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'30NLÜK SiYASi HALK <3AZETESI 

KURUŞ Poata ittll•a.ılıaa •irmomlt •••· . 
lelı:etlor l~i· 18, 14, 7.1 n 4 llra 

iNGiLiZLERLE BiRLEŞTiK 
Millet Meclisinde Tarihi Bir Gün 

B•tv•klllmlzln DUnkU MUhlm B•r•n•tınd•n: 

'' Hükiimetiniz Milleti Harp Badiresinden azami imkanlarla Uzak 
Bulundurmanın En Müessir Çaresini; Yine Sulh için Birleşen Memle. 
ketlerle Harbi Göze Alarak Sulh Gayesinde Teşriki Mesai Etmekte 
Bulmuştur,, 

Başvekilin Beyanatı ittifak la Tasvip Edildi 
• • 

Df1n lngiliz Ba,vekili de, Anlaımayı Avam Kamarasında izah Etti 

~~~~.,..,..,.,.,..,~,.,..,..s~ Arıkan, F. Okyar 
Paul'iin ve G. Kazım Ozalpın 
ya Seyahati MUhlm va haıacanıı 

v beyanatları 
ugoel•vr• Berlln • Rom• mihverinin Ankara, 12 (A. A.) - Büyük Millet 

lam•men nUluzu lb Meclisinin bugün Abdülhalik Ren
l•r BI • n• glrdlll gUn Balkan- danın Başkanlığında yaptı.it lkinol 

Y 
a r h•nçer ••Pl•nmtt aafllablllr. celsede Başvekil Doktor Refik s.,... 

azan • H ·· · C . dam alkışlar ırasında kür•ÜY• g .. • useyın ahıd y ALÇIN. lerek aşağıdaki beyanatta bulun. 

Y 
s1a muştur: 

ugo vya naibi hükumeti 1 dicıa.y d ı~ 1 t ed' Muhterem arkadaşlarım, P.reos PauPün Roma.yll """' e e cue ıyordu. Yugoslav-
1 VUkubuJan seyahatJ, daha evvel.... Yanın Alman ve ttalyan komgulu- Avrupadaki siyasi ve asker 

l'aliqqı _. tunu pek tehlikeli telaklfi edeceğin- vakayiln, son zamanlarda, nı yolda 
•ta 11 olduğu hakkındaki temi- de hiç gUphe edilemez. Çünkü mih· ve ne sür'atle inkitaf etmif olduğu 
kayii. ~y • ta'0 

gtialerin siyasi va- ver devletleri Yuıoslavyayı parça- malumunuzdur. 881 biyt ve m·u· ~h..:ıı-ı leri ı k lı le aliık ~ e - amasalar ve ortadan kaldırmağa Dünya sulhünün büyük ve an 
ve--dar olduğu kanaati çuk kuv- teşebbüs efnıeseler bile içine alacak- vakayi ile haleldar olmaması, idare 

A lan iktisadt tabiiyet ve iatisma:r a- flteFuHyeüni >el.le.rinde tutan devle• 
b vrupayı mihver devletleri ve it bir kere memleketi kapladıktan. adamları için en mUhir. ve en dik• 

letı~.~arşı koymağa çalışan dev-1 sonra t k y kate değer mevzuu te~kn ediyor. er Z'OWDtea· 4i ar ı ugoslavya için okadar -s 
t..._,___ .1 ye ikiye ayınrsak, muazze Memleketimizi, yarının tehlikeh .. ~ he üz h . z ve mukaddes olan siyasi 
devl n ariçte kalan kUçiik ıs.tiklil yalnız llfzf ve zahiri bir ma- hAdisatından mümkün mertebe u •

1 IUa etleri kendilerine celbetmek h~- hiyet alır. zak bulundurmak ve Avrupada ve 
"'-e::'_~ki gayretlerine bilyük biı· bütı.in dünyada başgösteren ihtilAf· 

Bl,ak Millet Mecllai içtima laaliade 

Hı &&UUıyet atfet k 1• Müttefikimi7_ ve dostumuz Yu- satın, Balkan yarımadasına intikal ·M •• k 1 v kil • • 
Wl her ik' me azımgelir. Çün ] ~ lar önünde sulhperver siyasetimizİ!l una a e a.u ı taraf gos avyalıJarın bu ihtı·maıı· takdir t l Akd . . ı· . e 1 1 n 1 n ın tefebbUslerinin t samimi bir tezahürü olan bitara!· 8 m. ea ve enız em. n.ıye ı~~n . 
'ereceti neticeı ulh e memelerine ve bundan büyük bı'r 111 h -tlıenode er • veya harp bğı muhafaza etmek, Cümhuriyet mı ayatunızda kendlsını yeru • • 
b . müessir olacaklardır. F.ğer HIMJla Qalud \' Al.ÇiM hüktlmeti için esas siyaseti tefk:l den hissettirmesi anından itibaren M u·· h ı· m 1 z a h a t 
de~U siyasi zelzeleler netice8in- (Sonu 3 üncll Myfamızda) etmekte bulunuyordu. Fakat had~- (Sonu 3 Uncll aayf&mızda) 1 
karg kua gelen kısmi inbidamlar ve coı::xx::ıcooo:xx::ooco::xx::ooo::x~:oooo::xx::ooooı::xx::ooooı::xx:oooo::xx::ooooı::xx::ooooı::xx::ooocc:xx::oooo:xx:cooo 

~~::ı::~~ A 1n1 ma s ii r ii 1 m ek istenen Devlet Demiryollarının Varidatı 
\taziyet b. hükmolunabilir. Fakat H • ı · 25 Milyon Lirayı Buldu 
::.~:~ı;;;~n:...:::; ıyanetLekesini Reddederim (Y~ 1 

tincll B&Jfaımala) 
llıeainden k gün harbin patlak ver- • M M M M 
!ayıdır ki Ol"~ulabiıtr. Bundan do- U . . D l A . 
~ '":::..::,: b::!: ual~ Kahramanı Erzurumlu Cafer Erçıkan Diyorki: ro onya ; /manyaya 
rekkep b~ar zllmresinden mü- Ben MUR MUcadelenln ..... ndan aonuna k•dar bir nefer gibi vatan• f;1' f;1' J A c h Al 
lar. eyet toplamak istiyor- hlzme! ettim, Buna kartıllk klmaeden blrt•Y beklemedlm. Ne rUtbe, ne ~QTŞl ,n..Qf f en e dı 

Yugosıa"Yayı h takdir, ne de manfaaU Benim Biricik mUklfabm aziz yurdumun · I" :cak ! Bunun eh an~ taraf kaza. dUfmanın elinden kurtulmaaı ve laUklll içinde rat•m•mdır, Şimdi 
. ~ez. ~nktt y~~:;~~ ":e'r.e- kötemde dört yavrumu vatan için l•yd•ll olac•k bir t•kllde yeUtUr-
. lltına Dlihverının taıname: nu:lin· meye ç.llfır ve ••kin r•t•rken bir gazete laraflndan •lnıma bir hlya-

hançer girdili run Balkanıara ':; net dama••• vurulmak lalenlyor. Bunu bUtUn nefreUmle redc;edlror 
ae derec':;ıa:mıe •yılabilir. Bunun ve rapblım hlzmellerln heaabını verm•I• hazır butunuyorum. ,, 
ondan _ • adar mühlik olacağını 
tr .... nraki vak l . 

akat h~r hald ay ısbat eder. 
lbaınen Alın e Yugoslavyanın ta· 
altına al an ve ttalyan . nüfuzu 
çln lyt bt~aaı 'lllthver devletleri i· 

nır ltbı Ol 4enıektır. 
Yura.ıa-.y81:!:ı Yerdift intibalar 

O tncfan derin bir en-

~?7:::se& 

Çakırcalı Efe a 

YAZAN· 

a Murad Se~toJı.lrı 
•nenın •n h 5 •n DUzeı •r•c•nlı ve 

!•kında ·e~~11;;~~;, 
~ 

Bir ıazetenla lekelemek lıteclitl halk kahramanı E.rırıramla
Cafere Atatllrkiln pnderclilderi şifrenin fototrafı 

Cafer Erçıkanı: , barekAtı M .. 
liyede ahnDHf bir resmi 

Yann Bu Hazin Masalanın Diğer Safhalannı Bildireceğiz. 

., 

lngiliz Başvekili; Leh istiklaline bir tecavüz 
Halinde Çıkacak Harbe lngilterenin de 

Gireceğini Resmen Söyledi 

Bir Y•rtov• a•zatealnln mUhlm mak•leel 
(Yazısı S ti.neli sayfamı:ıda) 

HER SABAH 

15 Yıllık Gayretimizin Mifkaf atı 
Karadaki, denizdeki ve havadaki 

kuvvetlerile olduğu kadar maliyesi
nin kudretile de meşhur ve dünya
nın birinci sınıf büyük devletlerin
den biri bulunan Fransa Cümhuri
yetinin Bq,,ekili cDaladye. nin 
dünkü nutkunda şu cümle de vat·· 
dı: 

cFransa hükumeti Türkiye ile iki 
memleket arnsında uzun zamandan
beri muallakta bulunan bir mesele- 1 

yi de en dostane bir zihniyetle hal
letmek arzusundadır. General Vey
gand'ın Türkiyeyi ziyareti, iki mil
leti birlbirine bağlıyan hilrr:ıetiıı ne 1 
derece derin olduğunu ispat etmiş-

tir, t 

Bu satır!arda, diplomasinin kuru 
nezaket yaldızile ııUılenmlf bir ce· 
mile.,inden ~iyade. Tür"kün 1~. yıl1ık 
gııyretine ve kalkınmasına salahi-: 
yettar bir &ğun samimi takdirle ka· 
rışık bir hakkım v•.l"aıe korkusu var
dır. 

imparaıorıu~un .Ha.ta adam. ı 
istihfaf vesilesi olurdu. Cümhur!ye. 
tin henilz on beş yaşında bul~an 
gürbilz delikanluıından hOrmetle 
bahsolunuyor. 

İşte diinle bti'gün arasındaki elle 
tutulacak derttede barlı bir fark. 
A. CEMALEDDIN SARAÇOGLD 
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~ize Otuzar Lira Ma'!Ş 
T a hsis Edildi 

• 
ileride Hizmetimiz Makbule Ge-

cerse Bunu Arttıracak/ardı • ----=> ...,..._, ___ _ 
- Kara Mehmet, demişti. tş i;P ı 

açar derler değil mi?.. Çok güzel l 
oldu bu. İnşallah bu tanışıklığınız 
Molladan alınacak intikamımıza ve
sile olur. Göreyim sizi, i§i iyi idare 
edin ve bilhassa, takip ettirilmeniz 
ihtimaU çoktur. Onları şüphelendi- 1 

recek yerlerde gezmeyin ve kimse 
ile görüşmeyin. Beni görmek icap 
ederse geceleyin Halep sokağındaki 
pansiyona gelirsiniz. FevkrJide ah-' 
valde, sizi takip edecek olan taharri 
memuru Derviş efendiden de istifa
de edebilirsiniz. Haydi Hak bu işte 
de yardımcımız olsun. ı 

O iki günü nasıl bir üzüntü için
de geçirdiğimizi unutamam bir tür- j 
lü. Bereket versin ki, ceplerimizdeki 
vesikalar bize bir eğlence mevzuu 
olmuştu. Bu vesikalar ve giriştiği
miz iş Hoca Bekiri kıskançlıktan ku 
durtmuş, Hemşinli Nuriyi yutkun
durmuşt\l. ~la eğlenmek ve da-
ha çok oturup düşünmekle 
acı ve tatlı bu günleri de nihayet ge
çirmiş, tayin olunan saatte Molla be. 
yin fasit huzuruna girmiştik. Fakat, 
yalnız değildi. Nemrut Mustafa deni 
len bozguncu da yanında idi. tkisi de 
güleryüz göstermişlerdi bize. Ne ça
re ki, benim nevrim dönüvermişti o 
anda. Molla, çehremdeki değişikliğin 
derhal farkına 'armıştı. Kim bilir 
belki, sebebini de hisseiiiiiŞ' \re 15en
d? hasıl olan tereddüt ve şüpheyi 
gıdermek istemiş olacaktı ki, der
hal söze girişmişti: 

- Sizden bahsetmiştim de de
mişti. Mustafa paşa hazretlerl de 
görmek istedi sizi. Tanıyorsunuz 
kendilerini değil mi?. Yabancımız 
