardır. 

3 - Bu şekildeki göçebe işçiler 
için her sene iş bulmak cok gtlçti.ir. 
Bazan bunlar iş bulamıyarak peri· 
şan olurlar ve her sene fabrlka veya 
atelyefere acemi işçi olarak girdik
lerinden bittabi o nisbette alrlıkfaı ı 
ücret te az olacaktır. 

Maamafih bir cihetten de bu iş· 
çileri haklı görmek lazımdır. Zira 
bu adamların çoğu fakirdir. Tarla· 
lan kendisinin \'e ailesinin bir senE>
lik ihtiyacını karşılamaktan çok u
zaktır. Bunlar bu cihetten az olan 
gelirlerini böyle şehirlerde çalışmak 
suretile tamamlamağa mecburdur
lar. 

Peki öyle ise ne yapmalı? 
Bu noktayı yarın tetkik edece

ğiz. 

MURAD SERTQÔLU 
========-===::::---::--
Ders Kesimi ve 
• 

imtihan günleri 
{Ba4tarafı 1 inci sayfamızda) 

hanlarının yapılacağı zamanlar Ma
arif Vekaletince tesbit edilmiştir. 

İmtihan sunllcri Maarif Vekfiletin
den mekteplere gönderilecek, olgun· 
luk imtihanlorının hangi günlerde 
yapılacağı da ayrıca alakalılara bil
dirilecektir. 

Ders kesimi ve imtihan 
başlangıcı 

Muallim mekteplerinin, orta mek
teplerle liselerm birinci ve ikinci 

sınıflarında 31 mayıs 1939 günü 
dersler kesilecektir. Liselerin üçün
cil sınıflarında sözlüye kalanlorın i
simleri 3 haziranda ilan edilecek ''e 
7 haziranda sözlü imtihanlarla dı· 

şardan liseyi bitirme imtihanlarınll 
girenlerin imtihanlarına ba~lanacak

tır. Muallim mektepleri, orta mek· 
tepJerle liselerin birinci ve ikinci 
sınıflarında sözlüye kalanlar ilan o-

Bükreş, JO (A.A.) - Milli banam 
milnasebe!He Bükreş civarında- kilin 
Cotroceni'de Kral Karolun huzurun

da biiyük blr geçit resmi yapılmış
tır. Geçide 30.000 asker, birçok tay
yareler ve mühim miktarda harp 
malzemesi iştirak tmiştir. 

lunacak \'e 12 haziranda sözlü imti

hanlarla, dışardan orta mektep bi
tirme imtihanlarına ve orta mektep 

mezuniyet ımtihanlanna girenlerin 
imtihanlarına başlanacaktır. Liselr· 

rin ilçüncü sınıflannın sözlü imti
hanları, dışardan liseyi bitirme im· 775 bin frank çalan 

cUr'etkAr haydutlar! 
Brüksel. 10 (A.A.) - Bir tahsil-

tihanlarına girenlerin imtıhanları 17 
haziranda, muallim mokteplerl, or
ta mekteplerle liselerin birinci \"C 

lcırıttakı k bıgillz Teklifleri Tiak. ~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!"!l!!!!!!!!!!!!!''!"!!I! 
ti• t ~ Bruılıklı hattı har k saat 16,4lS te Moskovaya hareket 
'1.l . ı uzun uaadiye t~:e: ctmiatir. Potemkin gazeteollere be-
b.. Bu hu ueta TfnU • )'anatta bulunmaktan imtina etmiş-
~ ...... ~ vorıtnı dift anlq:~:~ ti, Bununla veraber Yarşovadakl 

~ine glire İspanya yalnız Milletler 
Cemiyetinden değil, beynelmilel İş 
2Urosu ~a dahil olduğu halde f'..emi
yıtin teknlk teşekklıllerinden de 

~kilmiştir. fıpaoye y.ıJlnız La Haye 
Daımi A.tu e1 f.tt\: ao..tyle ".liıuoını 

t!irne'de kalınactık ve ertesi sabah 
IW mayıs cumartesi g{inü saat 6,30 

ifa hareket edilerek yarışın ikinci ve 
son merhalesi tamamlanacaktır. 

dar bu sabah MilU Bankadan çıkar
ken iki kişinin taarruzuna uğramış 
Mütecavizler bi:- demir çubukla 
tal1sildann başına vurmuşlar ve i

çinde '175,000 frank bulunan çanta· 
sını aldıktan sonra çalınmış bir oto
mobille kaçmışlardır. ------
Anknra'da ~ar s yapacaklardır. Ay-

ikinci sınıflarının sözlü imt!hanla
rlle dışardan orta mcıktep imtihanla. 

rına gireceklerin lmtilıanlan ve or
ta mektep mezuniyet imtfüan1arı 30 

haziranda bitirilecektir. Liaelerin il· 
çüncü sınıflarının olS"'Dluk lmtl
hanlarile lise mezuniyet tmUUııla~ 

'-:.. Sovye? mahfilleri Potemkin • Beck 
~" ıo lA A ) g6rUşnıelerlnden memnun görün-

• - Pot"'ınktn m~:-ıar 
muhafıı.u •tmtıtır 

Finaller: Edirne'de Atatürk anıtı' 

t>nünde, fstanbulda Topkapıdadır. 

Bir kısım müsabıklar 14 mayısta 

rıca Küçük C<>kmrre - Çorlu ara· 
smda 21 mavısta motosiklet yarışı 

da yapılacaktır. 

rma gıreceklerln tm.Ub1Dl-.• \f ba· 
ziranda başlıyaoak ,,. IO -...AAda 
1'itirilecektir. 



- Sarf~ ... 

Kanlı kavakta 
Kanlı Bir 
Cinayet Old.u 

-+-----

Geçenlerde bir kadını 
yarahyan eu memuru 
dUnde keflllnl vurdu 
Kanlıkavak suyu pul memuru Ha-

di Yusuf; geçenlerde Tal:simde bir 

Hasan Derdini Söyledi 

. . 
-11 · MAYIS 1939 

Ne§rctmekte olduğumuz Mustafa Sagir tefrikasını memlel<etin 
yUksek menfaatlerini nazarı dikkate alarak bu günden itibaren kes· 
meyi lıi.znmlu bulduk. 

~~u~tafa Sagir tafrikasını keserl<en aziz karilerimize ondan 
aşağı kalmıyacal< ka<laı· güzel ve yeni bh· eser sunma.kin hahtiya.nz. 

Ru eser, me~hnr Ça1urcah Efenin lıer satırı insanı bü)·ük me· 
raka diişürecek olan lıa~·a.tıdır. tık tefrikayı okuyacak olan okuyu
cularımız bu eserin ne kadar fevkalfule olduğunu anlıyacak1ardır. 

Yeni tefrikamıza başlayıncaya imdat okuyucularımıza bir kaç 
gün süreccl< fe\·kalide meraklı, olınm; bir vak'a takdim ediyoruz. 
Sultan Hamit zamanında işlenen bu müthi5 cinayetin içyüzünü an
latan bu yazının da alaka ile takip edileceğine kaniiz. 

gazinoda Dilber isimli bir genç ka- '' 
dını yaralamış ve bilfıhare Kaniıka- Oğlum, Benli Hatunun Babası 

Çok Aksi Ve Nemrud Bir 
Olan Kara Vezir "--~--- 88 

_, ______ ,,. 
vak civarında ~iftlik sahibi Recep 
oğlu 't.fohmcdin kefaleti üzerine ser
best bırakılnu~tır. 

Hadi Yusuf, dün gece Mehmetle 
bu iş için görüşürken aralarında 
kavga çıkmıştır. Pul memuru; kav
gada hemen bıçağını çekmi~ ve 
M~hmedi kasığlndan ağır surette 1 

yaralamıştır. 

Mehmet, hemen hastaneye kaldı

rılmıştır. 

Kısa bir zamanda iki vak'a yapan 
memur da tevkif olunmuştur. Ken
disinin deli olduğu söylenmektedir. 

RADYO 
PERŞEMBE: 11/ 5/ 939 
12,30 Program. 

12,35 Tür; müziği - Pl. 

-, 
13,00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberleri. 

13,1:5-14 .Miizik (Karışık prog-
ram - Pl.) 

18,30 Program. 
18,3:5 Müzik (Konserto - PJ.) 
19,00 Konuşma (Ziraat saati) 
19,15 Türk müziği (Fasıl heye-

' ti) 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri üfler. 

Okuyan: Tahsin Karakuş. 
20,00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberleri. 

20,15 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer

sa ı, Refik Fersan. 
Okuyanlar : Mustafa Çağlar, 

Mcı baret Sağnak. 

1 - Gülizar peşrevi. 

2 - Nuri Halilin Hüseyni 
kı: (Artık yetişir) 

şar-

3 - Giilizar şarkı: 
den gitmiyor) 

4 - Hüseyni şnrkı: 

bahçesinde) 

(Gözlerim-

(Gülşen 

5 - Halk türküsü: (Ay doğdu 
batmadı mı) 

6 - Halk türküsü: (Ali dağı) 
7 - Halk türküsü: (Tepeler te

peler) 

8 - Latif ağanın Hicaz şarkı: 
(Niçin .şeb ta seher) 

9 - Asım beyin Hicaz şarkı: 
(Her zahmi ciğersiiza) 

10 - Hicaz şp.rkı: (tndim ya
rin bahçesine) 

21,00 Konuşma. 
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- Oğlum llasan1 dedi. Senin günden güne ~-
yıfladığını, renginin solduğunu ,.e gö7.lerinin kızar
dığını göriiyorum. ŞinıdiJe kadar sana bir sey sor
mağa dilim varmadı. Rana kemlin ~ılırsm diye bek
ladım: Falcat görüyorum ki sen hiç bir tiP.Y sö)·lemi· 
~·oı-sun. nen, senin babanım. Senin benden hiç bir 
~ey gizh:meıncn liizunchr. Söyle bal<alım derdin ne
dir? Dt>rdini söylemiyen de,·asını bulamaz. 

Hasan, bahasının bu soru~n üzerine ona her şeyi 
a!:ık açık si>ylemekwn başka çare bulamadı. 

-- naha, dt-di. Geceleri U),ıyaııll):orum. Gözle
rimi yumar yummaz, kar~ıma o cwylfın hakı~h. inci 
di')li luz çıkı)·or. Rana okadar tatlı güliiıns\iyor, ha
na ol{adar tatlı hakıyor ki ... 

Köro~lu her -;c}; anlamı)tı: 
-- Kam \'eı.ir denih~n derebeyi ~ok lanet, çok 

hoyrat bir atlamclır. Onun Benli ilahın i!otnıimlf' c:ok 
güzel bir kızı ol<lu~unu ben de senelercleuheri du)·a
rım. Bu kız semlen bir kaç yaş ta büyUk olmııhdır. 
Benli hanımın dile destan olan güzelliğini dU)'llll o
nunla ev.lenmek isti) en nice bt>) ter <'an atmıştı. Fa
kat hi('biri ınu\'affak olamadı. Hatta fıazıları işin 
güzelliklı• olmadığını görünce ordularile Erzunıma 
yürüdtil~r. Fakat yine munffak olamadılar. Kara 
Vezirin ordusu ('Ok kunetli. Sonra dört tane oğlu 
\'ardır ki her hiri bin ndama bt>del silahşor, yaman 
adamlardır. Rütün bunlan yf'nerek Benli hatunu ele 
ge~·irınf'k onun irin çok zor bir it-tir. Bu i5İ kimse 
~apamaz. Çiinkli Kara Vnir denilen bu adam tut
turmuş, ili~ kızımı padişaha Yereceğim diyormll';. 
t~·isi mi gel sen hu se\·dadan ,·azge('. 

Kiiro~lu a~ır bir sesle )·ava~ )·ava.s konu~uyor
du. Biraz sustuktan sonra sözlerini tamamladı: 

-- &n daha ~ok ~ençsin ! Henüz ~O<'llk sayılır· 
sın. Tc{'rühm yok. Böyle bir şeyi nasıl başarırsın? 

f<'akat hu siizlerden hiı;biri Un.sa na tesir etmi
yordu. O, her ne pahasına olursa olsun gitmek isti· 
yordu. Köroğlu haktı ki, llasanın aklı kmlan ~e,·

rllmiyor , .•• kıı;la e\ lcnmcz4'C ~ocuk eriyip gide<'.ck. 
Kazaya ho~·tın eğip her(·el>adftbad hu delice sergii· 
ze::-tc atılmağa karar ,·erdi: 

-- Pekala o~lum, dedi. Yarından tezi )'ok yola 
~ıkarız. Ya Kara \'eziri imana getirir kızını a1ır11:, 

~ ahut ta ölürliz. 
lfa.;aıı, bahasının bu sözlerini duJ unca hemen 

itiraz dti: 
-- Hayır baba! Ben yalnız giıJeccğim. 
- Yalnız mı'? 