değil, bir kardeşimişdir 0 da. Ser-1 
~tç~ .. gorüsebiliriz. Gecen gün. 
Kopnılu hanındaki zabıtai hususi
yeyc girmek aızusun• ı ~ôsfermiş ve 
hakkınızda Leon be} - n l"#'f ma!U.
m~t. a~ınabilee;eğini söylemiştiniz. 
G_örUştUm ben onunla. Sizden sita
yışle bahsetti. Paşa ~ıazretJeri ile ka 
rar. verd!k biz. Sizi cemiyetimizin 
~zlı teşkilitında kullanacağız. Bi
tımle çalışmay'i"kabuJ eder '~isini?.?. 

Mollanın sözleri, Nemrut Musta
~~ın ':aziyetinden uyanan §ilphe ve 
chşemı yatıştırmıştı. Hizmet teklifi 
karşısında, iki arkadaş Mollayı da 

, paşayı da etcklemiştik ve: ' 

~ . - Molla beyefendi, demiştim. 
Bız fakir ve bir lokma ekmeğe muh
taç adamlarız. Geçinmek için çahş
,mağa muhtaç insanlarız. Hiç kabul 
e~ez olur muyuz?. Ne iş emrcder
senız yaparız. 

- Peki. Size şimdi~ik otuzar lira 
~aaş tahsis edeceğiz. Tabii ilerid 
hızmetinizi gördükçe artt;racağı: 
da. Yapacağınız işe gelince. 

- Af erin. Sonra da hangi gün 
ve hangi vasıta ile silah kaçıracak· 
lannı öğrem!cek ve bize tez elden ha
ber getireceksiniz değil mi? •• 

- Tabii efendim. 
- Teşekkür ederiz. Şimdi dinle 

beni. Eminönünde gümriik binaları· 
nın köşesinde Himmetzade Hüseyin 
Hüsnil beyin nakliyat ambarı var. 
Bir ornsı. 1kincisi, Şehremininde HA 
kimzade Mehmet bey. Bu adama 

1 
cambaz Mehmet te diyorlar. üçün
cüsü de, Galata gümrüğü yolcu sa· 
lonu karşısında ardiyeci Emin bey. 
Daha da var ya. Şimdilik bunlarla 
meşgul olunuz. 

- Oluruz efendim. 
- Tabii Olacaksınız. Fakat na-

sıl? .. Bana biraz ne yolda hareket 
edeceğinizden ve bilhassa bunların 
yanına ne gibi bir bahane bulup so· 
kulacağınızden bahsedin de anlıya
yım bakayım. 

Gördünüz mü başımıza gelenleri. 
Herif, bizi hiyanetten imtihana çek
meğe, melanet kabiliyetiniizİ ölçme
ğe kalkışmıştı. Vereceğim cevabı, 
ak gözleri ile beni dikkatle süzerek 
bekliyor, sinirli hareketlerle kaşla
rını oynatıyordu. Sabırsızlanıyor, 

birbiri ardına yutkunuyordu. Ben de 
fena halde sıkılmıştım. Sözle bile ol· 
sa hiyanete alet olmal< bana ağır 
gelmişti. 

Söyliyeceğim şeyleri sanki yapı· 
yormuşum gibi yüreğimi bir azap 
ateşi yakmağa başlamıştı. Kıvranı

yordum. Bu halimle karşımdaki mc
Hinu şüphelendirmemeğe uğraşıyor
dum amma kabflmi ki. Bir defa ku
runtu bütün karnlık ve ağırlığı ile 
çökmüştü içime. Tam o esnada, :&n. 
pavrili söze ~n mıştı ve: 

- Paşam, demişti. Müsaadeniz
le bir şey diyeceğim. Bizim burada 1 
bütün söyliyeceklerimiz laftan iba
ret kalır. Elbette ki vaziyete göre 
hareket edeceğiz. Yapacağımızı bı
rakın bize. Biz laf değil iş adamları
yız. Şimdi sorulan sual karşısınd'l. 
böyle duraklarız amma İB üstünde ..• 

Sait Molla, gülmüş ve MipavriU
nin sözünii kesmişti. Bana dönüp: 

- Mehmet ağa, demişti. Siz bu 
işi üstünüze alıyor ve az bir zaman
da da başarmağa söz veriyor musu
nuz bize? .. Onu söl'1e sen. 

Başımı kaldırmış ve izhar ede
mediğim bir hışmın ateşife yanan 
g.özlerimi Mollanın yüzüne dikmiş
tım ve yapma bir teessürle: 

"rt N 1 S A B A H 

Mevsim Kazası 

Meyva ağaçlarından düşüp yara
lanmalar başfadı 

Mevsim münasebeıtlle meyva a
ğaçlarına çıkıp taze meyva kopar
mak istiyen çocuklar çoğaldığından 
bu yüzden her sene görülen kazalar 
da başlamıştır. Ezcümle dün bu ka· 
bil bir kaza olmuştur: 

Aksarayda Ahmcdiye caddesinde 
10 numaralı evde oturan bakkal Re
cebin oğlu :5 yaşındaki İsmail, bah
çelerindeki erik ağacına çıkıp daha 
olmamış ham eriklerden koparmak 
istemiştir. 

Lakin zavallı yavru, bir aralık 

muvazenesini kaybettiğinden ağaç

tan düşmüş ve baygın bir halde Gu
reba hastanesine kaldırılmıştır. 

"""~""""""'"""'"-A"-A""-""-.IV'o..IV'o..AA.AAo/V'V 

BELEDIYEDIJ ı 

O tobüslerin kon trolu 
İstanbul'da işleyen otobüsler, biz

zat kaymakamlar tarafından kontrol 
olunmaktadır. Dün de 41 otobüs yol
da durdurularak muayene olun
muştur. Muayene neticesinde bun
ların Belediye talimatnamesine ria
yet etmedikleri görülen 6 sı 25 er 
lira para cezasına çarptırılmıştır. 

Kontrollara ehemmiyetle devam o
lunacaktır. 

Kooperatif h ayati u mu
mlyeal toplanıyor 

İstanbul Belediyesi Kooperatifi 
heyeti idare azalarından Ekrem Se· 
vencan, Zeki ve Sn minin istif ası Ü· 

zerine yerlerine başkalarının inti
habı için 29 mayı., günü saat !5 te 
fevkaUıde bir toplantı yapılacaktır. 
Diğer taraftan Kooperatif heyeti 

umumiyesinin verdiği karar Uzerine 
bütün kooperatif hesaplarını tetkık 
eden mürakıplcr heyeti teft'işlerine 
devam etmektedir. Bu teftişler ı l~ 

gün içinde bitirilecektir. Ve haziran 
ortalarında da müfettişlerin rapor
larının heyeti umumiyede müzake
resi için fevkalade bir toplantı ya
pılacaktır. 

Mısır çarfısı esnafı 
belediyeye muracaat etti 

Belediye tarafından Mısır çarşı

sının yardımcı hal olarak kullanıl
masına karar verilmesi ve bu iş için 
tahsisat ayrılmış olması üzerine çar
şıda çalışan esnaf ve mal sahiple:-i , 
S5 imzalı bir istida ile Bcledıye Ri· 
yasetine müracaat etmişler ve bu 
istidada Belediyenin Mısır çatlısını 
l/.tlmltık ederek hal yapmasına ka
nuni imkA nolmadığını mevzubahs 
ederek bilhassa Mısır çarşısının ta
rihi ve bedii kıymetinin hal olarak 
kullanılmasının ve içinde çabuk ta
affün edebilecek mcvaddın satılma-
.sının Lloğru olmıyacağı kaydedil
mektedir. Halbuki belediyeler ka
nununun 15 inci maddesinin 58 inci 
bendi, belediyelere hal inşası icin bu 
gibi istimlaklerde bulunmıya salfi
hiyet vermektedir. 

Maamafih, Belediye Riyaseti isti
dayı heyeti fenniye ve Sıhhiye Mü
dürlüğüne havale ederek icabeedn 
tetkikatı yapacaktır. Bu hususla la-

1 

zımgelen kararları verecektir. 

Prost buqUn !Jetlyor 
Şehircilik mütehassısı Prost, bu

gün şehrimize gelecPktir. 

Şehir Meclisinin 
Dünkü 
Toplantısı 

Merhum Ömer Seyfettinin ke .. 

milderini:. asri meurlıia 
gömülmesi kararlaıtırıldı 
İstanbul Şehir Meclisi dün saat 15 

de reis vekili Necip Serdengeçtınin 
riyaseti altında toplanmıştır. 

Ruznamenin birinci maddesini 
teşkil eden ve büyük Türk hikaye
cisi Ömer Seyfettin'in KadıköyUn
de Mahmut dede mezarlığında gö
mülü bulunan kemiklerinin Zincir
likuyu asri mezarlığına meccanen 
gömülmesi hakkındaki teklif kabul 
olunmuştur. İstanbul ~oförleri tara
fından Belediyeye yapılan müracaat 
üzerine taksi otomobillerinin İstan· 
bulda tekrar ve ayni renge boyan
maması ve bu husustaki talimatna
menin tadili hakkındaki teklif de 
Mülkiye Encümenine havale olun· 
muştur. 

Karnesiz otomobil kullananlardan 
alınan 2~ lira para cezasının 5 lira· 
ya tenzili hakkındaki Kavanin En
cümeni, köy 'bü1çe1erine, bütçenin 
müsaadesi nisbetinde tahsisat ko
nulması için riyasete salahiyet ve
rilmesi uygun görüldüğüne dair 
Bütçe Encümeni ve otobüs talimat
namesinin 44 üncü maddesinin colo
büslerin bütün tekerlekleri frenli 
olacaktır.. tarzında tadili hakkında 
Mülkiye Encümeni mazbatası oku
narak kabul olunmuştur. 

Şehir Meclisi, pazartesi günü top· 
!anacaktır. 

llAABIFl'E 2 

Üniversite lisan 
imtihanları 

Üç gündenberi devam eden Üni
versite Yabancı Dil Mektebi şifahi 
imtihanları, dün nihayetlenmiştir. 

Bu imtihanlara 2400 talebe girmiş
tir. Bir hafta evvel nihayetlenen ya
zılı imtihanlar neticesinde dönen tn
lebe miktarı ancak ~ 5 ile % 6 ara
sındadır. Bu netice geçen seneye 
nazaran çok azdır. Bu da Üniversi•e 
gençliği arasında yabancı dile veri
len ehemmiyc't vealfıkanın gittikçe 
arttığını göstermektedir. Sene için
deki derslere devamsızlıkları yüzün
den imtihana girmek hakkını kay
beden talebe miktarı ancak ~8 dir. 
Geçen sene bu miktar 16!5 idi. 

Bu sene yabancı dil tahriri imtı
hanlarında yeni bir sistem tecrübe 
edilmiştir. 

İmtihanlara, imtihana giren tale
benin mensup olduğu fakültenin 
doçent veya asistanlarından biri 
mümeyyiz olarak verilmiş ve bu su
retle talebenin mensup olduğu ilim 
şubesinin ilmi ıstılahlarmdan ettiği 
istifade derecesi tesbit olunmuştur. 
On verelteye yeni bir 

profr sör anga)e edllmedl 

.. Demiş ve Nemrut Mustafanın 
yuzUne bakmıştı. SözU de ona bırak
mıştı. O da ellerini uğuşturarak a
yağa kalkmıştı. Bir kaç defa .. k .. 

.. -:: Moııa_ bey, demiştim. tşi üs
tumuze aldıgımızı söylemek pek ko
lay. Fakat başaracağımıza muhak
kak. olarak söz vermek biraz giiç. 
Malum ya, evdeki pazar çarşıya uy
mayıverir. Müsaade edin. Biz birkaç 
gün bu işle meşgul olalım. Paşanın 
dediği yerleri ve adamlarını ve on
ların ya~larında çalışanları bir göz
d~n ~eçırelim . !yi, kötü bir fikir e
d.ı.nel~m d:: si~nle ondan sonra gö. 1 
ruşelım. Şınıdı ne söylesek boş. 

vvvvvvvv~"""'""'""'""'""'""'""'.IV'.AAJ 

Dünkü sabah gazetelerinden biri 
Üniversitenin profesör ihtiyacını ta
mamlamak rnaksadile Avrupa'dan 
yeni profesörlerle anlaşma yapıldı
~ını ve hattn bunlardan birkaçının 
Ist anbul'a geldiğini yazmıştır. Dün 
b uhususta kendisıni gören bir mu
harririmize Üniversite Rektörü Ce
mil Bilse! demiştir ki: 

m.. · o sur-
u§, söze başlamı§tı. Padişaha 

muhabbet ve itaatten, memleketin 
o gilnkU acıklı vaziyetinden uzun u 
zad' b • . ıye ahsettikten ve Oıraz da 1t-
.tihatçıları didikledikten sonra: 
' - Bazı adamlar türedi demişti 
~nadoludakilere ıstanbuldan silah 
-ve cephane ka"ın , 1 . 'tml . . ıo lor nr. Bunu siz de 
ışı ŞSinızdir tabii 9 

- Evet, işittik ·~fendim. 

1
• - Bunların kimler oldufunu bi
ıyor musunuz? .. 

- Hayır pa11am. 
- öğrenebilir mi8Iniz., 
- Soruştururuz bir k~~ .. 
- Soru§turmak uzun olur Ki 

ler olduklarını ben söy1Jyen6>~ ~-
bf . """e'm Sl· 

. z~ rer bırer. Fakat, bunları lS~en-
dıkten sonra ne yapacaksınız?. 
Ad - EI~tte gözleyip izliyeoeğiz. 

aınlan ıle ahbap olmağa u~-·a 
cağız. o'"!! • 

(*) Sah reisin avukatı M" ·ô 
14Con. o > 

Bu sözlerimi Molla da haklı bul
~uş!u· Nemrut paşa ile bu mevzu 
u~erınde biraz görUştUkten sonra 
yıne bana dönmüşti.1 ve: 

. :-- Peki Mehmet ağa, dediğiniz 
~bı ~1sun. Şimdi hangi gün gelirsl-
nız bıze?.. -

- Bir knç gün sonra bir baş VU· 
?'uruz efendim. 

(Devamı var) 
00 ~ r.c,ı 

Okliyocularımızclan B. Jüb..ınıa : 

Te~eccUhUnüze teşekkllrler. Kur'ıi 
lzzetı Pazartesi günil ziyaret cdece-
ffııı. Saygılarımla. M. 

Serseri mayın imha 
ediliyor 

Evvelki glin Karadenizde gi}rülen 
ma~~i~ i:rnhası için Deniz Ticaret l 
Müdurluğil Kar~deniı'e blr motör 
göndermiştir. 

Doktorların Jüh 'lesi 
Doktorluk hayatında 50 seneyi ik· 

mal etmiş ol&R doktorlarımız şerefi-

ne Tokatlıyan salonlarında bir jübi
le tertip edilmiştir. Jübileyi bir çay 
takip edecektir. 

Avrupa •kapresı dUn 
iki saat teahhUt"le geldl 

Avrupa'dan dün sabah gelen 
Semplon ekspresi cara iki ı:aat teah
hürle gelmiştir. :8u gecikmeye hu
dutlarımız haricinde yapılan ko:ı

trolların sebep olduğu anlaşılmıştır. 

TEMSİL 

Beşiktaş Halkevinde 13 mayıs 1939 
cumartesi günü akşamı Evimiz ü-

c- Bunlardan bizim hiç haberi· 
miz yoktur. Filvaki Profesör Lith
mann'ın vefatile Üniversitede bir 
profesörlük inhilal etmiştir. Fakat 
henüz hiç bir profesörle mukavele 
imzalanmış ve buraYll gelmiş de
ğildir. ·-- ______ _ , _____ _ 

TAKViM 
..... ... .. ,,,. •• •• • •••• ••• ıAJıN 

13 Mayıs 1939 Cumartesi 

Hlerl:23 Rebiülenel 13SI 
lt••l:30 N l SAN 13SS 

Ruzı hııır: 8 

yelerinden Avukat Reşat Kaynar • D•t11 ... u: 4,44 
tarafından bir konferans verilecek Otı. ı 12,18 - hd .. U ı 16,06 ! 
ve Temsil grubumuz tarafından da 

1 

Akta•: 19,17 - Yabı: 21.06 1 

•&s:: ... ~ (Haydi Suna) piyesi ilk defa QWak ı L 2 "O 1 
temsil edilecektir. 1 &.~•-•••••••••••• 

. 
Kıskançlık 

---+--
Sevdiği kızın yUzUnU 

Çilkı ile keaU ! 
Kasımpaşada oturan Burhaneddin 

oğlu Alaeddin Çağlayan dün sabah 
saat 7,45 te kıskançlık yüzünden, 
Ortaköyde Sarmacı sokağında 19 
numaralı evde oturan 27 yaşındi 
Mustafa kızı Semahati çaln ile yti· 
zünden hafıfçe yaralamıştır. 
Kıskanç sevgili yakalanmıştır. 

Müsademe 
Dün iki otomobil ile tramTay 

çarpıstı 
Dün şehrimizde iki tramvay - o· 

tomobil müsademesi vukun gelmiş
tir: 

ı - Kartal 131 plakalı otomobil 
dün şoför Yusuf'un idaresinde Be· 
yazıt1an geçmekte iken vatman Ce
mil Üçtaş'ın kullandığı bir Topkapı· 
Sirkeci trmvayına çarpmıştır. Bu 
esnada ön demir sökülmüş ve tram
vayın boyalan da çizilmiştir. 

2 - Yedikuleden Sirkeciye hare
ket eden 2633 numa!"alı vatmanın i
dare ettiği tramvaya dün şoför ib
rahimin idare ettiği otobüs çarpmış
tır. Bu müsademede tramvayın fin 
aynası kırılmıştır. 

Kazazede çocu«un bir talebe 
olduğu anlaşıldı 

Evvelki gün Beyazıt'ta bir otobüs 
kazası olmuş ve şoför Ccvadın ida
resindeki otobüs bir çocuğa çarpa
rak yaralamıştı. 

O gün ismi öğrenilemeden hasta. 
neye kaldırılan bu çocuğun hüviyeti 
anlaşılmıştır. 

Kazazede çocuk, Lalelide Çukm·· 
çeşme sokağında oturan 14 yaşındl 
rc~er.ı isminde bir orta mektep tale
besidir. 

Dikkatsiz bir arabacı bir 
çocuğu yaraladı 

Karagümrük'te Karabulut .soka· 
ğında 18 numarada oturan Davut
oğlu Ömer Gül, dün idare ettiği a. 
raba ile Beşiktaş'a balık götürmekte 
iken cadd~de oynıyan ve Beşiktaşl'1 
Tramvay caddesinde 34 numarnd:; 
oturan 7 yaşında Mithata çarpmış v~ 
bacağından, başından hafifçe yara· 
lam ıştır. 

Mithat, Şişli Etfal hastanesıne gö
türülmüştür. 

Dlkkatsiz arabacı da yakalanmış
tır. 

Sandaly a ile b•fından 
yaraladı 

Kulaksızda oturan Halil Şen is
minde bir adam Ali Kof isminde bir 
kahveci tarafından başından san
dalye ile yaralanmı~tır. 
Kahv~ci Ali tutulmuştur. 

iKTiSAT tŞLEBt ı 

Kadın çorapları hakkında 
tetkikler bitti 

İpekli kadın çoraplarının piyasaya 
çürük çı karılmaması hakkındaki ça
lışmalar a.rtık nihaycllenmiş ve tet
kiklerin neticesi hakkındaki rapor 
vekalete , / "lderilmiştir. Bu sebeple 
çorap fabrıkatörlerinin evvelce ta
karrür etm iş olan y eni bir toplantı
sına lüzum kalmamıştır. Şimdiye ka
da.r yapılan etütlerden sonra bir 
cins çorapların sağlamlığını temin 
etmek için ancak kullanılan ipek ip
liklerinin azami incelik derecesi tes
bi tolunmuştur. Tayin dilen celvcl
lerden daha ince iplik kullanılması 
menedilmiştir. 

Deri flatlarl yUkaaldl 
Hariç memleketlerden kuzu ve 

oğlak derisi üzeime mütemadiyen 
siparişler gelmekte devam etmek
tedir. İhracatçıların Fransa, Alman
ya ve Sovyet Rusya'ya göndermek 
üzere mal mübayaa etmeleri fiatlaıı 
yükseltmiştir. Kuzu derilerinin çifti 
180, oğlak derileri 140 kuruş üzerin
den muamele görmektedir. Derile
rin Trakya ve Denizli tiplerine da
ha ziyade istek vardır. 
Tiftik flat1arı yOkaaldl 
Tiftik ü1erine muhtelif firmaların 

mübayaat1a bulunmaları, Eskişehi

rin tiftik fiatlarını 110 kuruştan 115 
kuruşa ylıkselhniştir. İngiltere ve 
Almanya hPsabma mal toplanmıyıı 
baslnmıştır. Bu malların tipleri 
muhtf'liftir. 

Bundan brıska bi:-knc gün evvel 
şehrimi1c gelen İngiliz firmalarının 
müme.ıısili de kül!iye'tli mik'tarda 
tiftik müh::ıyaasıne başlamıştır. 

Avrupadaki diplomasi 
faaliyetlerinin devam ı 

Avrupa'daki siyasi zümreler, mü
temadiyen etraflarındaki devletler· 
le olan temaslarını bırakmamış, an· 
laşmak yolundan bir an bile ayrıl
mak ihtiyacını hissetmemişlerdir· 
Bugün, cihan beynelmilel siyasetin· 
de müsbet veya menfi bir tesir o~·· 
nıyacak Roma • Berlin mihveri , .• 
Paris • Londra bloku durup dinlen· 
meden coğrafi mevkilerile birlik'" 
maddi ve manevi kuvvetlerini b ' 
riçten arayarak muvazeneyi kendi 
lehlerine celb için uğraşmaktad\\'' 
lar. Bu faaliyetler arasında Berli!1 
ile Romanın, hariciye "vekilleri vası· 
tasile Miiano'da. tesbit ettirmiş ol· 
dukları Alman • İtalyan askeri ittİ' 
fakı göze çarpar ve bunun tevlid .. 
deceği akislerin istikameti de eheJll' 
miyetle kendisini tetkike ihUyı'q 
gösterir. Yalnız bu anlaşmaı, be! 
hangi yeni bir vaziyet ihdas et· 
mediği ve dolayısile mütekabil si· 
yasetlerde esaslı b'ir değişiklik orts' 
ya koymadığı için cihan e!kannd3 

fazla bir heyecan uyandırmamıştır• 
Bu ittifakın ilan edildiği birkaç garı· 
denberi devletler, bu vaziyet kar· 
şısında eski mevkilerini muhafaZ3 

etmişler, ve ancak beynelmilel siV3' 

set istikamoiinin beklenilen iyil le 
derecesini göstermediğini de müş:I' 
hede etmişlerdir. Bu suretle AltJ11111 

Devlet reisinin son resmi nutktıtl' 
dan sonra, Demokr8't devletler net• 
dindeki efkarı umumiyenin aksiil8· 
mellerine ilk müştorek mukabele, 
bu Alman • İtalyan askeri it'\ifa1'1 

·ıd olmuştur. Yalnız bundan da her ı 

devletin durmadan herbe götürccel< 
yolu hazırlamakla meşgul oldultl8' 
rını daı istihraç doğru değildir. }3\J 

devletler henUz sistemli bir siniC 
buhranı tevlit edecek ve komşulS' 
rmda menfi nksülameller uyandırıı~ 
siyasetlerini daha terk cıtmeınişlr'"' 
dir. Mihver siyaseti, bu yeni tıırıı 
hareketten büyiik menfaatler elde <" 

deceği ümidini ta~ıyor, fakat hfıdisS' 
tın inkişaf neticesinde iki devlet de 
yavaş yavaş garp demokrasileri ut1' 
vanını taşıyan devletler zümresirıill 
gecen eylCıl ayındanberi AvruP3<1 
fası l ıı 1ı heyecana düşüren ve miite' 