- }~\·et, yalnız. Hep birUkte gidersek Kara Ve. 
zir ona gcire tertibat aJır \'e bizi mutlaka mağlfıp 

Adamdır,, 
eder. Halbuki ben )alnız gidecek olursam, belki bir 
hilf' ile ona daha kolaylıkla yaklaşabilir ,.e Benli ha
tunu daha kola~·ltkla aldatıp kaçırabilirim. 

Baba ile oğul uzun miiddet miinaka~ ettner. Kö
roğlu Hasana. ne kadar nasihat ettise de faydası ol
madı. En sonra baktı ki llasana izin \·ermezse ço

cuk elerdi aşkt~n ı.erişan olacal<: 
-- Peki oğlum, dedi. Mademki mutlaka gitn1ek 

istiyorGun, benden sana izin. Git! Yalnız sana per
c;;emimuen üç kıl ,·ereyim, ne \'akit başın sıkılacak 
ohm.a, lmnJarı yaJmrsın ! Ben derhal gelir, seni kur-
tarırım. . 

Hasan, ertesi ~ünü bütün hazırlıJ.1ını bitirerek 
yola ~ıktı. Yolda hep rü~·asmda. gördüğü Benli hatu
nu düşiiniiyor, onu kaçırabilmek i~in hileler kuruyor
du. Bu ~eyahati tam on gün sürdü. On gün sonra 
Enuruma, Kara Vezirin hükiim sürmekte olduğu 
diyara mm·asalat etti. 

Hasan doğruca Kara Vezirin sarayının civann
da bjr hana indi. Atını bıraktıktan, biraz da istirahat 
ettikten sonra dışarı çıktı \·e Kara Vezirin sarayının 
etrafında dola-:;mağa başladı. 

Erzurum o 7.&man da büyük bir 5ehirdi. Sur lar• 
çok kalın, kapıları çok sağlamdı. Dı~rıdan yapıla
cak hücumlara kolaylıkla kar))ı ko)·abilirdi. Ha.~n 

bir taraftan da Kara Vezirin askerlerini, ısllahşorla

rım tetkik edİJordu. Bu adamlar gerçekten iyi ye-
' ti'}tirilmis, iyi IM'slenmi5 ,.e iyi talim ett:rilmisti. Bu 

sırada herkesin dilinde kahramanlığı destan olan 
Kara V.-zirin dört oğlunu da gördü. Bunların dördii 
de fe\:kalade iri yarı, abus surath, aksi bakışlı adam
lardı. Herbirinin peşinde bir sürü katil suratlı, ,·ahşi 
bakı~h cellatlar ve muhafızlar yürüyordu. Bunlara. 
ka ro;ı halktan biri ufak bir saygısızlık gö~terse Kara 
·vezirin kara bak1ı;h oğullarından biri d.-rhal cellat
larına emir \:eriJor ve arlmsmdan yi.irüyen cellat sü
rüo;,ii O Za\'alJmın iizerine kurtlar gibi saldırarak ani
de kendisini par~alı)·orlardı. 

Hasan, Kara \'ezirin de ~ok zalim hir adam ol
duı:;tmu öğrenmişti. Billıa sa insanlara i~kenre Jap· 
maktan zevk al:ın bu adam yalmlauan esirlere, ea
suslara türlii h;kenceler )·apar \'e onların ft•ci bir şe
kildf' ran wrınelerini büyük bir ze\·ldt! se~·rt.•derdi. 

Btil·lere aradan bir kaç gün geçti. Bir ~ece Benli 
ilahın da garip hir rüya gördü. Ile)'az salmllı, ihti
yar hir aclam elinde genç bir delikanlıyı tuttuğu hal
ele k.-nclisine görünmü~ Ye: 

- Ey Benli Hatun, senin kısmf'tin im delikanlı
dır. İsmi Hasandır. Çamhbelin Jıakimi Köroğlunun 
oğludur, demiş, sonra birdenbire kaybolmuştu. 

(Devamı var) 

Dün sabah Tophane yolcu salonunda merasimle açı.ldı 
ı 21,15 Esham, tahvilat, kambiyo. 

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 

21,25 Neşeli plaklar • R. 1~Rİfİ2' · 

r 

21,30 Müzik (Küçük orkestra • 
Şef: Necip Aşkın) 

1 - Schmidt • İnciler • Vals. 
2 - Gebhardt - Romens • Viyo-

lonsel ve orkestra için. 
3 -- Heuberger - Şarkta. 
4: -- Zander • Polka. 
5 -- J. Strauss • Şen Viyana 

'(Vals) 

6 - Brabms • Macar dansı No. 
8. 

7 -- Paul Lincke • Eğlenceli 
marş. 

8 -- Paul Lincke-Darılma (fan
tezi) 

9 - Micheli • Çocuk oyunları. 

22,30 Milzlk (Melodi ve Sololar. 
Pi.) 

28,00 Son ajans haberleri ve ya
nnld proıram. 

23,lft..M Müdk (Cuband . Pi.) 

Snginin 

Letonya Hükumetinin ihracat 
ı naddelerini teşhir eden seyyar ser
ııisi dün Denizbank'ın Yolcu salo
nunda merasimle açılmıştır. Saat 

c nda yapılan .... açılma merasiminde 
:Vali muavini Hüdai Karataban, Em-

Bu Akşam LALE'de 
Kaliforniyanın fla•tlDdaa ateı ai, ghelliklerindea ilhamıDı 

alaa senenia en ıüzel renkli filmi 

AL TIN HARBi 
KAPTAN BLOO ve KEŞiF ALAYININ u•utulmaz büyük 
yıldızları OLIVIA ele HA vlLLAND • GEORGES BRENT 
numaralı yerlerlniıi e• •elden aldıriDız. T.elefoa : 43595 

açılma m~rııaiml ve sergid~D 

niyet Direktörü, Letony Konsolosu, 
Türkofis İstanbul Şube&i müdürü ve 
iktiHdi mehafilc mensup bazı kim
seler bulunmuştur. Serginin açılma
sı münasebetile Letonya konsolosu 
A. Kacens bir nutuk söylemiştir. 

Sergi, Balkan devletlerinden Yu_
goslavya, Yunanistan ve Bulgaris
tan'da aç;lmıştır. Şehrimizden son
ra da Atlr.a'da açılacaktır. 

Sergide Letonya Ziraat ve sanayi
inin belli başlı nümuneleri te~hir e
dilmektedir. Bunlar arasında deri, 
lAstik ayakkabı, kibrit çöpü, galalit, 
gaz maskesi ve zehirli gazlerden ko·· 
runma için elblse \'e daha birçok 
maddeler bulunmaktadır. 

Letonya hükumetinin bizden s ' · 
nelik itharntı 800 ton tutarında 300 
bin lira kıymetjnde eşyadır. Bize sat 

1 

, 

bir 

tığı miktar da 1293 ton ve 28L• bin 
liralık mulıtelif maddelerdir. 

Serginin başında Letonya hüku
meti Maliye Vekaleti Harici Ticaret 
Müdürü Mösyö Ornelds Elper bu
lunmaktadır. Dün kendisile konu
şan bir muharririmize şunları söy
lemiştir: 

-· Memleketini;ı:i her sahada ol
duğıı gibi bilhassa tiacrct hayatında 

ümidimizin Ievkinde yükselmiş bul
duk. Letonyalıların Türk milletine 

l·· rşı som:w: bir sempatileı·i vardır. 

Aramızda cari ticaret bağları gün
den giinc inkişaf etmektedir. Gele
cek seneden itibaren Türkiycdeki 
sergi ve panayırlara daima iştirak 

edeceğiz. 

Sergi yarın kapanacaktır. 

Dilber Kamalya'yı 
Neden Vurdular? 

-1 
Sultan Hamit devrinde ceryan edip örtbaa 

edilen mUthl~ bir cinayetin lçy UzU 

Gani Bey 

Devri istibdatta Abdülhamit, ha
yat ve saitaııatını muhafaza için bir 
çok esrarengiz cinayetler yapını~. 
bunların biı· çoğu perdeler altında 

muzlim kalmış, bir kısmı bazı ma
sumların itham ve hatta idamile 
neticelenmiş, bir kısmının vücudün
den bile dünya haberdar olamamı~
tır. 

28 Nisan 312 tarihinde bir ak 
şam geç vakit Taksim polis merke
zine heyecandan rengi sararrmş bir 
adam girmiş, dili titriyerek komiser 
Mehmet beyi aramıştı. Mehmet bey 
kendisini içeri aldı. Korkudan göz-1 
leri patlamış, saçı sakalına karış-ı 
mış; hareketinden bihaber olan bu 
zavallı adam büyük bir ıztırap için
de: 

-- Efendim, dedi, ben avukat 
(Agop) efendiyim. Taksimde kü
çük bir evim var. Bundan altı ay ev
vel bu evi (Kamelya) isminde bir 
Rum kadınına kiraladım. Aylardan
beri evimde oturan, ve haiinde fev
kalade bir şey görünmiyen bu ka
dının bir cinayete kurban gittiğini 
öğrendim. Komşular bir kaç gün
denberi evden hiç kimsenin çıkma
dığını ve gittikçe ağırlaşan fena bir 
kokunun bütün evi sardığını haber 
verdiler. Doğru eve gittim, kapıyı 
çaldım, hiç cevap \'eren olmadı. Cid
den koku kalplere korku verecek 
kadar korkunç ve müstekrehti. Lfıt
ferı icap eden muamelenin icrasını ı 
sizden talebe geldim. 

Komiser Mehmet bey ihzar etti
ği ihbarnameyi imza etirdi. Avukat 
merkezden gittikten sonra yanına 

bir kaç polis, mahallenin muhtar ve 
bekçisini, bir de çilingir alıp mahalli 
vakaya gittik. Ben o zamanlaı da
ha pek gençtim. Fakat polise mera
kım çok olduğu için Mehmet beyin 
yanında çalışıyordum. O 'gün tesa
düfen orada bulundum, beraber ben 
de gittim. Kapıyı açınca boğucu bir 
koku hepimizi esrarenğiz bir cina
yetin üzerinde bulunduğumuza ikna 
etmişti. Burunlarımızı mendillerimiz 
le tıkıyarak, kokunun gittikçe artan 
kesafeti içinde ileri gitmekten de 
kendimizi alamıyorduk. 

Komiser Mehmet bey, önde gi
diyordu. Kapıdan girince ilk tesadüf 
ettiğimiz bir mutfaktı . Komiser j. 

çeri girdi, mutfakta ilk gördüğümüz 
sahne zannımızda aldanmadığımlZl 
isbat etti. Taşlar üzerinde bir erkek 

. 
cesedi kanlar içinde yatıyor, yanın• 
da da bir köpek le~i uzanıyordu. Z:ı· 
bıta tabibi gelmeden hiç bir izi boı· 
mak istemediğimizden maktullerin 
üzerini hiç yoklamadan çıktık. 