macliyen h:ırp endiseleri doğur " 
hadiseler netices'inde takındıklBrt 
tavrı değiştireceklerini anlıyacıiJc' 
!ardır ki, işte o zaman vaziyet otı' 
zikleşecektir. 

O vakit, her iki devlet ister iste' 
mez sulh veya silahlı ihtilafı se\ıtlc~ 
mecburiyetinde kalacaktır. Siyasc'. 
aleminde. Alman ve İtalyan asJcefl 
yakınlığı şimdıki halde karşı tat9' 

fın telfışını mucip olmadığı gibi, sofl 
Arnavutluk hadisesindenberi J<eS' 
bettiği vadyeti de değiştirmemişti•., 
İngiltere bugün mecburi asker1ı1C 
hizmetini terketmiyece~i gibi, be~" 
nelmilel taahhüdatına da sadık J<!I' 

laacğı muhakka·khr. Hem Milano sl1' 
laşması, Danzig v~ koridoru meselP.' 
sinin sulh esaslıırı dairesinde hal .,-e 
faslolunacağım da anlatacak şeJdlde 
bir açık kapı bırakmış olduğunndl'I· 
bu mesele de derhal endişe ted 

1 

edecek mahiyette değildir. Zira F0
; 

ma, her ne kadar Berline mürna!; 
eylemekte ise de Polonyaya krıC: 
olan bağları bu noktada, adeta bl~ 
katalizör hizmeti gösteriyor. faİ(~ 

f·ıcıf burada da tam ve mutlak b~r ı 

yürütmek hntalı olabilir. Çünkii F~ 
ma, bugünkü mihver sivasetini id" 
me ettirebilmek için pr~nslplerl b~' 
kımından bazı şeyler feda mecbtıf1: 
yetinde kalabilir ve Polonyav1 J. 
manya'nın ellerine bırakarak . 1'~~: 
disi hiç olmazsa muvaklfat bir Jtltl 

det için kenarda durabilir. 

B~ sebepte~di~ ki. Musoli~it1f, 
bugunlerde soyhyeceği ve fasısl , 
talyanın siyaset ve iktisat snhasırı 
deki ist'eklerini izah edeceği ~l<re' 
dilen nutku beynelmilel polifı1'~ 
mehafilinde merakla beklenen ~ 

1'' yasi bir hareket mahiyetini alrll9 

tadır. 

Dr. Reşad SA~ 
Şirketin tenzllltll abol'I" 

man kartları 
Şirketi Hayriye'nin bu mevsif1'1 f' 

çln ihdas ettiği bir ve üç aylık ı:ı 11"' 
neman kartları hal k&rasmdı: fe'" 
iade rağbet bulrnu~tur. Dünden 1~ 
baren bütün gişelerde sau1f1'11 I' 
başlıyan karllarda ylizde elliye Jı 
dar tenzilflt yapı!ını§tır. ,. 



YEN(SABAH 

giliz, Fransız ve Leh H . . p · rıcıye Nazırlarının 
otemkınle yapac ki 

b ·· ··k a rı görüşmeye 
uyu ehemmiyet veriliyor 

~~ n (Hususi) s - .._. 
buatının dün ilk d - ovyet mat- ile yapacakları görüşmelerin, mü -

zakerelerin kat'i safhaya girmesine 

medar olacağı tahmi ncdilmektedir. 

yet Rusyanın .. efa olarak Sov -
v'üz si . muşterek ademi teca-
b yasetıne iştirak etmesind 
:ıhseylemesine büyük bi h en 

~ e tatfcdil k . r e emmı-
İ . me tedır. 

' ngıliz., Fransız ve Leh . .Nazırlarının C Harıcıye 
enevrede Potemkin'e 

Bütün mehafil, bu mülfıkata bü

yük bir ehemmiyet vermekle ve 

görüşmeleri nikbinane beklemekte
dır. 

Prens Paul'ün 
ltalya Seyahati 

(Bqlarafı 1 inci sayfamızda) 
rahatsızlık hissetmemelerine imkan 
yoktur. Fakat coğrafi vaziyeti iti
barile tehlike mmtakasının ta önün
de bulunmnsı kendisine hususi ihti· 
yat :ve basiret tedbirleri tahmil et
mek zaruri idi. 

O derecede ki Yugoslavya ken
disini müdafaa için ufak bir ted
bir düşünmeyi bile bir tedbirsizlik 
addetmek mecburiyetinde 'Kaldı. Ne 
ufacık bahanelerle memleketlerin is 
tiklallcri çiğnendiğine şnhit olduğu 
için bu ufacık bahaneyi bile verme
meğe son derece.itina gösterdi. 

Yugoslavyanın mihver devletle
rine kar~ı bukadar dürüst, bukadar 
yumuşak ve dost davranmasının ha
kik-atte ne fayda temin ettiğini çok 
geçmeden fü!iyat sahasında müşa
hede edeceğiz. Biz pek temenni ede
riz ki dostlarımız Yugoslavyalllar 

_ gösterdikleri ihtiyat ve basiretin 
Anka 12 ... _•t<.ı•-·• .. •--Mill ra, .. <~elefonla) _ Büyü"k 

1 
bütün semerelerini iktitaf ederek es-

et Meclısının bugünkü . . dan fazlaya çtkmıştır (Bravo sesle- kisi gibi tamamen hür '\'e müstakil 
ında Ba.şvekilimizin b ıçtıma- ri). bir devlet sıfatile Balkanlardakt. ha-
evvcl görü ·· ı eyanatından şu en kanunlar 1 :ani bır sene içinde memleketi- yırlı rollerini ifada devam edebilsin-
da Devlet Dem· . 11 meyanın- mı d 25 1 llJO arı ve L" z e milyon küsur insan seya- er. 
Tı Umum M-d·· ..ı· ·· •. ımanla- ha.t t · Al _ u uııuğunun büt . e nrışlir. Bunun ifadesi şudur manya Hariciye Nazırile Con-
m~zake~e ve kabul olunmuş;~~ı de Me~lekette hareket uyanmıştır. Bu te Ciano .arasında kararla§tırılan ml 

u munasebctl.e Muhabe · genış seyahatlar, memleketin ikli- sakın ferdasında Prens Paul'ün Ro-
nakale Vekil' · re ve Mü. sadi · ti · ımız B Al" ç . . , ıç mai, ticari hayatında bir in- maya gıtmesi, bir tesadüf eseri ot-
uzun izahat vermişt;r: 1 etınkaya kışafın mütezaıyit bir suretle devam sa bile, bir takım dedikodulara v~ 
daAli ~etinkayn bu izahatı sırasın- etmekte olduğunun ifadesi demek- tahminlere yol açması zaruri idi. 

ezcumle demiştir ki: tir. Bu ziyareti haber ve11en telgrafların 
d ;- 1934 senesinde üzerimize 1 . Demiryollan 1934 de 4000 küsur biri Alman ve ttalyan Hariciye Na-

ı ımız Devlet Demiry 11 a - kılometde uzunlug~unda iken şirket- zıdarı arasında Yugoslavyaya dair 
rida,tı 16-17 ·ı o arının va- J d 1tt"h gün 

39 
rn"l mı yo~n arasında idi. Bu- er. e~ aldıklarımız ,.e inşa ettirdik-

1 
az. :dilen kararların Prens Paul'c 

Yiz. O ta~:ıon kusur Ura üzerinde- ienm1zle birlikte bugün 7000 kilo- ctebhg .. edileceiüli l.emllr eCliyordu. 
ben sekiz :ı.rolcu nakl1yr.ıtı takrt- metreye varmıştır. Bu hnvadisin ne dereceye kadar sa
lfer sene b ı_yon radd sinde idi. buMuhabere ve Münakale Vekilimiz hih old~ğu kestirilemezse ae her 
~almı.-ı 9u3m8 ıktar muntazaman ço. bU n?.an sonra demiryollarımızdaki halde mihver devletlerinin nüfuz al-

E:" v·lr. senesinde 2S mil yuk ka~kmmayı anlatmış ve al- tına almak istedikleri kUçük hükii-
yon- • kışlanmıştır. metlere karşı şimdiye iraaar :tatbik 

Pı f etmiş oldukları politika ananalerine 

o onya Alman· y pek uygun .düştüğü inkar edilemez 

y K u go s 1 av Na,. b· ı Binuenaleyh uydurma bir haber ols~ aya arşı da tamamen yakışıyor. 
Cephe al-1ı Eğer böyle bir şey vaki olacak 

Qj Prenı Pol Ye refika11 dün Papa ise, yani mihver devletleri kendi a-
Varşova 12 ralarmda Yugoslavyaya dair tıir ka-

no~ ve;a Tok(A.A.) - Vatikan, tarafından lıabul olundular rar ittihaz etmiş olup ta §imdi Prens 
man • Leh ihtJ~f taratından Al- Vaıt-ikan, 12 (A.A.) - Yugoslav- Paul'den buna bir muvafakat cevabı 
bulunulacağı da. ında tavassutta ya Kral Naibi Prens Paul ne Pren- istiyeoekleree bu teşebbüsün Yugos 
ketlerde dol~:n aır ~cnebi mcmle. s~s Olga, saat 12,30 da mutad mera- lavya hakkında hiç bir .zaman ha.
!nahsulü old ğ ~yuıların hayal sı~le Papa tarafından kabul edil- yırh bir şey olamıyacağını ve dost-
'5llenmekte u ,.~· s~!asi mahfellerde mı[ilerdir. lanmızın korktukları felakete uğra-
dir: şoyle denilmekte- dıkla?nı görmekle elem duyacağız. 
«Varşovaı'da bir . E • Mıhver devletlerinin Yugoslav-

etrniyoruz Al Runcıman kabul Srarengız y~ya dokunup aokunmamalan ken-
~liyorlar . manıar bizden birscy s· H d.ıleri için bir imtihan teşkil edecek-
lirler. n;~~:ıı;;~~a, te~ebbüs ed~bi- lr 11SlZIJk tır. Çünkü Balkanlar üzerinde ilk 
0 zaına.n anı 

1 
8J 0 up olmadığı harele.etlerinin uyandırdığı şüpheler 

Ch aşı ır .• nınberıa·n D Çin 1 ~e ~uı~~nlar sahih ise Yugoslavyayı 
tuklnrı b .. t .. • ve aladier'nin nu- M"" - mparatorluk tabu çalındı ı~tıda ıktısadi bir istismar tabiiye-
niyetle ku un mahfellerde memnu- ureftede dün bir:r.elzele oldu tıne almak istemeleri tab .. d' F 
laü-a şöylar~ılanm.aktadır Her ıa- New-York, 12 (A.A.) - İki mil- kat bunu yapmıyacak oluıl~~: a:r: 

ıll'rsnsa,e i~:il~ıği .işitilmektedir: yon dolar kıymetinde olnn Çin im- kanlnrı kendi hallerine bıracakları-
Strasbur Ingıltere Danz.ig•1· parato l na hükmedilebı·ı1·r. r g veya D .. .. r arının tahtı geçen pazarfesi 
aa edeceklerd" ouvers gibi müda- gun d Prens Paul bu gt'ln tii bnı::langır-
Çe b ır.. M un enberi baybolmuştur. Taht, t be . B ...,.. ::s nı erlayn'in .. . ada ç an n alkan antnntından hiç ho§-
Londra, 12 (H muhım beyanatı bulun: .~kn~·Kay-Şek'in idnresinde lnnmamış olan bir memfe'ketin mi-

berlain, dün tek usus;) - B. Cham- . n ° suz Çinliler müesseseci~ sa-firi bulunuyor. Oradan Balkan 
;:ln\n Alman;:~Y ngiltere hüku- :~ı m~nfa.atine olarak •Arden• ga- a~~~t~nda devama dair bir teşvik 

tasavvu . ı çember içine •Zaaendnde teşhir edilmek üzere so.zu ışı:eceği?e ihtimal vermiyoruz. 
,Yan etmiştir tunda olmadığını be- n am. vapurile Amsterdamdan Halbukı Sırbıstanın -tam b" . t'k 
\ B Ch · N 1A ır ts ı -
r ·ı . amberlai b ecyorks nakledilmiş idi. al l'C hürriyet dairesinde payidar 

~~~ere _hiiktlınet~in ~:an başka İn- . Geçen pazartesi günü cZaandam• o~abilmesinin en esaslı §artı a~lam 
buı muzakerelere .. manya ile ti- lımana geldiği zaman .. ..k. bır i!3~lkan antantına istinat edebil-

Undu><unu gırışmeğe ilmad"' A d gumru .e mesıdır. 
"" d ~ ancak ..,. c r en. galen·ı . . . . .. ,a ın t ' bun · · erının mumes"ı"llerı·- R eessU un ıçın it·- ne g "d '" . .oma mülakatından rıkacak ne-
ğunu SÖyl .s etmesinin ı:art ld ı emı e galeriler ııamına hir> bir tı ~ 

n 
eınıştir Y 0 U· sandık v ceyı merakla bekliyoruz. 

antzig · tir.. mevcut olmadığı bildirilmicı- H"" i e. Ch meselesine t y ·~~---USC~)~n~C·ah-id~Y;.;A~LÇ~IN;__ 
amberlal t emas eden rneseıenın ~· ngiltere'nin bu p Kali~orniya'da kain Oakland'da R ı halled'lın rnuslihan b" rofesor Ott M omen ng ı' lı'z 

11 
ı esi ar ır surette .. 0 unchen adresine • 

t u, fakat Po~nda bulunduğu- g~nderilen bu sandık rıhtımda üç Tı' car"ı Protokolu 
ehdid edecek onya'nın bt'iklAJin· gun k 1 Jnali h Şekilde k ı 

1 
.a dıktan sonra nihayet dok ~-

dirdQ bu tısunda isr ~vvet isti- ıme esı tarafından içi boş olarak b~- MOzakereler munffakiyetle bı'ttı· 
bir u YÜıde.n ar edıldiği tak- unmuştur. harbe t patlak vere k . ~ü~r~ş, 12 (A.. A.) - Resmen bil-
ğını slSyl ngiltere'nin d ce olan dırıldığıne go··re Romanya hu"kl"· t" 

AI 
eınıştir. e karışac1:1. D .1 İ . . ume ı ın anz igde le ngılız ticaret heyeti ar:asında an - Itaı B yapılan müzakereler muvaffakıyet-

Ask " Yan ir Suikast le neticelenmiştir. 
erı İtilaf . İmza edilen protokolda normal 

l<ont Ciyano i l tıcaret yollarile bilhassa iki memle-

l llMerlalyn,ıslt2a 'AB.eArli):a oı~dçinJyo2rO ~~ır~işi tarafından vurulan bir ~e tar~~ındaki ticaretin artırılması 
"tl \ • 1 ıstnsyon müdürünü Alman ~ e ~ngılız • Rumen mübadelelerinin 
~; Alınan • İtal. a - kont Ciano. doktorlar tedavi etmediler mkışafı için ticari teşekküller .. -

.. imza etm k y n askeri ittif Varşova 12 (A A) dc~de getirilmesi derpk edilmevkute-
aelritne g~• e Uzere 20 ma a- razis" ' . . - Dantzig a- ır. 7 

ita' 
~eo"~ 11~ yısta ınde kAin Marianovo ı"sta•yo _ şı· d" ,. Y8 ffar1clue4 Nvesrenilmiştir. nunun mUd" . " m ı mer ı olan tediyat ·ı·rr 
11 ye azmnın ., ağ uril altı şahıs tarafından tadil edilecektir. l ı a 1 

Amtrllk drısı do~otftuırette yaralanmıştır. Alman P 
Itorna ı• 8J8 gitti r arı •vakitleri ı d ,., rotokolda beş milyon İngiliz li-

.,o h ' ~ (A. A) bahlsl o rna ısından• rasına kadar ga t" k 1 
;t ' uıuat ı.._ · - Kont i yaralıvı ted · ran 

1 
o aylık'ları on utr se es Cia- d" 

1
. J avı etmemişler- ynpılması derpiş edilmektedir. 

M\.._'Yı'o'ya m Yahat için Ri ır. stasyo nmüdil ü -·•q''a 1.. &•tttıek ftz o de zislnd"' k*in ı..· r ' Polonya ara- yu"ksek k .- · .1 '118!' k ere dü "' n 'u h omıserinde nözür idi iş 
e et &U.'-tlr. n Ame- dilın11" t;... ır astahaneye nakle- ve p 1 em ' ~ " . o onya memurlarının emniyetle 

Daitılg ayan meclisı· vazıf el erini ifa edebiln;ıeleri 
' Polonyarun tedbirler alacağını bildinni~tir. ıçın 

• 
1 

(Baıtarafı 1 inci gayf amızda) 
hükfunetiniz, :kendisini ciddi bir 
milli emniyet meselesi karşısında 
bulunmuş ve emniyeti tehlikeli 

· tesadüflere maruz bırakmaksızın ld
kayıt ve bitaraf bir vaziyette bu -
lunmanın mümkün olamıyacağı ka
naatine varm~tır. (Br.a,·o sesleri) 
Malumdur ki Akdcnizde bütün ala
kadar devletlerin birbirine karşı 
emniyet içinde bulunarnk ve bu 
denizi. müşterek bir vatan sayarak 
onun müsavi nimetlerinden hepitn'
zin müstefit olmasını daimi olarak 
temenni etmişizdir. Hiç bir alaka -
dar devleti, hakkı olduğu i.stifade -
sinden mahrum etmiyen, fakat rı·ç 
bir hegemonya hevesine imkan bı
rakmıyan bir Akdeniz nizamt· bizi.11 
daima gözönünde tuttuğumu~ lı!c 
milli emniyet meselesidır. (B~av'.> 
sesleri ve alkışlar). Bu şartlar için
de, hükômetiniz, milleti harp badi
resinden ' azami imkanlarla uiak 
bulundurmanın en müessır çaresini 
yine sulh için birleşen memleket -
lerle harbi göze alarak sulh gaye
sinde teşriki mesai etmekte bulun
muştur. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Bir Avrupa devleti olan Türkiye -
nin, Avrupadaki sulh teşebbüsleri
ınin ve harp tehlikelerinin milli ha
yatıoııza tesirlerini ehemmiyetle 
hesap etmekten fariğ olınıyacağı a-
şikardır. 

Cümhuriyet hükumeti,· hiç bir 
memleket aleyhine müteveccih ol
mıyan, hiç bir memleketi ihata ve 
izrar maksadına matuf bulunmı -
yan, bilakis milletleri, harbin feci 
akıbetinden masun bulundurmak 
maksadını güden bir sulh, müdafaa 
ve emniyet beraberliğinde İngiltere 
ile yanyana yürümek ve yer almak 
için bugün millet vekillerinin mü
saade ve tasvibini istemeğe gelmiş
tir. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

İngiltere ile, büyük tecrübelerden 
geçtikten sonra aramızda teesüs e
den kuvvetli ve samımi itimat ve 
dostluk bağları, büyük Meclisinizin 
muhtelif vesilelerle tasvibine ikti
ran etmiş ana siyasetlerimizden bi
ridir. 

Bu metin rabıtalar, politikalarımı
zın inkişafında birbirine hiç bir va
kit zıt olmıyan bir görüş ve düşü -
nii§ tarzında müşareketimizi temin 
ve iki hükumeti, birçok mühim \•e
silelerde bu görüş birliğinin feyizli 
semerelerini iktitafa muvaffak kıl

m~tır. 

Bıraz evvd arzettiğim veçhile, 
A vrupadaki mühim hadiselerin ce
reyanı esnasında ve hassaten endi
şebahş olan \•akayi Balkan yanma
dasına intikal eder etmez hükume
tinizlc, İngiltere hükumeti arasında 
samimi bir müşavere ha lamış ve 
sulh ve emniyet gayesinde birleşen 
fikirlerimiz, iki memleketin mu -
kadderatında daha esaslı ve daha 
devamlı bir elbirliğinin lüzumuna 
mü§tereken kani olmakta gecıkme-
mi§tir. • 

Esasları, Cümburiyet Halk Par -
tisi Meclis grupunuıı müttefikan 
tasvibine iktiran etmek :suretile 
başlıyan müzakereler, şimdi yük -
sek huzurunuza arzedcceğim Tür
kiye - İngiltere müşterek beyanna
mesi üzerinde mutabakat temin et
miştir. 

Müşterek beyannameyi aynen O· 

kuyorum: 
ı - Türkiye ve Büyük Britanya 

hükumetleri, birbirlerile sıkı bir is
tişarede bulunmuşlardır. Araların
da cereyan eden ve halen devam 
etmekte bulunan müzakereler, gö
rüşmelerindeki mutad birliği teba
rüz ettirmiştir. 