İkinci kata çıktığımızda yandaki 
yatak odalarından birinde, ayakları 
yatak i~inde başı yerde halı ilstiinde 
bir kadın cesedi daha gördük. Eğil· 
diğimiz zaman kadının boynunda 
açıldığını gördüğiimtiz bıçak yarası 

cidden çok müthiş bir şeydi. OradaJJ 
üçüncü kata çıktık, sokağa nazır 

yatak odasına girdiğimiz zaman 
gördiiğtimüz manzara bu cinayet 
silsilesine cidrlen çok korkunç bir 
sahne daha ilave ediyordu. Yatakta 
genç bir kadın yatıyordu. Bu, hane· 
nin sahibesi dilber Kamelya idi. 1· 
kinci kattaki maktul annesi, Despi· 
na idi. Mutfaktaki ceset t e uşak 

Kit"liOrundu. Bütun bir a~foyi yere 
seren ve kimseye işittirilmiyen mUt 
hiş hir cinayet kar~ısında idik. Kes· 
kin bir bıçakla Kamelyanın boynun· 
da açılan yara ht>psinden daha müt
hişti. Zavallı kadının naşı okadar te
fessüh etmişti ki içeride uzun za· 
man durmak mümkün olmuyordu. 
Kamelya sol tarafına yatmış bir va· 
ziyette idi. Boynunun saı; tarafına 
açılan ceriha ta hançeresine kadar 
işlemişti. Odanın pencerelerini aç· 
tık. tkinci kata indik, Despinanın ce 
sedini tekrar muayene ettik, bu ce· 
sedin ayakları yatağın altına kısılıp 
kalmıştı. Belli ki ölUnceye kadar k& 
dm çok mücadele etmiş, çok ıztıraı> 
çekmişti. Yarası tıpkı Kamelyanın 

yarasına mü~~bihti. Daha sair bazı 
deliil de gü:ı:el Kamelyanın kendini 
müdafaa edemediğini, annesinin ise 
billkis ağır bir mticad~leden sonra 
teslim olduğunu gösteriyordu. 

Mutfaktaki uşak Kirkonm da 
bulaşık yıkarken öldürüldüğü anlalP 
lıyordu. Muslukta bul&.§ık kapların 
bir kısmı yıkanmış, bir kısmı da kir· 
li kalmıştı. Kirkor boğazından ayni 
suretle yaralanmıştı. Yara öteldle· 
rin ayni idi. Yalnız fareler ueak Kir· 
korun parmaklarım yeınJşler, eJbi· 
selerini de parçalamışlardır. Anla· 
şılıyordu ki cinayet ayni adam ta
rafından yapılmış ve meydanda iZ 
bırakmamak için bUttin aile halkı 
öldUrUlmüştU. Komiser Mehmet beY 
vak ayı hemen Beyoğlu mutasarrıf· 
lığına bildirdi. 

( De•anu var ) 
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Erzurumun Tarihi 
Araplar Erzuruma Müteaddit 

Defalar Hikim O~muşlardı 
Nihayet Selcuk 

• 
' Türkleri, İmparatorları Alp Asla-1 

nın Kumandasında Malazkirt Harbinden Sonra 
Erzurumu Bizanslıların Elinden Kat'i Olarak Aldılar 
1 

1 

, . 

Beyazıdın ilk Sultan Beyazıt tarafından 1apfuıb.ıı kale n «:amH 

'U Arapla.r tekrar 6000 kişilik bir kuvvetle Erzu- Devlet H:ıttınun kız kardeşi Y&:.tıı~ Hatundur. Çifte 
te~: gelmışle: ve Türk, Gürcü ve Rumlardan oıü- Minnrelerd~n sonra yapılmıştır. Rw;;iar burayı sıh· 
ın ~ı-p muhteht orduyu Fırat (Karasu) kıyısında hiye malıtmesile doldurmuşlarrl.ı. Bazı sandıklar ka· 
a::a~p ~dere~ Erzururnu zapte:tmişlerdir. Pakat pı dışansıııda bırakılmıştı. Bu medrese eonradan Os
Jan E Türklerı de bir müddet sonra gelerek Arap- manlılar tarafından iu!ia olunan ve ,!Lynl fqmi taşı
ruma ~-u~mdan tardetmişler ve 20 yıl kadar Erıu- yan bir kışlıunn i;eri6mdc kalmıotır. 
la d akım olmuşlardır. Arapların miitemadi alı:İn· Saat ku:~ı: Selçukiler devrindt minare imiş. 
di~ B urm~mış, tekrar gelip Erzurumu zaptetmişler- Bir kaç d~fM ytiıulmıt ve ykpıluııı. Kult-nin altında 
ı · k u Be er de BizansWar kuvvet göndererk Arap Kufi yuı ile bil' lyeti ıterım• vardır. S:ıltan Aziz za-

hnarı a~ırmışlardır. Fakat bir yıl sonra 756 "'m·ı·t ~ 
da yıne A l ı a . yı mR.mnda oır çalar &tat :konmuotıır. 

Az r~p ar gelmiş, Erzurumu almıı-lardır t)ç Knmbetlerı tlserl•rhıde IMikideu Türklerce 
sonra şehırde çıkan is d • · 

Sonralan d yanı a bastırmı!!lar<lıı-. mukadde~ sayılan esatiri hayv8n tekilleri vardır. Bu 
.1zun zama:l ge~k Erzurum ve gerekse Ha.saukale bincdar Hıtuniy• ntftdrese<.>indwu bır b11çuk asır ka· 
altında kalnı ar :~ Arap ~~ ~ah Bizans hakimiyeti tfar e..,,.t'I yapılmış. 

Nih 1§, ır elden digenne geçip durımıştur 
lan k ayet Selçuk Türkleri, imparatorları Alpa~ 
de B' umandasında Malazkirt meydan nıuh:ırei.ıes!~: 
mu dızans ordu~unu bozduktan sonra (1071) r~ızuı·u· 

a zaptetnıışlerdir Sel" k"l ı:. 
deni :mUh' .. • · ~u 1 er uuraıfa ilmi ve me· 

ım :muesseseler kurm ı d 
IDÜhinıl · u~ ar ır. Bnnlarır er en şunlardır: 

Çifte Minareler . h t H . 
Mısırdaki Cam'"l 3a 0 aturuye m.,drescsl: 
ilim müessesesi~~ ez~ere nazire olarak yapılmış bir 
nıdır. 11hanilerd~:· Ebu:;u Y~~bran da bir Türk kadı-

• Kabri de mescit k Saıdm kansı Devlet Hatun 
dedir. Çifte Mina/~nı~nın altında dershane olan yer~ 

. e enn o zanıank . 1 
nış olup §imdiki Sip h' ı av usu gayet ge-
da a ı pazarı L' C .. . 

r olan yerleri de h . . . ' ~se, aınııkcbıre ka-
k avı ımı11 Bına .. 
enterin üzerinde pek k · nın ıçındeki orta 

. ıymetıi isar t'k tayıkle işlenmiş Farsça bir kita ıa ı adan ve mo· 
b~u 1878 (1293) istilasınd he varmış. Ruslar 
Eesıne nakletmişlerdir. D a alıp Pctresburg mil
len armadaki ku l k ' ış ~apının yanlarında görU-
il . ş ar es ı Türk an'a . 

il erın en kuvvetli k b'l . . nesıne göre 11ha-
Ylllık bir bina l a. ı esını.n remzi imiş. Hemen•800 
Bağlaznıdır y ::ı: ~üte Mmarelerin her yeri ı-ıapı.ı
lanuttır. Ruaı:r bu :mınarelerin yarısı yıkılmış ve çat· 
lar ~ kada:.a~~ephaneli~ yapmışlardı. Oda .. 
hhnmat BalıdıkıarU d assa topçu, cephane ve mü-

y akatly • e olu idi. 
b' e. Bu da o zaman 
ır Ttlrk kadını taralınd . medrese olarak yine = an ınta olunmu§tur: Bu kadın 

~Dlp.PDJ:: 

... 
Selçukilerin zayıf <il\~tükleri tarihlerde Erzurum 

Gıircüler, Moğollar, traniler ~line dtiemUf, müstakil 
Tiirk devleti olarak ta yaşamıştır. En son lranilerin 
elindP. iken Osmanlı padişah1 Yavur Selim 1514 te 
or<luııne bı;radan Çaldırana ıiderkf.'!n r:aptetmiştir. 

Şöyl111 ki : 
1514 yılında AkkoyunJu Tiirkleri Erıincan civa

nndRki zayıf bir lran kuvvetini yenerek Erzincanı 

ışgıü ve buraya gelmekte olan Yavuz Selim kuman
dumdaki Osmanlı ordusuna iltihak ediyor. Osmanlı 
O}'(ltısu; Akkoyunluların kuvvetlerinden istifade ede· 
rek Acemlerin ellerinde bulunan Bayburd ve Kemah 
kalelerini muhasara ediyor \'ti Erzurum istikame· 
tinde de yürüyUşiine devam ediyor. 

Mamahatun (Tercan) daki ıran kuvveti mağlup 
edilılikten sonra ordu iki yfüilytijte Cınıs (Karabıyık 
cenubu garbisi yakınuıda) civarına gelerek ordugah 
kuruyor. Köyün hemen şarkmdaki Padişah tepesin
de de Yavuz Selim çadırlı kararalhına yer~iyor. 
Yeniçerilerin cBu fakir yerlerde ııe arıyoruz?> diye
rek Iran seferine gitmemek istemeleri ve padişahın 
çadırına kurşun atm:ıj'a kadar cUret etmeleri ve 
Yavuz Selimin de aa;kerin bu arzuaunu kendisine ib· 
liğa cürct eden veziıi Hemdem pqayı idam ettirmesi 
hldiselerinin bu Sultan tepeelnde wkua geldiğini 
Erzurumlulardan i§ittim. 

(Devamı var) 
1 t • - 1 Sirkeci ı•r meydanı 

Sarhoşun marifeti ı•nlfletlllyor 
1 li" s· k ırec usı:ıu iııminde bir adam, evvelki ır eci meydanının güzelleştiril-

llALllBVI.-ıNDB f 

PıYES 

Eminönü Halkevinden: " e sarhOf ol"""k ş h mesi itine hararetle devam olun· geçerk 'Y'" e zadebaşından " Yere en, elindeki §arap şişesini maktadır. Devlet Demiryolları garın 
, ı::. . atıp kırmıştır. etrafını çevıren df!mir parmaklıkla-
. Qtraz son b · k ld 
tsınind ra . u kırıklar Neriman rı a ınnakta ve bu &Lıretle cadde-
IDalin • geknç hır bayanla kocası Ce- yi geııişlettinnektedir. Ayrıca Şir· 

i aya larına b t t k ~· H i llilanUyi 'k• a mı§ ır. e~ı ayrtye de burada bulunan a-
kendhıı ..,1,_ 1i

1 
ayet ettiklerinden raba vapuru iskelesini yıkarak mo-

~ .7 aa anmış ve S U h 
künı obnuıhı& g n apse dern bir iablt yapaaaktır. İskelenin 

projeleri huırlanmııtır. 

11 Ma.yll! perşembe, f2 Mayıs 
cuma ve 13 Mayıs cumartesi akşam· 
ları saat (20,30) da Evimizin Cağa· 

!oğlundaki salonunda Gösterit §U

bemiz amatörleri tarafından (Tipi) 
piyesi temsil edilecektir. Davetiye-

lerin Ev Bürosundan alınması rica 
olun~ 

mektubu: 

Jimnastik Bir 
Milletin Genelik • 

lrandaki Muhteşem 
Düğün Merasimi 

Membaıdır. 
Bertin, ( J.!ususi ) - üçüncü 

Rayhin teşekkfüündenberi cAlman 
1ş Cephesi• erkek ve kadınlar için 
umumi bir fizik killtürü talim ve 
terbiyesi ihdas etnıiştir. Başlangıç
ta, akşamlan umumi kurslar verilir 
ve mUt.eba.&;ıslar da, idmanlarla, a
zaya kıvraklık vermek çarelerini öğ
retirlerdi. Fakat, bili.hara, bazı a
dalelere, lüzumundan faıla ve bir 
taraflı olarak tahmil edilen gayret
lerin intaç edebilecekleri zararlan 
tevazün ettirmek ihtiyacı goründtı. 
tki sene oluyor ki clt Cephesi> fazla 
bir adım atmış ve müesseselerde ça
'ışan işçilerle de uğraşmağa başla
mıştır. Takip edilen maksat, basit 
.kıvraklaştırma idmanlanndan fazla 
olarak, sağlam adamlar yetiştirme
ğe matuf olan gayeyi bilamüşkülat 
icra ettirmek, ve her sene, bir cMU
esseseler Spor Cemiyeti.. tetkil et
mektir. Bidayette, kadınların işti

raki yoktu. Şimdi onlara da bir iş
tirak hissesi ayrılmıştır. İşçilerin 

randıman kabiliyetlerini arttırmtı.k, 
onları daha sıkı bir cemaat halinde 
birleştirmek, ve onların yaşamak 
zevkine daha ziyade vüs'at vermek 
hususlarındaki ctş Cephesinin1 ob·' 
jektifi bu suretle hakikate yaklaş
mış bir halde bulunuyoı Daha şim
diden 3200 idman merkezleri mev- 1 

cuttur. Tatil evlerinin adedi tezayüt 
halinde olduğu gibi, genç nesle, it 
zamanları esnasında hiç olmazsa iki 
saat kadar jimnastik yaptınlması-
na dair sarfedilen gayretler muvaf-
fakiyetıe neticeienmiştir. , 

Gençliğe mahsus teşekküller, ı. 

Hitıer gençliği, ve genç Alman Kız. 
lar birliği bu cismani kültür dersle
rine filen iştirak ediyorlar. 

Genç Almav Kızlar Birliği, daha 
bidayette, bu bedeni terbiyeye pek 
bilyUk bir ehemmiyet atfetmiştir. 

elman ve Güzellik• namı altındaki 
terbiyevi eser, mektep tahsili dev· 
rinden sonra bile bu inkişafı takip ı 
ediyor. Fizik kültürünün mektebe 
ait tedrisatile yuğrulmuş olan genç 
kızlar, yeni bir hisJc meşbu bulunu
yorlar ki o da hareketlerdeki zara
fet ve hasıl eylediği zevTillr. Top o· 
yunu, ip atlama, devirler, topuz ta
limleri, adali mekanizmasını artır

mağa ve ona değişiklik vermeğe yar .. 
dım cdiycdar. Bu idmanlar, aynile 
genç erkeklerde de caridir. Gezint~ 
ler, r.-aınpingler, oyunlar ve cidd\ 
bir antrenman, spora müteallik bir 1 

nişanı elde etmek arzusunun yarat· 
tığı rekabet ve gıbta, velhasıl bütün 
bunlar, tazeliği bü:ıye mukaveme-
ti ve sıhhatile, dikkate değer beşeri 
bir tip teşkiline saik oluyorlar. 

B. z. 

SPOR 
Güreş müsabakaları 

Beden Terbiyesi tiıtanbul Bölre
si Güreş Ajanlıfmdan: 

14/ 5/ 1939 pazar günü SUleyma
niye klübü salonunda yapılacak o
lan Greko - Romen gUreı birincilik· 
lerinde Ahmet Gürkan, Refik Hatip
oglu, Yusuf Yener, Reşat hakem o
larak seçilmişlerdir. 

Mezkur gün ve saatte müsaba· 
ka yerinde hazır bulunmaları riccl 
olunur. 

Pazar günü yapılacak 
maçlar: 

i'aksim stadı: 
tstanbulspor • Beyoğluspor • Ka. 

sımpqa, Galataspor, Saat 12,30, 
Hakem Şazi ~n, Yan hakemleri 
Bahaettin Uluöz·ve Necdet Gezen. 

Hilil, Kurtulll§ • Beykoz T. Y. 
Y. Kurtuluş, saat H,30, hakem Re
fik Osman Top, Yan hakemleri Fe 
ridun Kılıç ve Rıfkı AksaY.. 

Şeref stadı: 

Kadıköyspor • Bozkurt, saat 
12,30, hakem Fikret Kayral, yan 

hakemleri Şevki Canka ve Halit U· 
zer. 

Galata Gençler. Demirspor, sa
at 14,30, hakem Sami A.çıköney, 

yan hakemleri ZZiya KuY,Umf u ve 
Selimi. 

Beşiktaş. Vefa, aat 16,30, hakem 

Suphi Batur, yan hakemleri Alimet 
Adem GöldUn ve Adnan Akın. 

lraıi Velialıdı ile refikalart uraydaa çıkarlarkea 

nAd•abat deYletleri ml•eısilleriaia içümaıarıadın bir latiba 

~iaph Hz. ıara ıeftrkea 

Blylk reaaiıeçltte giçeklerle ılııl bir ua~ 
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Sivasta 

Sahte Mektup 
Y• zan : M. ŞEREF OKTÜRK Halkevi Temsil kolunun 

Verimli Çalışmaları 

Başpehlivanları 
-Akkoyunlu Kazıkçı Kara be kir-

F.sat, boe zamanlarını daima ar· 
kadaşlarile birlikte, her mevzu üze
rinde konuşarak iyi bir vakit geçi
rirdi. 

Ara sıra arkadaşları, Esada, m..ı 
ziplik yaparlar, hem o güler ve hem 
de yaptığı jestlerle karşısındakileri 
güldürürdU. 

Bir ıtın etrafındakiler, mevzuu, 
kasden aşk ve kadına temas ettire
rek ötedenberi bildikleri meseleyi 
daha iyi bir şekilde öğrenmeğe mu
vaffak olmuşlardı. 

O gün Esat, gizlediği bazı haki
katleri ortaya dökmÜ§, konuştuğu 
kızla yaptığı kur ve flörtleri tafsil!t 
larile arkadaşlarına anlatmış, sevgi 
lisinin ismini de söylemişti. Hatta 
son randevusuna mukaddesin gelme 
diğinden bahsedip hasta olmasını 
merak ederek dert bile yanmıştı. 

Vaziyeti iyice anlıyan etrafında
ki muzip arkadaşları, kendisine gü
zel bir sürpriz hazırlamak kararını 
verdiler. 

O akşam, işlerinin çokluğunu 

bahane ederek dairede biraz çalışıp 
gecikeceklerini söyliyerek saf deli
kanlıyı savdıktan sonra bir arayd. 
toplanıp, kızın ağzından bir mektup 
yazdılar. Zarf kapatıldı, Esadın na
mına daireye gelmesi için postaya 
verildi. 

Ertesi gün, hiç bir şeyden haberi 
olmıyan Esat, işlerile meşgul olur
ken arkadaşları, dört gözle postacı· 
yı bekliyorlar, mektubu aldıktan son 
rald vaziyeti merak ediyorlardı. 

öğleye doğru postacının gelip bir 
çok mektup bırakması, bütün göz
leri, Esadın masasına çekmişti. Bir 
kaç zarf arasında bir gUn evvel pos
taya verdikleri mavi zarfın derhal 
tanınması. herkesin dikkatini daha 
ziyade çoğalttı. 

Esat, masası Uzerine konan mek 
tuplara bir göz gezdirdikten sonra 
mahut mavi zarfı eline alıp hayretle 
bakb. Arkasında Mukaddesin imza
sını görünce sahte olduğunu bile 
farketmiyerek derhal açıp olCumağa 
başladı: , 

Esatçığım! 

Sana karşı ne kadar mahcubum 
bilsen... Geçenlerde mUhim bir iışi

min çıkması ile randevuya geleme· 
dim; beklediğini biliyorum cicim! 
Kusurumu telifi ettirmek için 
önUmUzdeki salı günü seni, Tak
sim tramvay durağında tam saat 
altıda bekliyorum. Gecikmemeni ri
ca ederek sonsuz sevgilerimle göz
lerinden öperim canım. 

Muk ddes 
Esat, daktilo ile yazılmış elinde

ki mavi mektuba bir daha göz gez
dirdikten sonra etraftan kimsenin 
görmemesi için acele ile katlayıp ce· 
bine yerleştirdi. Diğer zarfları unu
tup ayağa kalktı. Yavaş sesle ıslık 
çalarak, elleri cebinde masasının ya
nında dolaşmağa başladı. 

Bu hareketler, hiç bir gözden 
kaçmamıştı. Arkadaşlarından biri 
yanına sokularaJt biraz mükadde
meden sonra: 

- Ne oldu Esat? Birden ne§e· 
lendin, hayrola?! 

- Hiç, hiç bir gey yok. Tes» 
JQ.tn kızının bir çocuğu olmuş. Sim
di haber aldım. Yann bir iki saat 
erken çıkıp tebrike gidebilsem .. 

- Ooo, gözün aydın olsun! Teb
rik ed~, deyip u.zakla§tı. Konu
curken Esadın birden afallamumı, 
attığı yalanları difer arkadaolrına 
olduğu gibi anlatan bu genç, yanru 
iple çekiyordu. 

O gUn Esat, dairede herk"esle tıa· 
kala§ıyor, gilnlerdenberi asık duran 
çehresi sırıtıyordu. Bu ne§enln se-
bebini bilen arkadaaları da bıyık al· 
tından zavallının bu haline için için 
gUIUyorlardı. 

Ert i gUn oldu. Esat, sabahtan 
aairey trao olmua, UtUlll ve temiz 
e1yhım!§ bir halde erkenden dam
ladı. Nc~sine diyecek yoktu. Sı\sık 
saatine bakıyor, vaktin geg ilerleme
sinden sıkılır gibi durmadan dolaoı· 
~or, arkadaelarına takılıyordü. 

'.llqıama t'f oğru randevu8Ulldan 
l<i aat evvel bir nrkada§mın EanI· 
a; @Okula : 

tay mJn JCızının bir yavrusu 
olmu . Bugtın tebrlke gitmesem ha.· 

tırları kalacak. Erken gidip son va
purla dönmem için bir saat önce da· 
ireden çıkmam lazım. Benim yoklu
ğumu belli etme1.8in ! diyerek, bir sa 
at sonra acele ile yola çıktı. 

Sürprizi tertip eden gençler, i§· 
lerinden çıkınca doğru soluğu, Tak· 
sim durağının karşısındaki kıratha· 
nelerden birinde aldılar; gülerek u-
7.aktan vaziyeti tetkike koyuldular. 

Esat gelmişti. Acele acele dolaşı· 
yor, duruyor, etrafa dikkatle bakı· 
yordu. Gözü, mUtemadiyen saate ili· 
şiyor, on dakika kaldı, beş dakika. 
var der gibi sabırsızlanıyordu. 

Vakit ilerlemiş, sevgilisi rande
vusuna gelmemişti. Sigaranın birini 
söndürüp diğerini yakan Esat, ye
rinde duramıyor, durak boyunca gi
dip gelerek kaldırımı adımlıyordu. 

-··- YAZAN t SAMI KARAVE L 

iki Pehlivan Az Daha 
J Kavgaya TutuşuyordtJ 

Vaziyeti A nlayan 
1 ldiidahale Ederek 

- Aferin sana. koca pehlivan ... 
tyi anlamışsın vaziyeti ... Evet; on 
beş dakika bile çok ... Görmüyor mu 
sun? ... Hüseyin daha şimdiaen sal· 
lanmağa başladı. Hücumları eski 
kabiliyetini kaybetmiş bir halde ... 
Fakat; ne de olsa Allahın bileceği 
bir iı... Görmedin mi!. YUzde yüz 
hasmımı mağlup etmişken bir hata 
yüzünden ben yeıftf dfiştilm. Petı· 
livanlık bu .. Belli olmaz. dedi. 

Cazgır 
Onları 

H emefJ 
Ayırdı 

Saat yediye gelmi§ti. Bu saatten 
sonra artık sevgilisini beklemeyi doğ 
ru bulmıyan delikanlı, biraz daha 
durduktan sonra meyus olarak ağır , 
adımlarla Galatasaraya doğru yürU
meğe ba§ladı ve kalabalığa karı.cııp 
gitti .. 

Sivash gençler « Ma•iyıldırım ,. piyesinde Güre, yirmi beş dakikayı geçme 
ğe başlamıştı KUndecinin hızı kal· 
madığı aşikar olmuştu. Bu sahneyi pek yakından canlı 

olarak gören arkadaşları, bulunduk
ları yerden çıkarak Esadın haline 
gülüyorlar, yaptıkları sürprizde oy
nadıkları rollerin muvaffakiyetlerini 
tebrik edip ilerliyorlardı. Neticeyi 
bir defa da Esadın ağzından dinle
mek istiyen bu muzipler, kalatialığa 
dalarak uzaktan takibe koyuldular. 
Nihayet vaziyeti iyi bir şekilde ida
re edip tesadüf süsU vererek Esa
dın karşısına çıktllar. 1çlerinden bi
ri: 

- Vay Esat, nereden böyle? 
Teyzene gideceğini haber aldık. Ni
çin erken döndün azizim? 

- Sormayın birader; canım çok 
sıkıldı. Bekledim, bekledim, bir ttir
IU gelmedi. 

Diğeri, bUyilk bir soğukkanlılık
la söze karıgarak: 

- Gelmiyen, canını sıkan kim? 
Yine ne oldun böyle? 