2 - İki devletin, kendi milli em
niyetleri nef'ine olarak karşılıklı 

taahhütleri tazammün edecek uzun 
müddetli nihai bir anlaşma akdet
meleri takarrür etmiştir. 

3 - Bu nihai anlaşmanın akdine 
intizarcn, Türkiye hükiımeti ve 
Büyük Britanya hükUmeti, vuku -
bulacak bir tecavüz hareketinin 
Akdeniz mıntakasmda bir harbe sa
ik olması halinde yekdiğerıle bilfiil 
işbirliği yapmağa ve yedi iktidarla
rında bulunan bütün yardım ve 
müzahereti birbirlerine göstermeğe 
hazır bulunduklarını beyan eder -
ler. (Bravo sesleri, alkışlar). 

4 - Gerek beyanat \?e gerek der
piş edilen anla~ma, hiç bir memle
ket aleyhine müteveccih değildir. 

Ancak, lüzumu tahakkuk ettiıtf tak-

dirde Türkiyeye ve Büyük Britan
yaya karşılıklı bir yardım ve mü -
zaheret temınıne matuftur. 

5 - Nihai anlaşmanın ikmalın -
den evvel. karşılıklı taahhütlerin 
mevkii fiile geçmesini icap ettire -
cek şartların daha sarih bır surette 
tnyini de dahil olmak üzere, bazı 
meselel rin daha derin bir tetkike 
ihtiya~ gösterdiği her "ki hükumet
çe kabul edHmcktedir. Bu tetkık, 
halen devam etmektedir. 

6 - İkı hükumet, Bolkanlarda 
emnıyetin teessüsüniı temin etmek 1 
luzurnunu dahı ta dık ederler ve 
bu ga' eyi en &eri bır surete istihsal 
için ınu~averc ha!.ndedirler. (Çok 
guzcl sesleri}. 

7 - Şurası mukarrerdir ki, yuka
rıda zikredilmiş olan hukumler ıki 
htıkumetten herhangi bir.nin, sul -
hıin takviycsindeki umumi menfaat 
ıktizasındun olarak dığcr hükumet
lerlc anlaşmalar akdetmcsine mfın! 
değıldır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Gördüğünüz veçhile Türkive - İn· 

gilteI'e müno.sebatında bir temel 
taşı ve ayni zamanda rrühim b·r 
merhale ıoJan bu anlaşmayı, iki hü
kumet arasında elycYm müza ·ere
leri cereyan eden kat'i ve devamı: 
:aahhütler takip edecektır, \; e bü
tün bu karşılıklı anlaşmaların he • 
defi birdır: Sulh ve emniyet. (Br~
\ O sesleri, alkışlar). 

Türkiye "'e ·ı ·gılterenin umumi 
siyasetlerinde ana vasfı tcşk l ed1.n 
bu hedef, öyle zannediyoruz, o kJ
ııaatte bulunuyoruz kı, dünya h;.ır

hmem:mi o1acok kuvvetli bır un -
surun teraziye 115.vesı tarzında te
celli ediyor. (Bravo sesleri, alkış -
iar). 

Müttefikimizle birlikte sulhü 
tutmayı, kimsenin hakkına tecavüz 
etmemeyi umde. bilen siyasetleri -
mizle hakların çiğnenmesine mani 
olmıya bütün gayretimizi sarf et -
mekte devam edeceğiz. (Bravo ses
leri. alkışlar). Bugüne kadar olduğu 
gi .'ıı yarın da sulhperverliğimizin 

maddi delillerini vermek fırsatları 
zuhur ettikçe bunları kaçnmıyaca
ğız. Fakat bir gün müşterek hak \•e 
menfaatlerimiz inhilil edilmek te
şebbüsüne maruz aldırsa, bize hak
kımızın verdiği kuvvetle buna si -
lahla mani olmaktı da iereddüt et
miyeceğiz. (Bravo sesleri, fiddetli 
alkı~lar). Bunun içindir ki, mefkı.1-
remizi tarif ederken •sulh ve em
niyet• kelimelerini kullandım. 

İngilizlerle şimdi arzetliğun itilaf 
ve bunu takip edecek olan nihai 
mukavele Fransa ile de aramızda 
dostane müzakerelere mevzu teşkil 
etmektedir. Bu görüşmelerin yakın
.da jyi bir neticeye varacağından ü
mitvarız. 

Muhterem arkadaşlar, bÜ)'Ük kom
şumuz \'e dostumuz Sovret Rusya 
ile en sıkı, en samimi tenıaslard 

devam etmekteyiz. (Bra,·o sesleri 
alkışlar). Mü~terek gaye ve menfa~ 
atlerimiz, önümüzde teşriki mesai 
yolunun tamamen açık olduğunu 

bize ispat etmiş \'e sayın misafirimiz 
B. Potemkın'in Ankarnda geçirdiği 
günler zarfında aramızda tam bir 
görüş ve anlayış beraberliği olduğu 
ve yarınki siyasetimizin de bu esas 
dairesinde inkişafa namzet bulun -
duğu tesbit edilmiştir. (Alkt§lar). 

Dünya buhranı içinde mevkii çok 
nazik ve mühim olan Balkan yarım
adasında müttefiklerimizle me\•cut 
münasebetlerimizin her zamanki 
•samimiyetle devam edeceğine ii _ 
mitvfır bulunuyoruz. 

Sulh yolunda daha müessir bir 
§e~il~e ç~ışmak için yer almış olan 
Turkıyenın, tam mimasile bir sulh 
:unsuru olarak kurulan Balkan mi _ 
sakında yeri değişmemiştir. (Bravo 

liesleri). Yine ümit ve temenni ede
rim ki Balkanlar:da, Balkan menfa-

atlerini «coruyan blok, daha genişle
mek, vazifesini daha velud şekılde 
yapmak fırsatını bulsun. 

. Her. za~anki ilham ve tasvipleri
n~zıe. mkışaf eden siyasetimizin ay
nı dırektfflcrden mülhem bugünkü 

t~z~hürünü yüksek tasvip ve tasdi
kınıze arzeder ve millet vekillerini 
b" 1 n .. ıra~ evve okuduğum beyanname 
uzerınde açık reylerini kullnnnm -
lannı rica ederim . 

Başvekilin. sürekli alkı,ıarla !kar
şılanan bu beyanatından ~nra Saf
fet Ankan, Fethi Okyar ve Gen.al 
Klzım Özalp söz almışlardır, • 

'-:da ı 1 -
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Ankara, 12 (Telefonla) - Mıl!et 
MP.clisinin bugünkü tariki top!antı
smdtı Başvekil.imizm bev&natını 

müteakip hariciye Encümeni Reisi 
Saffet Aı ıkan (Erzıncan), :E ethl 
Okyar (Bolu) ve General Kiızım 

Özalp söz alarak mühim 'beyanatta 
bulunmuşlnrdır. Evvelii B. Saffet 
Arıkan beyannamenm büyük ehem
m1yetini anlatmıştır. 

Fethi 01cy(Ir'm sözleri 
Bunu takiben de B. Fethi Okyar 

beyannamenin çok mühim ve bu
yuk manası olduğunu sbylem·ş ve 
bunu iznh efükten sonra: 

cTürkiyenin ,·aziyeti sografiyesi 
ve Türkiyenin kahraman ordu vr 
dn.., nma~ı (siddefü alk•şlaır) İngi
liz bahriyesi, İngiliz kuvveılerll~ 
bcr ber her hangi bır tE'{:avü .e 
karı hareket etmesi kararlaştırıldık
tan sonra, eminim ki. Akdeniz hav
z sında sulh ebed;ven tee sus ctmiıı: . " 
olacaktır (A1kı~lar). 

Arkad::ıslar. bu hare>ketten hiç 
k imsenin şüphelenmh-e hakkı yok
tur. Türk Cümhur \etinin şimdıve 
1rnadr nkfp ettiği müsalcmctkfırane 
siyaset herkesin malt'.'tmudur. Hiç 
kimsc:'nin bund"n şüphelenmive ve 
şu ve ·a bu hük\'1mete karşı hasma
nc bir suret\e telakki ctmiye asla 
hakkı voktur. Maksadımız kara vı? 
deniz kudut1anmı~1 Pmniyet altına 
alm ktır.~ demiştir. 

B. Fethi Okyar, bundan sonraki 
bevannfı araSlnda da ezcüml~ de
miş-tir ki: 

c.~xtık bundan böyle bir.den bir 
karış toprak değil, hakkımızın bir 
zerrf'sini a1mak ist\yenlere karşı 

Ttirk milleti kahr"mnn ordusile bir
lik c dimd1k dur ack ve bize fena 
naazrla bakanları gc i çeovirecektir 
(Bravo ses!eri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar). 

Biz bunu istiklal harbinde ispat 
ettik. Arkedaşlar eşsiz, kahrman
lık timsali Atatürk hcp.mfain ve ge
lecek nesillerin 'kalplerinde canh .,. 
iarnk yaşamaktadır ve yaşıyacakhr 
(alkıslar). 

Atafürk'ün en muktedir <re en 
enerjik arkaıia.Şlan ibugün iş başın· 
da bulunmaktadır. (AlklŞlart Bina
enaleyh hiç bir devletin Türitiyı? 

Cümhur:iyet.ini tekrar böyle bir im
tihana. böyle bir ~beye çekmi
ye cesaret edemiyeceğine kat'iyyetı 
inanıyorum {Afkışlar>. 
Gennr<ıl .Ktizım ôzalp'm ${)zeri 
General Kazım Ö1..alp da mühim 

ve uzun lbeyanatl arasında sunla."1 
ca &Öylemişt'ir: • 

•Arkadaflar, b~ 'fltemleketimiz.e 
tevcih edilecek her hrıngi bir teca
vüze karşı tam.amile harıdanm.2'f, 

bulıınuyoruz Ak.denizde ııukubııFa
cağuu muhtemel göı·dü~Jmüz taar
ruzun nereden ve ne ıekild-e cılabi
leceğini etrafile miitalea et · ve 
bunu yalnız başımıza defi. tardet
mek için lawııgelen tedbirlen· al
mıt. Jw.saplarun.ıu yapmış ve '1:ara,.. 
larımızı vermifizdir .. 

Alkı~larla karşılanan be~·anatın· 

dan sonra açık reye müracaat edı!
miştir. Tesnifi ara neticesinde 35:1 
mevcudun ittifclrile hükUmetin si· 
yaseti ve beyannamenin "tasvib edd· 
diği sürekli alkışlar lll'.asında bildi
rilmiştir. 