- Şey canım, eey ! .. G6rüşnıek 
için teyzemin kocasını bu vakte ka
dar bekledim. Bir türlü gelemedi. 
Gece kalmam için israr ettiler. Sa
bahtan erken kalkıp işe gelmek güç 
olacak. Zaten yorgunum. Şimdi Ta
rabyadan otobüsle geliyorum, hiç 
halim kalmadı. Eve gidip istirahat 
edeceğim. 

Diğer arkadaşlardan biri: 
- Esat, ger şöyle dolaşalım, bir 

şeyin kalmaz, açılırsın ! . 
- Yorgunum, kardeşim, yorgu

num. Bu akşam affedin .. 
ısrara kalkan arkadaşlarına dö

nerek ayni şeyi tekrarladıktan son
ra: 

- Allahaısınarladık !. diyerek yo 
luna devam etti. 

Ertesi giln, bütü11 daire,.; Esada 
yapılan sürprizi duymu§lar, en son 
olarak ta kendisine duyurmuşlardı. 

önce bu İ§e kızan delikanlı, si
nirleri yatıştıktça etrafın kahkaha
larına uyarak dUştUğü bu gUlUnç 
vaziyete kendi de tebessümle i~tirak 
ediyordu, 

Sivas, (Hususi) - Şehrimiz Halk· 
evi Temsil kıolunun genç başkanı 
Nüzhet ÇUbukçunun ç alıŞmaları 
ve onun etrafında toplanan isti
datlı elemanlar artan faaliyetlerile 
Sivaslılara sık sık sahne kabiliyet· 
!erini gösteriyorlar. V c burda çok 
büyük bir alaka ile karşılanıyor

lar. Yayla çocukları içlerini alan 
ve kalblerinde, damarlarında dola
şan kanda yer alan Ata ve yurt 
sevgilerinin ve illküye olan bağlı· 
lıklarının .sarsılmaz ifadelerini za
man, zaman fırsat buldukça mem
leket halkına toplu bir halde anla
tıyorlar. Onlara verimli ve günden 
güne büyüyen, çoğalan, genişleyen 
san'at ve sahne zevklerinin yeniden 

1 
üstün çalışmalarla verdikleri tem• 
sillerle gösteriyorlar. Halkevinin, 
sıcak ve samimi havası içinde ken· 
dilerini yetiştirmiye çalışan ve Mil
li Şef İnönünündım aldıkları direk· 
tifle daima ülküye koşan, ona can
dan bağlanan yaylalı gençarkadaş
lar, uğraşıyorlar ... Halkevleri sah
neleri için yazılacak kitapları karış
tırıyorlar ... 

Atatürk çocukları sahnede eser ve 
varlık yaratıyorlar... Son haftalar 
içerisinde de Tan sinemasını görül· 
memiş bir şekilde dolduran davetli" 
lere bu genç arkadaşlar Akagündü· 
zün kaleme aldığı ve mevzuu tama· 
men kurtuluş savaşını anlatan cMa
vi Yıldınm• piyesini diğer eserler· 
de olduğu gibi ayni hararet ve faali
yetle temsil ettiler. Bu arkadaşlar, 
Üzerlerine aldıkları ve günlerce Ü

zerlerinde çalıştıkları vazife bölil
münü şu şekilde yapmışlardı: Yal
çın: Nail Vardar, Türköz: Hadi Ye· 
tunal, Tunçer: Nusret Ercan, Vural: 
Hilmi Atacan, Hancı: Hilmi, Rnççil: 
Mehmet onbaşı: Ragıp Knnlcım, 
Ayşe: Şemsi Mahkapancı, Firuz AH 
Gürtekln: Komiser Osman Güner, 
Kaya Bey: Hakkı Aşkın, Nuri Bey: 
Osman. 

Biltün arkadaşlar üzerlerine al-

Mektep isteyen Bir 
Köy: Balabanh 

~ 

Balabanlı k8yUııde ı n9 göçm n lnıl rı 23 Nisan eğlencelerinde. 

Çorlu, (Husus!) - Balabanlı 9351 mlzdendir. Halkı tamamlle kendisl-
:kı kurulmUj §irin gögınen köyleri- toprağına bağlamı~ ve hayatını 

dıkları rolleri titiz bir itinanın ver
digi kıskançlıkla bıtşarmıya çalış· 

tıkıarını sinema salonunu dolduran 
halkın artan heyecan ve takdir duy
gularile ölçmek daha yerinde olur 
ümidindeyim. Bunun için. birşey i
lave etmeden yazımı burada kesi-
yoıum. 

8G 88 ag 

Suşehri ve Şarkışlad! 

Belediye 
Secimlerı • 
Feshedildi 

Sivas, (Hususi) - Şurayi Devlet 
tarafından Suşehri ve Şarkışla ka· 
zalarının belediye intihapları bozul· 
muştur. Bu husustaki emir vilayete 
tebliğ edildiğinden yakında beledi
ye intihaplarma yeniden başlana

caktıı·. Bunun i!in icabeden hazırlık. 
başlanmıştır. 
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KUçUk Sivas Haberler l : 
• * Hafta içinde kıymetli vali ve-

kilimiz O.:san Nuri Tekeli Şarkışla 
kazasını teftiş etmişler \·e orada bir 
gün kalarak tekrar şehrimize avdet 
buyurmuşlardır. · 

* Ankarada açılan Birinci Neşri
yat Kongresine Sivası temsil etmek 
üzere Kamil Kitap ve Basımevi sa
hibi Kamil Kitapçı iştirak etmiştir. 

* 19 mayıs idman ve gençlik bay
ramında Sivas spor klübü ile futbol 
temasları yapmak üzere Tokat Spoı· 
klübü buraya gelecektir. 

/ 

* Divrik himaye heyeti ilk okul
larda okuyan kimsesiz yavrulardan 
300 den fazlasına her gün muntaza
man öğle yemeği vermiye başlamış
tır. * Açık bulunan Kangal kayma· 
kamlığına Boğazlıyan kaymakamı 
Hulusi Özelçi Hafik kaymakam ve
kaletine, İntanbul maiyet memuru 
Kemal Hadımli Suşehri kaymakam
lığına, Amasya maiyet memuru Ke
mal Eren tayin edilmi~lerdir 

Neşet Nafiz Dumanlıoğlu 

K••l• monuda ın,•al 
Kastamonu, ı : (A.A.) - Reisicüm

hurun Şimali Anadolu seyahatleri 
esnasında verdikleri e~nir üzerine 

halka inşaat örneği olmak üzere 
yapılacak evlerle otel ve lokantanın 
inşaatına başlanmıştır. Evler ve o
tel kıştan önce ikmal olunacaktır. 

-==== 
muhakkak surette topraktan kaza
nacağına ina.nmış insanlardır. Bu 
yeni köyün ihtiyaçları arasında en 
önde geleni bir ilk mektep bulun· 
mayışıdır. Bu yüzden tahsil çağın
daki çocuklardan bir kısmı yakın 
mektep ve muall!ml bulunan köy
lere kadar gitmekteler. Küçük yav
ruları her giln uzun yolculuktan 
kurtarmak üzere burada bir ilk 
mektep yapılması bUtün köylüler 
tarafından bUyilk bir arzu ile bek
lenmektedir. 

Azmi Sel4t 

Fakat; hal böyle iken ne dersin? 
Kazıkçı bir tUrlU hücuma geçmlY,or· 
du. Bu derece temkinli bir güreşçi 
vallah · hayatımda görmedim. 

Hüseyin öyle bir iiale gelmişti 
ki; birisi itmiş olsa yere dilşecektl 
Böyle iken Bekir, oralarda değildi. 

Fakat; bu düşüncelerimiz daha 
çok sürmedi. Kündeci Hüseyin bl· 

raz vücudüne su vurmak, gözlerini Kömnrcft alluatafa pelıliYaıull 
silmek ve yağlanıp nefes almak için ı· t K M d ( - '- 11 ) il• 
k b d w • yürü .. tU cıı ı ıı oca ura ıaa.a ı azan aşına ogru muş . . 

Daha iki adım ya atmış, ya at- Kara Ahmet pehlı•an 
mamıştı. Bekir peşinden koştu.ı KUn pek güzel sezmişti. Bu sebeple s-· 
decinin kisbet kasnağından iri elle- kin duruyordu. 
rini geçirdi ve meydana doğru çekti. Hüseyin; humma yumruk "° 

Hüseyin, hasmının bu kaba ha- tokat vurur gibi elenseler çekiyordll
reketine kızmıştı. Mukabele ederek Bu hal beş dakika ya sürdU, ya sUr
hasmının elini kasnaktan budayara'k medl. KUndeci tekrar foslamıştı. ffU 
çıkardı ve gırtlağına dayanarak: ciimları yine gevşemişti. 

- Ne tutuyorsun be? Fakat; Kazıkçı daha ha.Ii has· 
Diye bağırdı. Bu hal \'e hareket mma hücum etmiyordu. Bir ar1ltı1' 

yüzde yüz iki pehlivan arasında kav ortalığın sUkflnetini yırtan bir çıt· 
ga çıkacağına delalet ediyordu. pmmn ve nara sesi işitildi. 

Derhal, ihtiyar Cazgır meydana Bu çırpınma ve nara sesi Kazıl<• 
atıldı ve iki pehlivanı ayırdı. çının idi. Ayak başparmaklarının U· 

Fakat; bu işde Bekir, yerden gö- zerine kalkmıştı. Sanki; güreşe yeııi 
ğe kadar haklı idi. . başlıyormuş gibi çırpınıyordu. 

Çünkü; güreş kıran kırana p 0 • Çırpınıp hasmının üzerine bir as-
mak mm;araası olduğu için hiç bir lan gibi geliyordu. 
pehlivan güreşi tcrkedip yağlanma- Ben ve bütün seyirciler şaşırll11ş 
ğa, sulanmağa ve gözlerini silmeğe tık. Yarım saattenberi ağız açmıyatl• 
gidemezdi. hUcum etmiycn Bekire ne olmuştıı 

Kündeci Hüseyin mızıkçılık edi - acaba? .. 
yordu. Cazgır, davulları, zurnaları Narayı bastı: 
susturdu ve seyircilere doğru şu su- - Haydi Kündecim be! 
retle bağırdı: Kündeci büziilmeğe, mUdafaaY9 

- Ey ahali... Güreş kıran kıra- vakit bulamamıştı. Birdenbire hııS' 
nadır. Binaenaleyh, her ne suretle~ mına çapraza giren Bekir, iki adıfll 
olursa olsun güreşi terkedip yağlan- sürmeden çengelleyip, altına alınış· 
r.1ak, sulanmak, göz silmek yasak- tı. Bastırır bastırmaz da meşhur J<tı• 
tır. zık oyununu almıştı. 

Hüseyin in köyliHeri ve taraftar- Hiiseyin: kurbanlık koyun gibİ 
ları bağırıştılar: çırpınıp duruyordu. Lakin aman bil' 

' - Adamı öldürecek değilsiniz mez Kazıkçı bir andn hasmını gırt· 
ya ... tkinci bir güreştir bu ... Bırakııı laklıyarak sırtüstü mağlüp etmişti• 
gözlerini silsin .. Kör gözle nasıl gü- Hüseyin güç halle olduğu yerdeD 
reş tutnbilir doğrulabildi. Hasmile kucaklaştı!<· 

Cazgır, ahaliyi susturmak ve glı tan sonra; çadırına gitti. Parsa toP" 
reşin usulünü değiştirmemek azmi- lamağa mecali bile kalmamıştı. 
le tekrar bağırdı: 1şte: ben, Kazıkçıyı ilk defa <Y 

- Babalarımızdan. dedelerimiz
den gördüğümüzü bozmak babayi
ğitlik değildir. Er meydanı bu ... O
turunuz yerinize .. Çal davulcu! .. 

Davullar ve zurnalar tekrar gü
reş havasını vurmağa başladılar. 
tki pehlivan tekrar tutuşmuşlardı. 

I.ıii.kin, Kündeci Hüseyin ne de 
olsa beş dakika kadar fırsattan is
tifade ederek nefeslenmişti. 

Bekir; soğukkanlılığını muhafa
za ediyordu. Bütün bu gürültüler a
rasında kollarını göğstinc çaprazla
mış, olduğu yerde sakin ve samit 
duruyordu. 

larak burada gördüm ve doya, doY9 
güreşini seyrettim. 

Diye, Deli Murat Şumnu gUreşi· 
ni bu suretle bana hikAye etmişti. 

Deli Murada sormuştum: 
- Usta; Kazıkçınm başka gi.i· 

reşleri var mı! 
- Evet; Sultan Aziz devıinitl 

başlangıcında Knvasoğlu koca tbrB.' 
hiın ile Kırkpınarda güreşleri var··· 

- Başka; 

- Bir de; Sultan Azizin huzll' 
runda yapmışlar... Ben, bu gUre~i 
bilmiyorum ... Fakat; Kırkpınar gU· 
reşinde bulundum. Bu güreş çok Jile· 
raklıdır. 

Hatta; Kündeci Hüseyin gırtla- (Devamı var) 
ğma dayandığı zaman bile soğuk- m;;;:ı:::;;::ır::::;!!!:::zz:ıı:z;m1mmm•ml~ 
kanlılığını muhafaza etmişti. ......................................... •' 

Güreşe tekrar başladıkları halde Yeni içtimai ahlak yerli nıe.11 

yine Bckirde bir asabiyet alfuneii kullanmağı emrediyor. 
görülmüyordu. Aksine olarak KUn- Yurttaş; 
deci HUseyin doludizgin tekrar ıra- Daima yerli malı kullan. · 
zıkçıya, hırsla salmağa ba§lamıştı. Ulusal Ekonoınl 

HUseyinln maksadı A§ikllrdı. Bir ve 
kavga çıkarmak, bu suretle gUre~i Arttırma Kuıı.untl 
bozmak ve ayrılmak... ••-•·•--•••--& ••••••••.,•••• ••••••••••'' 

Kazılıçı, Hüseyin.in bu fikrini 



B. M, Mecllslnln dUnkU toplantısında 

Maarif Ve 
Vekillerinin 

-nhisarlar 
Beyanatı 

-------
Eski Harfli Kitapların Kütüpha· 
nelere Konulması Mazbatası 
Hararetli Miinakaşalara Yol Açtı 

Yülrsek dereceli i k'l . 
I . . ç ı erı ortadan kaldırmak için bira ve şarap resim. 
erı ınecek 4o derecciik bir rakı çıkarılıp rakı satışı zorlaştırılacak 

. Ankarn, 10 (A. A.) _ Büy: 
Millet Meclisi bu gun Reis Vekili 
Şernsettin Günaltayın başkanlığın
da toplanml§tır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
ruznameye geçilerek Eceabadın Tur 
~un köyünden Mehmet karısı Didar 1 
ıle Mehmet oğlu Adil Gtirelm ölilın 
cezasına çarptınlmalan hakkındaki 
mazbatayı tasvip etmiş ve etlid ki
tabı olarak kullanılmak üzere eski 
harflerle basılmış olan kitapların 
~k~I ve kUltür kurumlan kitap ev-
erme konulmasının 1353 sayılı ka

nun hükmüne aykın olup olmadıg:ıw . 
nın tef · • 
t s~ri hakkındaki Başvekalet 1 
bezkeresı ve Maarif encümeni mnz-
atası mUzakere edilmiştir. 1 

EncUmen mazbatasında 1353 sa
yılı kanunun Arap harflerile yazıl
:~§. cetvel, defter, kitap vesairenin 

. UtUn resmt müesseselerde kullanıl
masına nihayet vermiş, fakat daire 
ve kUti.iplıanelerde bu türlü vesika 
ve eserlerin icabında müracaat için 
:ulunulmalannı menetmediği ve bil-
. ~sa kanunun dokuzuncu madde

sını~ eski. harfi rle basılı kitaplarla 
ted:ısat ıcrası memnuiyetini muh
~vı olup etüd ve müracaata şamil 
ul~nmamakta olduğu zikredilere.ıt 

eskı harflerle basılmış kitapların o. 
k.ul ve kültür kurumları kitap evle
nne konulmalarının 1353 sayılı k -
nun h"k- a w u umleıine aykın olmıyaca 
gı kanaatine varıldıgw ı zikred'I k • 
idi. ı me te 

Mazbatanın • k . kür .. 0 unması üzerine 
suye gelen Ziya Gevher EtT 

n1evzuubnhs klitü ı ı, 
gireceği kU .. phnnelerin halkın 
ilim k" tuphaneler mi yoksa 
sonn utUphanelerl mi olduğunu 
leal:ş ~e .. mazbatadaki müte
duğ da .hır rucu şekli ve kokusu ol-

unu ışaret ederek: 
cBiz şimd'. k 

büyUk . . Aı'Y e adar yaptığımız 
Mi ınkılapların hiç birisinden 

cu edemeyiz K · 
rett b' . anun mutlak su-
ca· e ıze cetvel, defter diye tasrih 
§ei'~r. Kanunun küttiphane dediği 
kUtu eh ancak üniversite gibi, bilytik 
Çin ~ .aneler gibi entellekttieller i-

gınlecek yerlerdir.> 
Demiş vem b 

leyh· d az atanın kabulU a-
ın e bulunmuştur. 
Kemaıett· KA . 

kiliı.p k ın amı (Rize), bir in-
sire m a~ununun onuncu yılında tef-
zanne~ ~ç .olacağını hiç bir vakit 
hal'.f in~ı A ıstemezdim demiş ve 
dildı"gı·· ahına ait kanun kabul e-

zama 'lk ve ikin . n ı mekteplerin birinci 
CUkl~1 h~ı~ıflannda bulunan ço-

cuen Un· . gelmiş ge 
1 

ıvcrsıte sıralanna 
k nç er old • re eski ham ugunu işaret ede-

nn etua kltab erle b sılmı§ kitapla
hanelerine k ı namı altında kutüp
be de lüz onrnasıncla, ne fayda 

um olduw ' 
l\f . gunu söylemiştir. 

il.atıf Veı··ı· . . 
ııaa ··r \I ınuı ızahatı 

kürsu rı Vekili l:lasan Ali Y" I 
Ye gelerek b .. uce , 

Bı §Unları s" l u mutalealara kat 
cı\rk oy emiştir: 

adaşlar b' · 
cu meseı . • ır ırtica veya r" -
d" esı asla m u 
~r. ııevzuu b evzuubahs değil-

~•kler Yapıhrk~~s~Jan .~ey, ilmi tet
;rıe basıımarn u gun Yeni harf
ınuı kitapıan ~ ve basılması mUş-

uva22ar rnu u kitaplan tetkiklt) 
:ektir. ıreS:~s~e~erim~ze sokabU-

Yahut edeb· nıversıtenin ta 'h 
8~ bir Urnı m~~~ kısmında her h;~
~n bir Vesikaya Yi t<:tkik etrnek . 
tir B mUraca t 1

-
fiı. u vesika bu gU a edilecek-
b se almak lAzundır ~ mevcut de-

r:~:ınıY.oruz. M~eı~k~:~ gUn 
~ a dl§andan a ta
bö lelCQ varaa kalını12tıralanuyorUz. 

Y e bir u " . Onun - . 
nı saade isti o ıı.ın 

tUc inekte y ~. 
~llnlar ın p, orta nıekte . 
:\'ektıe ~vıuubahs değildir p, ~e 
\li~- tına, hangi · Maanf 

""'n e&erlenn v .Yerlerde bu ne-
tet.kilt oluııaoa esıka lllalıJyetlnde 
e!dcı-, Bıuau tlı~\:ek gUzel takdir 

genç ve kU9Uk 

çocuklar eline verecek değiliz. (Al
kışlar) 

Encilmen mazbata muharriri, 
lbrahim Alaettin Gövsa, iki hatip 
arkadaşı tarafından gösterilen he
yecanı takdirle karşıladığını işaret 
ederek söze başlamış, telaş ve en· 
dişeleri varid olam1yacağmı kayde
derek tefsir mazbatası ile istihdaf 
edilmekte olan mak~mdı izllh eyi•· 
nıiştir. 

Mazbatadaki ~okul kaydı Uze
rindc geçen uzun bir mt.Wıkereden 
sonra ileri sütiilmiiş olan mütalea
lara karşılık olarak Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel, demiştir ki: 

Kelime oyunu, bilmiyorum, var 
mıdır, yok mudur? Fakat kelime 
vardır ve kelimelerin de manaları 
vardır. Eskiden mektep, şimdi okul 
dcdığimiz şey, içinde okutanlarLt 
okuyanların bulunduğu yerdir. Bi
naenaleyh üniversite de bu umumi 
şeyin içerisinde dahildir. O halac o
kul, ilk mektepten en yüksek dere· 
celere kadar bütün tahsil müessese
lerini içine alan yerdir. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale), 
İlk mektepler de mi ? 

Hasan Ali Yücel (Devamla) E
vet, ilk mektepler de .. 

Kültür kurumlan> tabirine ge
lince, kurum eskiden kullıınılan ve 
§imdi de kısmen kuITanılmakta olan 
cMü~esc. nin mukabili cktırmak• 
tan gelci'l bir kelimedir. Böylece 
cktırUm> tabiri çıkmıştır. KUlfür ku 
rumu maarif cemiyetinin ismi hlisı
dır. Burada kullanılan ismi cemidir. 
cKültür kurumlar1> deyince cMaarif 
mücsseı:;elerh manası anlaşılır. O
nun için cemi ve ...... mUfrecl olduğuna 
göre bu kelimenin mahiyeti değişi
yor. 

Kitaplar meselelsine gelince, ilk 
okullarda, orta okullarda ve lisele!'
de okul kütüphanelerine ahnacak 
kitapların listesini Maarif Vekale
tiniz bu mekteplere gönderir. Rina
enaleyh falan ilk okuldaki baş öğ
retmen arzu ettiğine göre kitap a
lıp çocuklara veremez. Eğer böyle 
yapmış olsa Maarif Vekaletinizin 
Yapması lô.zımgelen mürakabe vazi
fesini yapmamış olur. Bu vazife ya
pılmaktadır. Arkadaşımın ou ba
kımdan müsterih olmasını rica ede-
rim. 

Evvelce çıkmış olan kanun bu 
şekilde tefsir edildiği takdirde her 
hangi bir baş öğretmen ilk okula 
Keşfüzzunun kitabını alırsa biz onu 
tecziye" ederiz. Çünkü bizim verdiği
miz listeye dahil değildir. Maarif 
Vekfıletiniz hangi kitabın flk okuld ı 
okunması 18.zımgeldiğini her halde 
takdir eder. 

Hasan Ali Yücel, ilk mektep kü
tüphanelerine eski yazı ile, Arap 
harflerile olan kitapların kullanıl· 
masına muvafakat ediyor musunuz? 
yolunda 1brahim Tali öngören tara
fından sorulan bir suale karşı ola
rak ta şunları söylemiştir: 

Bevzuubahis o değil. Yalnız şunu 
arzederim ki, şimdi maruzatta bu
hınduğum gibi okul tabiri mutlak 
bir tabirdir. Orada müstesna zik
retmiyoruz. 

Bu izahatı müteakip kanundaki o
kul kelimesinin kaldırılmasını ileri 
süren bir takrir okunarak reddedil
miş ve mazbata olduğu gibi tasvip 
olunmuştur. 

inhisarlar bütçesinin müzakeresi 
Meclisin bugünkü ruznamesint 

dahil bulunan İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü 1939 yılı bütçesinin mü
zakeresinde bir çok hatipler söz ala
rak rakı derecelerinin yüksekliği ve 
muhtelif içkilerin tesir dereceleri, 
anason mUstahsillerinin , tütüncüle
rin kar§ılaştıkları güçlükten ve ba
rut satışları etrafında mütalealar ve 
temennilerde bulunmuşlardır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali 

- y E N 1 s A B A ~H~ 
ç a 

40 dan fazla maznunu olan mahkeme ............................ lal ........... . 

-------------------------------------------

Takas Davasında 
Müdafaa Yapıldı 
Dünki celsede iki hazine avukatı; kendileri
nin de dahili dava edilmelerini iıtediler ve 
bu talep kabul olundu 

Düııkft muhakemeden bir safha 

Kırktan fazlıı maznunu otan ve 
uzun nıüdıiettenr,.ri de~•m eden 
cTakas yolsuahıp dnaıUDA dün 
üçüncü ceııe mahkcme~inde devam 
olunmuştur. 