Çcmberlayn'in izahatı 

Londra, 12 (A.A.) - Başvekil B. 
Chemberla·in, bugün Avam kuna
ra~ında beyanatta bulunarak Büyülr . 
Brıtanya ıle Türkiye hükumetleri a. 
nrsında sıkı isfü;arenin ve ral .ıJn
da cereyan eden ve halen devnm et. 
mekte bulunan müzakerelerın gô
rlişlerindcki mutat birliği 'lebaril• 
ettirdiğini bildirmiştir 

İki lıükiımet yakında, kendi milU 
emniye1lermin nefine olarak karşı
lıklı taahhütleri tazammun edeeck 
uzun müddetli nihai bır anlaşma ü
ted~cek~er~ir. Bu nihni anlaşmanın 
akdıne ıntızaren ıiki hükumet, vuku
bulacak bir tecavüz hareketinin 
Akdeniz mıntakasında bir harbe sa• 
ik olması halinde yekdiğerile bilfiil 
i birliği yapınıya ve yedi iktldnr. 
larmda bulunan bütün yardun ve 
muzahereti biribirlerfne g3stcrmiye 
hazır bu1unduklannı beyan eder
ler. G~rck bu bey.ana! ve gerek der· 
pl§ edılen anlaşma hiç bir devlei -
ı:yhlne mü tevecclh değildir. Ancalc 
ıu:umu :takdirinde .!ı:ıgiltereye ve 
Türkiyeye karşılıklı bir yardım :v.e 

(Sona '1 inci sayfada) 
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Çanakkalede --
Fare er İnsanlara 

Sal dırı yorlar 
Çanakkale, (Hususi) - Çanak

kalede maliye kontrolör şefi Neşe
tin Yalı caddesinde kira ile tutmuş 
olduğu evae her b1ri kedi kadar kır 
~enkte farefer, Neşetin Yıldız adm
~aki kızının kollarından, kulakların
tıan ve muhtelif yerlerinden sivri 
Wşlerile ısırmışlardır. 

Her ihtimale 'Karşı Yıldız tedavi 
altına alınmış ve 48 iğne vurulmuş
tur. 

Neşet, farelerin korkusundan e
vi tahliye etmiştir. 

Yine ayni evin bitişiğindeki dük
kanda kira ile oturan Berber Mu
harremin 1:5 yaşlarındaki kızı da 
ayni 8.kibete uğramıştlr. 

Muharremin kızı Muammer A
paydın öğle yemeğinden sonra dük
kanın arka tarafındaki odada uy
' kuya yatmış, azgın fareler uyumak· 
~ - d !ta olan kızı ua. ısırmışlar ır. 

Muharrem anlatıyor: c50 yaşın
ôayım, böyle bUy ';::";\ ve azgın fare 
görmeü'.im . .tler birisı kedi kadar ve 
kır renktedir. 17eşet te bu farelerin 
.yüzUnden evi tahliye etti. Artık bu 
farelerilen bıktık. Ben de dükkanı

mı tahliye edeceğim. Hiç rahatımız 
yok bu farelerden.> 

Muharrem, bu sözleri hem söy
lüyor ve hem de ağlar gibi gözün
den• yaş dokülüyordu. 

Muhanem farelerin azgınlıığu 
dan dükkanı tahliyeye başlaını~tır. 
Ballkealrde kaçak el 

satan kasapl•r 
Balıkesir, (Hususi) - Belediye, 

bazı kasapların mezbaha haricinde 
kesilmiş kaçak et sattığı neticesine 
varmıştır. . 

Bu şekilde et sattığı anlaşılan 
Ali ve fzzet adında 'iki kasap 25 şer 
lira para cezasına-çarptırılmı§tır. 

Diğer bir l<asaöın da etleri ka
çak olduğu görülduğünden cezalan
dırılmak üzere 'Belediye encümenine 
veriiıniştir. 

Yapak üzerine ihracah
mız fazlalaştı 

Memleketin muhfelif koyun yc-
1iştiren mıntekalarında yün satışla
rı hararellenmitir. Evvelki gün şeh
rimizden Trakya'ya giden eksper 
heyetleri geniş ölçüde yapak müba
yaasma başlamışlardır. Bu senenin 
bütiin yeni kırkım yapaklarını an
gaje etmek üzerP. Bandırma ile Ka
rabigaya da bir heyet gönderilmış 
ve yeni yapakların toplanmasına 

başlanmıştır. Yerli fabrikalarımız, 
devlet siparişlerini vakit ve zama
nında verebilmek için faaliyetlerini 
arttırmışlardır. Piyasaya gelen ya
paklar derhal yerli fabrikalara ve 
ihracatçılar tarafından iyi fiatlarl.ı 

satın alınmaktadır. Şimdiye kadar 
sahlan miktar 50,000 kilodan fazla
Chr. B umallar kıvırcık tipindedir. 
İzmirde de Arnavut denilen kıvırcık 
yapakları da fabrikalarımız tara
fından kilosu 62 kuruştan mübayaa 

ı... 

tU Güzel Kamelyayı 
Neden Vurdular? 
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Hasan la Benli Hatun Kaçıyor K~!ili !!utmak·~ !çin Yanf!.onurı 
. Bılıp Soylemedıgı Esrarı Oğrerı" 

Kara Vezir Kızı Benli Hatunun Kaçtığını Ôğrenince mek Lazım Geliyordu 
Sonsuz Bir Hiddet Ve Asabiyet ·Hissetti 

.- -36 -
Benli Hatun böyle dü4'~iip ta~ giderken Kasa

nın atı acı acı kişnedi. Bu seslerden Hasan uyandı. 
Benli Hatunun gitmekte oldağuno görünce bJr an 
bile tereddüt etıued~n esasen yanı başında ve kirişte 
duran ok lle yayını kavradı. Benli HatuP•· -1-ntııdı. 
Bakalım ne söyledi: 
... Ok ile seni vurunım, · .1 

Sağ yanma de\"iririm~ 
Alemlere duyururum, 
Gel gidelim ·vezir kız ... 

~enli Hatun Basanın \"azh:etinden ner şeyi goze· 
~ı' olduğunu anladı. Ne y~payım diye düşündü. 
Gidecek olursa Basanın bclld de kendisini vuracağını 
ve işin meydana ~lk.ıp ileme rezil olaca~mı mülahaza 
etti. Diğer taraftan Basana karşı kalbinde beslediği 
sevgi ona geri dönmemesini ve Hasanla beraber git
mesini emrediyordu. Nihayet geri dönerek Basanın 
yanana nrdı. 11aamafih sitem etmekten de kendini 
alamadı: 

- Sen bir çocuksun. Uykuya aalıp kalmışsın. 
Ben seninJe nasıJ giderim? dedi. 

Hasan uzun uza diye özürler diledi: 
- Sen benim çok genç olduğuma bakma! Aslan 

oğlu aslan olur. Vakit geçirmeyip hemen gidelim, ce· 
vahanı verdi. Bunun üzerine ikisi de atlarına binip 
yola revan oldular. Sabaha kıular durmadan yol al
dılar. 

Benli Hatunun ortadan kayboluşu Erzurumda 
bir yıldırım tesiri yaptı. Kara Vezir \'e oğulları atert 
püsl{ürüyorlar. Saraydakiler ve dışarıdaki halk son
suz bir korku içinde titre~iyorlardı. 

Kara Vezir kızının kaçtığını anlamıştı. Çünkü 
küçük oğlunun elbiselerinin n kıhcınm da ortadan 
yok oluşu ,.e bah~e kapısına kadar sara;pn bütün ka· 
pılarının açık oluşu bunu açıkça göst.eriyordu. 

Bu· kanasta vasıl olduktan sonra saraydaki ca
riyeleri sıkı bir sorgudan geçirdi. Nihayet bunlardan 
biri agah olduğa meseleyi anlattı. Bu cariye bir deli• 
kanhmn bir kaç glindcnberi geç \"akitler sarayın bah· 
çesine girdiğini \'e Benli Hatun ile konuştuğunu gör· 
müştü. Bajka bir şey bilmiyordu \"e korkusundan 
bu SJITI hP.rkesteo gizlemişti. 

Kara Vezir bunu öğrenince çok kızdı ve e\'\"ele
mirde bu hadlÖ;eyi daha evvelden kendisine haber ver
mediği için zavallı \"ariyeyt parça parça ettirdi ve et· 
terini aç köpeklere yedirdi. Kara Vedrin bu müthiş 
cezası, halk üzerinde rok büyük bir tesir yapmıştı. 

Kara Vezir nilıa.yet dört oğlunu ~ğırarak ke11-
dUerile bir meşveret akdettl. Uzun uzadiye düşün
dükten sonra ne yapıp yapıp bu asi kızla sevglllslni 
ele geçirmeğe karar verdiler. Bu suretle namusları
na sürülen büyük lekeyi temlıliyeceklerdf. 

Az vakitte iki bin sünri hazırlandı. Dört oğlu d• 
silahlarım kuşanarak bu askerin ba~ma geçti \"e yap
tıktan tahkikat tonunda Erzurumun tstanbul kapı· 
sandan çıktıklarını öğrendikleri BenlJ Hatunla Hasa· 
nm peşine dU5tuler. AtWar tozu dumana katarali 
yıldanm süratlJe ilerliyorlardı. Böylellkle ne kadar 
olsa bir kadın olan Benli Hatunla kim oldufu meç
huİ bulunan dellkanlıya yetl!}eceklerine inanıyor-

Hasanla Benli Hatun üç gün, Uç gecedir yol alı
yorlardı. Benli Hatun nekadar olsa bir genç kız ol
duğundan atını okadar hızlı süremliordu. Bu yüz
den Kara Vezirin adamJan keudllerine gitgide yak· 
laşı3·orlardı. 

Dördüncü 'ünün sonunda atların tabü tüvanı 
i<esiidiğinden ormanlık bir yertl~ atlarından i 1 auer. 
Hasan başını Benli Hatunun dizine dayayarak uyudu. 
Aradan pek az bir zaman gt-çıui~ti ki u:m .. tnn hir 
toz bulutu göründü. Benli Hatun bJraz ,dikkat edince 
bunun binlerce kil)itlen müre1ü~eıı lıal' uh .... ,,ı .... ,ıı.;ı .. n.t 

fnrl<etti. Bu kalabalığın en önünde günesin \"uran 
ışığile pırıl ınrıl yanan kılıçlarım sallayan döt ki~i 
bulunuyordu. Birdenbire Benli Hatunun kalbi hıllı 

hızh çarpmağa baöladı. Zira o, bu gelenleri tanımıştı. 
Bu dört silahşor, dört erkek kardeşi, arkasındaki or
du :!a 7.alim babası Kara Vezirin ordusu idi. Benli 
Hatun her şeyi anlanustt. Artık hi~ bir şekilde kaçıp 
kurtulabilmelerinin imkilnı kalmamıstı. Nerede ise 
canavar kardeşleri, arkalarında binlerce kişi ile ye
fü;ecekler ve hem kendisini, hem de Kasam bir an 
içinde haki helake sereceklerdi. 

Benli Hatun, lı;inde sonsuz bir hüzün duydu ve 
gayriihtiyari gözleN.nden inci tanesi gibi yaşlar dö
küldü. Bu göz yaşları dizinde )"&tan Jlasamn yüzüne 
isabet ettiğinden Hasan uyam\"erdJ. Benli Hatunu 
ağlar görünce sordu: 

- Ne var? Neden ağlıyorsun? 

Benli Hatun bir müddet ya~lı gözlerle Basanın 
yüzüne baktı. Sonra başım çevirerek işaret etti: 

- '.l'alihsizı;ğime ağlıyorum. Dört kardeşimle 
kalabalık bir ordu bulunduğumuz yere doğru dört 
nala geliyorlar. Nerede ise bize yetişip, ikimizi de 
helak edecekler. 

Hasan, sev&ilisinin göst.erdiği yere baktığı za
man, sözlerinin doğru olduğunu gördü. 

Kara Vezirin zalim oğuUarlle peşindeki ordu 
kendilerini gördiikleri için tam üzerlerine te\·eccüh 
etmişlerdi. Sikarlarmı gören nhfii hırtlar gibi bağ
rışıyorlar. Bir an evvel oraya varmak için atlannın 
karınlarını kan içinde bırakacak ka,lar mahmuzlu
yorlardı. 