Dünkü celsede marounle.rdan 
Kolcu Rif at. tsmall Hakı, Melimet, 
Bekir, keresteci İsmail Faik, 1smail 
Hakkı, Bayram ve Salim hazır bu
lunmuşlardır. 

Diğer maznunları ve bu meyan
da Hurşit, Akif, Ticnret odasından 
Gani, Seki, Ticaret Odası umumi 
katibi Vehbi, Oda azMından Racı 
Recep, 7..eki, Şehir meclisi reis ve
kili Necip Serdengeçti, Suat, Kara 

Osman, Vefki, eski deniz ticaret mU 
dürü Müfit Necdet Deniz, Dani§ ve 
Recebi, vekilleri temsil etmişlerdir. 

Bu celsede ıovvelA. mlidafaa ya
pılmıştır. 

Bundan sonra hazine vekillerin
den B. Sami ve Mu7affer mahkeme
den şayanı dikkat bir talepte bu-

Rana Tarhan bu miHalealara ve te
mennilere karşılık olarak şunları 

söy lemışt ir: 

.Alkolün mazarratı, alkoldan na· 
sıl kurtulunur, bunlar hakkında söz 
söylmek bendenize düşmez. Müsa
ade buyurursanız yalnız vekalete 
taalluk eden kısma arzı cevap ede· 
yim. Yüksek Meclisce ma1fımdur 
ki hükt\metin programında yüksek 
alkollü içkilere karşı mücadele edi
leceği yazılıdır. Buna uyarak İnhi
sarlar VekAleti tetkikatta bulundu 
ve şöyle bir program cizdi ve bunu 

da Heyeti Vekile)'\e arzetti. Prog
ram şudur: sıranın ve şarabın re-

simlerini indirmek, bunların satışı

nı mümkün olduğu kadar kolaylaş
tırmak, rakı satışını kolaylaştırma

mak ve şimdilik kırk derecelik bir 
rakı y;ıpıp piyasava çıkarmaktır. Bu 
program tnbit bir ba~langıçtır. Hü
kumetin arzusu yüksek derecedeki 
alkollerj mümkün olduğu kadar or
tadan k2lc1ırmıya çalısmaktır. CBra· 
vo sesleri). Fakat bunu tedrici yap· 
mak zaruretini hissetmiştir. bu baş
langıçtır. Gayeye doğru gidilecek
tir. 

Ankara birası inhisara 
devro11Lntlyor 

Ankara Bira fabrikasını 'Sordular. 
f nhisarlar İdaresine gccmesi mu
karrerdir, devrı hazırlanmaktadır. 

Anason 1Je bartıt işi 

Anason icfn nıubayaatta müşkü
lat olduğunu, yahut asağı fiyat ve-

rildiğinden muhterem mebuslardan 
birisi şiküyet ettiler. Eğer bu muav-

yen bir yerde vaki bir hadise ise 
lütfen sonra gelip tafsilat verirlerse 

meşgul olurum. Yanlış harekette bu
lunanlar varsa alakadar ve tekerrü
rüne mani oluruz. Bizim esaslı .siya
setimiz, anason ekicilerini himaye 

etmek, annsonlarımıza fazla fiyat 

''ermektir. Çünkü anason bize 18.
zımdır. Bu sene istisna olarak Su-

riyeden anason aldık. Çünkü mahsul 
bizde iyi olmadı. Bittabi olsa \dı ha
riçten almazdık. Ümit ederim~ ki, ge-

lecek sene mahsuliimiiz iyi olur ve 
ihtiyacımızı tamamen memleketi
mizden temin ederiz. 

Barutun ucuzlaması ve inhisarın 

Iunmuş1ardır: 

Bu iki vektl verdikleri biriS'E fa 
ile da>ö#.ya kendilerınln de dahil e
dilmelerini ve hakkı §ahsileriuin, 
hüklim altına alınmasını ve bu iein 

yeniden bir ehlivtlkuf vasıtasilıı tet
kik ettirilmesini istemişlerdir. 

Bu talebe karşı maznun vekille
rinden B. Kenan ömer de söz almış 

ve talebi kabul ettiğini ancak şim
diye kadar geçen muamelP.lcri kanu-

nen kabul etmiş olmaları lazım gel
diğini bildirmiştir. 

Muhakeme heyeti müzakereden 
sonra bu hususta kararını vermiş
tir. 

Kararaa talebin kabul edildiği, 

ancak ehlivukuf teşkilinin reddolun
duğu bildirilmiştir. 

Bundan sonra, maznunJardan 

Diyamnndinin müdafaasını yapması 

için başka bir güne talik olunmuş
tur. 

kalkmasını arkadaşımız Kemal Ünal 
temenni etliler. Barutun ucuzlaya
bilmesi için evvela maliyetinin u
cuzlaması llizımdır. Barutu askeri 
fabrikalar i....,:ıl ediyor. İnhisarlar i
daresi de satıyor. Bu satışa mukabil 
ancak yüzde 10 kar ediyor. 

Bu yüzde ondan vazgeçmekle, 
tetkik ettik, esaslı bir ucuzluk olmı· 
yacaktır. l\'Ievaddı iptidaiycsini ve 
imaliyesini ucuzlatmak lazımdır. 

Barut üzerindeki inhisarın kalkma
sına gelince. bunun üzerinde U es
kidenberi inhisar mevcuttu. Bunun 
sebebi varidatın mevzuu bahis ol- ı 
maktan 7Jyade inzibat noktasından 

da evveldenberi böyle olmuştur. İn
hisar kalksa dahi bundan daha ucuz 
olacağı şüphelidir. 

Muhtelif isler 

Tiitün için yüksek fiYalla piyasa 
açlığımızdan şikayet bu ·urdular. 
Yüksek fiyatla açarlar ki, tüccar da 
ona göre fiyat versin diye ... Demclc 
bunun bazı yerlerde aksi tesiri olu
yor. Zürraın mümkün olduğu kadar 
yüksek fiatla tütünü satabilmesini 
temin için alfıkadar memurlarımızg 
direktifler verilmiştir ... 

Bu izahatı müteakip heyeti umu
miyesi üzerindeki müzakere kafi 
görülerek mrddelerc gccilmiş ve İn
hisar idarelerinin 1939 yılı bütçesi 
1asvip cdilmi~tir. 

Mezkur idarenin 1939 vılı masa
rifatı kar ılığı olarak verilen tah
sisat R.658.468 lira tahmin edilip, va
ridatın ise 50.763.260 liradır. 

B. M. Meclisi Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti teskilat ve me
muriı:ıi hakkındaki kanuna ek layi
hayı da tasvip ederek cuma günü 
toplanmak üzere içtimaa nihyet ver-
mi~tir ' 

Halk tiyatrosu 
Bu akşam Kadıköy 
Kuıdili sin,masın
d..ı ( Kapıanan göz
ler) 

Yarı ' akşam Üsküdar f n
şirah bahçesinde büy k aile 
faciası. 

DEDE büyük e er 4 perde 

İstanbuJ Belediyesi ilanları 
Senelik muhammen kirası 72 lira olan Arnavutköyünde Lfıtfiye ma

hallesinin Elçi sokağında 33/59 numaralı ev teslim tarihinden itibaren bir 

sene müddetle kiraya verilmek üzere 23/5/939 sah gününe uzatılmıştır. 

Şartnamesi Levazım mUdUrlüğünde görUlebilir. lsteklller 5 Ura 40 kuruş

luk ilk teminat makbuz veya. mektublle beraber yukarda yazılı günde saat 
14:,30 da Daimi Encünıende bulumn~la.l". (1) (3288) 

*' 
Senelik muham- llk te- . 

men kirası mlnatı ____ ....,.... __ 
Cibalide Haraççı Kara .menmet mahallesinde Fener 

caddesi sokağında N. 18, 31;17 metre murabbaı 

arsa 48,00 3,6() 

Kadıköyünde Caf erağa mahallesinde Muvakkitha- \ 

ne caddesi sokağında 1 N. dükkan 618,0~ 16,35 

Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzunçarşı 

sokağında 259/ 168 N. dükkan 72,00 ı 5,4.0 
:Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun çarşı 

sokak No. 001· 222 dükkan. 72,00 5,40 

Mercanda Yava§ça Şahin mahallesinde Uzun çarşı 

sokak No. 2 210 dükkan. 72,00 5,40 

Mercanda Yavaşça Şahin m '\~allesinde Uzun çarşı 

sokak No. 165 238 dü'ckan. 84,00 6,30 
Kabataşta Karakol sokağında 191 numaralı Su ha-

zine yeri 200,00 15,00 

Samatyada tramvay caddesi sokağında 305 N. arsa 36,00 2,70 

Köprünün Üsküdar iskelesinde 23 66 N. diikkan 480,00 36,00 

Yenibahçede Sulukule caddesi sokağında 81 N. 

bostan 48,00 3,60 

Fatihte Kirmnsti mahallesinde Hafızpaşa sokağın-

da 4 N. dükkan. 85,00 6,38 

Eyüpte G.Umüşsuyu sokağında metruk mezarlık arsası 12,0. 

Balatta l{arabaş mahallesinde Hisar caddesi sokak 

0,90 

N. 69 Kale burcu (kireç ocağı) 228.00 17,10 

Hasköyde Hasköy caddesi sokağında 171/173 N. 1 

dükkan. 18,00 ~ 1,35 . 
Unkapanında Hacı Yakup mahallesinde Elvanzade 

sokak N. 24 müfrez 6 odalı ev 144,0~ 10,80 

Yenibahçe Mimar Sinan sokağında 63/65/67 N. 

bostan 225,00 16,88 

Fatihte Hafızpaşa caddesi sokağında 6/8 N. arsa 
,,e dükkan. 120,00 9,00 

Köprünün Üsküdar iskelesinde 21/62 N. dükkan 480,00 86,00 

Topkapıda Arpacmini mahallesinde Topkapı cad-

desi sokağında 95 115 N. ev 108,00 8,10 

Cibalide Fener caddeşi sokağında 2 N. Kulei zemin 50,00 8,75 

Cibalide Haraççı Kara Mehmet mahallesinde 'Os-

kubi sokak N. 2, 25 41 rot tre murabbaı arsa 

Eyüptc Tabakhane sokağında 9/1 N. yol ortığı 

84,00 

40,00 

6,30 
3,00 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı ola'ıı mahnıler teb· 

lim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya veriımek üzere a)'TI 

ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levnzım Müdürlüğünde 

görülebilir. Jstekliler hizalarında gösterilen iJk teminat makbuz veya mek

tubile beraber 29 5 939 pazartesi gi.inü saat 14 buçukta Daimi Encil-

mende bulunmalıdırlar. '(B) (3289) 

Sultanahmet t}~ilncü ulh Hu-
kuk Mahkeme inden: 

Mehmet Sadık ve Mehmet Sup
hi ve Mehmet Arif ve Osman Bün· 
yamin ve Mehmet Kemalin şayian 
ve. mü~tereken mutasarrıf oldukları 
İstanbul Eminönünde Hobyar ma
hallesinin eski Aziziye ve yeni An
kara caddesinde 70 kütük ve 40 paf
ta ve 304 ada \'e 29 parsel ve eski 
(38, 38, 38, 36, "34, 32, 38, 38, 38, 
38, 38, 38, 34, 38 .. 38, 38, 38, 38, 38, 
38 ve yeni 18, 19, 309, 111, 113, 
1, 2, 117, 119, 121, 1 1 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 115,) numaralı ve 1369 buçuk 
metre murabbaında hudut ve evsafı 
dosyasında mevcut tapu kaydı ve 
keşif raporu ve vaziyed zaptında ya 
zılı Ankara caddesinde dört adet 

dükkan ile ayrıca üst katında yedi 
odası olan bir han ve meUıalden av
luya girildikte biri iki ve diğer ikisi 
üçer kat kargir binalar ile ayrıca üç 
oda bir fırın ve methal ittisalinde 
bir aşçı dükkanından ibaret Reşid 
efendi hanı namile maruf bulunan 
işbu gayrimenkulün izalei §liyuu 
zımnında füruhtu takarrür ederek 
müzayedeye vazolunmuştur. Heyeti 
umumiyeysinin kıymeti muhamme
nesi (50000) elli bin liradır. Birinci 
açık arttırması l 4 6 939 tarihine 
ınüsadif çarşamba gUnü sat 14 ten 
16 ya kadar icra olunacaktır. Kıy

meti muhammenesinin yüzde yetmiış 
beşini bulduğu takdirde o gUn ihalei 

katiyeHi yapılacaktır. Bulmadığı tak 
dirde en son arttıranın taahhlldU 
bakı kalmak üzere on beş gün müd
detle temdit edilerek ikinci açık art
tırması 29 6 939 tarihine müsadlf 

perşembe günii saat 14. ten 16 ya 
kadar icra kılınacak ve o gün en çok 

arttırana ihale edılecektir. İpotek 

sahıbi alacaklılarla diğer aliikadar
Jarnı i§bu gayrimenkul üzerindeki 

haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı mUsbi-

telerile yirmi gün içinde bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde haklan tapu 

sicillerile sabit olmadıkça satış be· 
delinin paylaşmasından hariç kala· 

caklardır. Müterakim bilfunum ver· 

giler borçları nisbetinae hissedarla
ra ve dellaliye ve vakıflar kanunu 
mucibince verilmesi 18.zımgelen yir· 

mi senelik taviz bedeli ve ihale pulu 

ve tapu masrafları müşteriye ait
tir. Arttırma şartnamesi işbu ilan 
tarihinden itibaren mahkeme divan
hanesine talik kılınmıştır. Talip o-
lanların kıymeti muhammenesinin 

yüzde yedi buçuğu nisbetinde peY, 

akçesini hamilen o gün ve saatte ıs
tanbul Divanyolunda dairci mahsu-

sasında Sultanahmet üçüncil Sulh 
Hukuk mahkemesi başkitabetine 

939 15 numara ile mUrncaatlan i-
lan olunur. (939-15) 

btanbul A liye ikinci Ticaret 
l\lahkem i Rel liğlndcn: 

Hazine ile Bebek vapun1 kapta· 

nı Muharrem arasında mütehaddis 

davanın muhakemesi sırasında: 
.Müddei, mUddeialeyhe, 776 lira 

10 kuru§un borcu olmadığına dair 
yemin teklif etmi~ ve yemin için 

muayyen olan günde müddeialeyh 

mahkemeye gelmemli olduğundaa 

yeminden kaçılllillj addile mUddea

bihin sübutuna ve muhakemenin 

12/6 939 pazartesi saat 14 e tali· 
kine ve sekiz gUn zarfrudn da yemin 
için mahkemeye müracaat etmedi· 

ği takdirde işbu kararın katiyet 

kesbetmie addolunacağına karar ve
rilmiştir. 

Keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere llAn olunur. (8l'>-488) 



Y' 1 N 1-i A 8 A H-... 11 MAYIS 193" 

Boğaziçinin En Güzel 
· Ve Kullanışlı 

Hazını~ızıık, şişkinlik, bulanıt, gaz, 1nk1 baz sarılık, Slt,. ·:., 

sancı, ~nide bozukluğu, barsak ataleti k a r a c i :., er 
Y ALiSi 

lstiayed• iskeleye bir da· 
kika mesafede otobüı durak 
yerindedir. Eh.Yen fiyatla sa
blıktar. Görmek Ye gezmek 
istiyenler lstinye iskele me• 
muru Cemile yahut Galata 
rıhtımında Kefeli Hüseyin 
han dördüncü katta Sünusiyc 
müracaat edebilirler. 

· Ml'de ekşilik ve yanmalarında ve Bütün MİDE, BARSAK. 
bozukluklarında kullanınız. HOROZ markasına dikkat 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutmayan 
mümasil müstahzarlardan daha cabuk, daha kolay, 

daha kat'i bir tesir icra eder 

ve 

ADEMİ İKTİDAR 
BELGEVŞEKLIGfNE KARŞI 

M 
Tabletleri. Her eczanede arayınaı. 

(Posta kutuu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Nurinin 11327 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (250) liraya 

karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak

kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin ma
tufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Ercnköyünde Sahrayı

cedit mahallesinin mamatariki Çavuşbaşı cad. yeni Çavuşkuşu sokak 

eski 44 yeni 9/1 numaralı bahçeli ahşap bir evin tam~mı bir buçuk ay 

müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya

pılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (42) lira pey akçesi verecektir. 

Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmis 

bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica! C'Si ve taviz bedeli ve 

tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ~artnaı.ıesi 18/ 5/ 939 tarihin

dan itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk işleri servisinde açık 

bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede 
ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede

rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 27 /6/ 939 tarihine mlisadif salı günü Ca

ğaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu

vakkat ikfile yapılbilnıesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 

icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş 
olması şartbr. Aksi takdirde son arttıranın taahhiidü baki kalmak ~ar

tile 14/7 /939 tarihine mUsadif Cuma günü ayni mahalde ve ayni saatta 

son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmda gayrimenkul en çok arttıranııi 

üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar 

ve irtifak hakkı ·sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife 

dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbite

lerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildir
memiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olrnıyanlar satış bedelinin 

paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malUmat almak istiyenlerin 
38/1427 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat et

meleri lü'.!umu ilan ~lunur. ·"' 

Emniyet Sandığı; Sandıktnn alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin rusfını tecavüz 

etmemek üzere ihale bcdelini:ı yarısına kadar bom ...... n:ıek suretile kolaY.-

lık göstermektedir. (3263,, 

ACELE SATILIK 
A · T 

Beı katlı lstanbulun en iyi mevkiiade betonarme lı ~AÇ EK S -1 R •ı 
uygun fiat. Müracaat Tel: 22524 ............................................. 

Doktorlar ~Bankacılar, Katibler, Mektebliler velhasıl 
bütiln mürekkepli kalemle yan yazanlar, milrekke
bin ceplerine akmasından, kurumasından, Ye ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu gi
Li Almanyanın bu icadı mürekkepli 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet-

Saçları besler, köklerini ku••et• 

endirir, dökülmesini 6nler, kepek 

lerini giderir. 

INGIL1Z KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu· lttanbul 

ten kurtarmıştır. 
TIKU ucu aşın· 
maz, bol mü
rekkep alır 

Açık bıra
lnldıa'l halde 

ber ne şekilde 
durursa dursun mü

rekkcb akmaz ve 
kurumu. TIKU en 

sağlam ve en kullanıfla 

mürekkepli kalemdir. 1 KOUNOS'la 
kunetli 
basılırsa 

3-4 kop
ya çıka .. 
rılabilir. 

Siyahtan m ıada yeşil, mavi ve kır
mızı re~lderi de aynı fiatta satılmak

tadır. Her yerde arayınız. Fiatı 3 liradır. 
Cep - Kol - Masa ve Du•ar saatleri, 

Kaplama, mücevherat, kalemler ve saire ... 
Deposu: Rıkardo Lavı halefi Flllppo 

Lavl, Hayuzlu ban No. 1, İstanbul. 
Taklitlerinden sakınınız. Kırmızı halka üzerinde TtKU 

Markaya dikkat edinİl, Taşraya posta ite gö.1der.lir. 
Siparişlerin bedeli olan 3 lira evvelden gönderilmelidir. 

Teknik Okulu Satınalma 

Komisyonu Başkanlığından : 
Tahmini bedeli tık teminat 

~inal , Kalem Lira Lira 

Jeoloji Modelleri 10 800 60 

Teknik okulu ihtiyacı olan yukarda cins. miktar, tahmin bedeliyle 
ilk teminatı yazılı Jeoloji modellerinin ihalesi yapılmak üzere 22/5/939 

tarihine rastlıyan pazartesi günil saat (14) de Gümüşsuyunda Yüksek 

Mühendis Mektebinde toplanacak olan komisyonumuzda açık eksiltmey~ 
konulmuştur. tsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk teminatlarını yatır
mak üzere ekşiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan Okulu· 

muza ve eksiltme günü şartnamede yazılı belgeleriyle Yüksek Mühendis 

Mektebine gelmeleri. (3124) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri C. il. P. tlyönlmrul Bnskanhğından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş, Kayseride yapılacak Halkevinin sathı
zemine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılmakta olduğu cihetle sathı 

zeminden itibaren binanın heyeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye ko

nulmuştur. inşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi (127719) liradır. 

Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar yapılan temel hafriyat ve inşaat 
keşifnamedeki nisbet üzerinden tenzil edildikten sonra geri kalan kıso:nn 

heyeti umumiyesi. ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
A, B - Eksiltme şartnamesine ek şartname, 

B - Mukavelename projesi, 
. 

C - Bayındırlık işleri genel ,artnamesi, 

D - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetvPtı 
E - Proje vesair evrak. 
tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı saircyi Kayseri Parti Başkan

lığında görebilirler. 
3 - 29 Nisan 939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye 

konulan bu kurağın ihalrsi 18 Mayıs 939 perşenbe günü saat 11 de vila
yet Parti merkezinde J1yönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa MUdürlüğilnden alın

Dll§ ehliyetname ile cari senenin Ticaret Odası vesikasını ibraz etmesi ve 
bir mühendis veya fen memuru istihdam eylemesi §arttır. 

6 - Muvakkat temınat miktarı (8500) liradır. 

7 2 .... : Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat ev· 

ve!inc krı~ar Parti Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Pos-
tada vukubulan gecikmeler kabııl edilmez. <8003) 

Dişlerinjz Pırlanta Gibi 
Diıleriniz çürümez, aatlam kalır, 
çirkin, sarımtırak lekeleri bale 
eder. DişlP.rin çürümesine aebep 
olan mikropların tohumlarını im
ha ederek dişleri beyazlatır ve• 
güzelle4tirir. \ 
KOLINOS'LA GÜLÜŞÜNÔ2.ÔN 
PARLAKLIGINI YÜKSELTiNiZ 
Macun tek
aif edilmit 
olmakla 1 
tüp ihtiya
cınızı uzun 
nıüddet te
min eder. 

Parlar 

Büyük tüpü 40, Küçü . 
tüpü 22 buçuk Kr. 

iç Hatlar Güverte Kahve Ocakları 
1 Haziran 939 dan itibaren ıene ıonuaa kadar açık art· 

tırma ile kiraya Yerilecektir. Arttırmıt 15 Mayıs 939 saat 
14 de Denizbank Kamara servisinde yapılacaktır 

Karadeoıiz hattı ıçin 400, Mersin 150, İzmir 100, İzmit 
50, ve Bartın, Ayvalık, İmroz, Karabiia, Bandırma, Madaa-
ya hatlarının beheri için (75) liralık temiaat )azamdır. Şa:-t

ları ö~r~nme~ üzere her gün mezkur S' rvise müracaat 
- edilebilir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstan· 
bul Satınalma Komisyonundan : 

\ 

1 - Nümune ve evsafına göre satın alınacak 5000 kilo bulgurun 

12/5/ 939 cuma günü saat 14 te pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 575 lira ve ilk teminatı 44 liradır 

3 - Nümune ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

"Z -- ~::.teklilerin gün ·ve saatinde ilk teminat makbuzıarr~e kanuni 

vesikalarile Galata eski ithalat gümrük binasındaki komisyona gelmeleri. 

(3185) 

........................................ . \ 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 

ve cumartesi sabahları 9 - 11 i 
fukaraya T. 22398 ; 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ .____. __ _ 
ZAYt 

Fen Fakültesinden 27 /9 / 937 ta
rihinde aldığım 24.26 numaralı hU

viyet varakamı zayi ettiğimden es

kisinin hUkmü yoktur. 
• . .- , Abdtlrrahlm Şen 

tl~küdar Sulh ikinci Hukuk mab• 
keınesindcn: 

Oskildarda Pazarbaşı mahalle

sinde Nuh kuyusu caddesinde 241 

numarada mukim ana ve babadall 

mahrum bulunan Ayşe Jaleye, ayııi 
evde oturan ve akrabalarından olaıı 

Sabahatln vasi tayinine 3/5/939 u.
rihlnde karar verilmiş olduğu cihet· 

le bu hususta itirazı olanların oıı 

gUn içinde mahkemeye milracaatıa· 

rı ilA.ıı olunur. 
!EL --"'!!' 

Sahibi: A. Oemaleddln SaraçoğlU 

Neşriyat müdürü: Macid ÇE~ 
Basıldığl yer: Matbaal E~ 