Hasanla Benli Hatun ayağa kalktılar. Hasan 
ufak bir muhakemeden sonra bunlann elinden kaçıp 
kurtulmanın imkansız olduğunu gördii. Belki yalnız 
olsa, kuvvetli atı sayesinde ellerlndeu kurtulabllirdi. 
Fakat Benli Hatun ne kadar olsa bir kadındı. Atım 
onun kadar süratıi süremezdi, 

Benli Hatun da ayni ~yleri d\i~ünüyordu. Bir
denbire Kasanın elini tuttu. Dolu siyah gözlerini Ha· 
sanmkine ·dikti: 

- Hasan, dedi. Beni seviyor musun'/ 

Bu ne biçim sualdi! Hasan cevap vermeden ev· 
vel Benli Hatunun bu vaziyette nekadar ıUzel oldu
ğunu düt;üodü. Bu pıril pall yanan gözler, heyecan· 
dan hafif hafif tıt.rlyen dudaklar ve kız arını& yanak· 
larile Benli Hatun en güzel aylardan daha ıttzeı, da
ha cazipti. Bakılamıyacak, insanın başını döndtirecek 
kadar cazipti. \ 

Benli Hatun, Basanın cenp vermediğini görün. 
oe tekrar sordu: 

dü. Binae~~leyh beıi ilk takibe y..
kodan başlamağı münasip gördilJll
Kendisini görmek pek faydalı ~ 
ğildi. Emindım !~i ona merkezde sD1. 
lediklerinden fazla birşey söyletıııe• 
mümkün olmıyacaktı. Çünkü yaıı· 
ko eğer caniyi bilmiş olsaydı, sevıl 
hsinin intikamını almak için, bUJl~ 
her halde merkezde itiraf edecektJ. 
Eğer kendiRıni itiraftan menedeıı 
büyük bir kuvvet varsa, her halde 
ben bu büyiik kuvvetin yanında oJ\

11 

söyletmek için çok kilçük bir kU\1'' 
vettim. 

Binaenaleyh, Yankoyu görrrıelc' 
ten çok büyük bir fayda melhuz Je
ğildi. Yankonun dükkan kom7ulll; 
rından kendisi hakkında maıurrıa 
almayı tercih ettim. Aldt~~ ma10;, 
mata göre Yanko gayet ıyı kalpl 
namuslu bir adamdı. Haftada on be§ 
lira kadar bir para kazanıyor, o~ 
taköyde sakin ve temiz bir haY8 

yaşıyordu. Kamelya hakkındaki at 
kını onu tanıyan herkes biliyordıl· 
Fakat Yankonun böyle on beş Jir' 
ile Kamelya gibi bir kadını geç~· 
dirrnesi imkan dahilinde değildi· 
Merkezde verdiği malf.ımat ile beni~ 
hariçten topladığım mal\ımat birbi~ 
ne tevafuk ediyordu. Fakat cinaYe 
hakkında küçük bir emareye bile del 
teres olamıyordum. Yanko Ortaköt 
lU olduğu için bulunduğu yerde tet· 
kikata devam etmeyi düşündüt1l
Mahalle komşularından öğrendiği~ 
şeyler hep eski öğrendiklerimi teyi 
etmiş, yalnız yeni olarak Aleko fi' 
minde on sekiz, on dokuz yaş1arınd' 
genç bir kardeşi olduğunu1 ve bU ~ 
cuğun gılam sıfatile saraylarda Y' 
şadığını ayni zamanda KameıyaY' 
da aşık olduğunu öğrendim. o ıll' 

w Jıl'· manlar saraylara genç oglanJar a . 
lar, bunlara Rumca ismile ,pedi' 
diye hitap ederlerdi. Bunlann sar-1 
lardaki zahiri vazifeleri sultan Jı9' 
mmların arabaları öni\nde, arabacı• 
nın yanında elleri ç11prazvari bir ''9' 

ziyette oturmaktı. • 
Hatta bu çocukların saraylard~. 

ki hakikt vazif eı::i ne olduğunu b\, 
miyen sultanlar dilber çocuk btl 
mak için birbirlerile mUsaf:ıaI<a1' 
girişirler, bulduklaı ı dilber Ruııı ~ 
cuklarını kendi eUerlle saraya ge 
rirlerdi. 

lardı. 
edilmektedir. Kars ve Erzurum mın- =================== <Devamı var) 

Beyoğlu mutasarrıflığının bu ka. 
rar hakkında neş~eceği raporu 
merakla bekliyorduk. Nihayet 9 ma 
yıs 1312 de bÜtün cinayeti esrar per 
desi altıncla bırakan gayet garip bir 
rapor neşredildi. Bu raporda doktor 
Leoni beyin tetkikatı U§ak Kirko· 
run Kamelya ve Despinadan iki saat 
sonra katledildiğini ve polis tahki
katı da Kirkorun ötedenberi Kamel
yaya aşık olduğunu, fakat Kamelya 
bir uşağı sevecek kadar kendini ha
kir görmediğinden onu daima red
dettiğini ve bir intikam neticesi o
larak Kirkorun cinayeti icra ettiği
ni gösteriyordu. Gfıya cinayeliıı ic
ra edildiği Hıdırellez gtlnü Kamelya. 
fevkalade muhteşem bir tüvaletlc 
Kağıthaneye araba ile gezmeğe git
miş, akşam eve avdet edince mü
kemmel bir rakı sofrası hazırlatm1!j, 
yalnız başına içmiş, içmiş, sonra sal
lana sallana odasına çıkmış, öteden 
beri fırsat kollıyan Kirkor, Kamel· 
yanın yalnızlığından ve sarhoşluğun 
dan istifadeye karar vermiş. Kamel
ya odasına çıktıktan az bir zama"l 
sonra Kirkor, hatta bulaşık kapla
rını yarıda bırakarak, Kamelyanın 

odasına çıkmayı kararlaştırmış, fa
kat aşağıdaki köpeğin gürültü et
mek ihtimaline meydan vermemek 
için evvela köpeği öldürmüş. Birinci 
kata çıkınca Kamelyanın muhalefet 
edeceğini, binaenaleyh onun gürül
tüsiinü işiten annesinin koşup gele
ceğini düşünmüş, bu engeli de orta
dan kaldırmak için Despinayı öldür
müş, artık bütün manilerin ortadan 
kalktığına emin olarak Kamelyanm 
yanına çıkmış. Kgmelyanın bütün 
muhalefetine rağmen yatRğına gir
miş, cebren tecavüz ettikten sonra. 
Kamelyanın işi faş edeceğini hattıi 
intikam alacağını düşünmüş, bıı 
muhtemel cezadan kurtulmak için 
Kamelyayı da öldürmü~ Beyoğl•J 
mutasarrıflığının yaptığı tahkikat 
buna dair kafi derecede delail çı
karmış, hatta bu cümleden olarak 
Kamelyanın yatak odasında mutfa. 
ğa ait yağlı kibrit kutusu bulunmuş 
vo Kamelyanın yatağında başka bi
rinin yattığına dair emareler de var
mış. Kirkor bu üç cinayette sonra 
aşağı inmiş, fakat işin meydana çı
kacağını anlayınca intihara karar 
vermiş, ayni bıçakla kendisini de 
boynunda kesmiş ve kuvvet aln1ak 
için bir elini duvara dayamış, bu 
suretle boynunu ta hançeresine ka
dar kesmeğe muvaffak olmuş. Ber
ber Yankonun bu meselede dahli ol
madığı tebeyyün ettiği için tahliy.:? 
edilmişti. Binaenaleyh katil kendi 

~ cezasını kendi elile fcra etmiş bulun .. 
duğundan ortada takip edilecek biı
mesele kalmamıştı. 

Berber Yanko hakkında aldı~ 
malfımat içinde miihim olarak b 
Alekonun mevcudiyeti vardı. AJeltO' 
yu göriip Yanko ile Kamelyanın b•' 
yatı hakkında malfımat almak, ~ 
Kamelyanın diğer agıklarını öğreJJ 
mek mümkün olacağını düşündUtıl' 
Şimdi .ilk i§im Alekoyu görebilrll~~ 
ti. Tanıdığım polis memurlarınd· 1~ Alekoyu tanıyan bir polis meme{ j 
tanıştım. Bu memur Galntasar1lıf 
komiserlerinden fzmirli Kö:- gıı! • 
lakabile maruflu. Ben kendisini ço 
eskiden tanıyor, fakat Aleko ile O' 

lan milnasebetini bilmiyordum. 

takalarmın renkli yapaklarına da 
ihtiyaç ve talep artmıştır. Bu nevi 
·mallara da piyasada geniş iş açılaca
ğı aliikadarlar tarfındn söylenmek
.tedlr. Ceyhn mallarından 200,000 
kiloluk büyük bir parti de yerli fab
rikalarımız tarafından satın alın
mıştır. 

lnglltere tllki ve ••n••r 
derisi •llyor 

Tilki deriler! üzerinde dün piya
sada hararetli muameleler olmuş
tur. Almanya için Orta Anadolu 
mallarından Oç bin çift tilki derisi 
ıatılmıştır. 

Bu derilerin çifti 4-5 liraya kadar 
verilmiştir. Sansar derileri için de 
istekler batlamıçtır. Hali hazırda 
piyasada mevcut ~ bin sansar deri
sinin İngiltere için satılaca~ı 5Öy-

. lenmektedir. 

inhisarlar umum 
müdürü geldi 

Üç dllrt gOn evvel Ankaraya gl-
1 den İnhisarlar Umum Müdürü Ad. 
·nan Hület Taşpmar dün ~ehr!mizt 
dönmüştür. Umum MUdllr merke~de 
İran aeyahl't1.nden dl:inen İnhiııarlar 
Vekfü 'ile bütçe tıleri ıtrafmda gö
rü~mü~r. lnhtsarlırın eski idare 
!fleri MndOril Erzurum Mebusu 
MUnir Hftırtv de Umum Müdlr ile 
i>ırttkt• re 1ı11 ,u,. 

19 Mayıs Beden 
Terbiyesi 
Şenlikleri 
DUn K•dıköy ••hasın
da ilk tec rUbe Y•Ptldl 

19 mayısta rapı~ •elte_pler lıı'm iıtiral< ettili tiu 8enemeae bu 

Beden terbiyesi ıenliklerl için 4t1n ı;eneki ienlllderln geçen seneler~ 

Kadıkl5y aahasında blıı tecrübe blt. nazaran it&ha muvafık bir surette 

ml 7apılmııtır. Kız ve erkek talebe· cereyan edece.it anla~ılmı§tır. Önü-

Da. Fener bahçe ıtadında 

muvaffakiyetle yapılan 19 

idman bayramı şen· 

umumi proYaauıdan 

kabartan iki ai'zel 

görilaüş 

mu .. ~.,k i perşembe günü kıılar ve 
salı gı.lnü de erkek talebe son bir 
prova yapacaklardı~ Bu seneki §en
liklere kız ve erkek olmak üzere 
jOOO talebe fitlrak edecektir, 

Mesele bu suretle örtbas edildik· 
ten sonra Komiser Mehmet beyle 
benim vesair memurların tecessüs 
ve merakı daha ziyade uyanmıştı . 
Gazeteler bu sudan palüze raporu 
neşrettikten sonra karilerin bir kıs
mı inanmış, bir kısmı da perde ar
kasına saklanan bir çok cinayetler 
gibı bunun da üzerine bir nisyan 
perdesi örtüldtiğtinü anlamış, inan
madan inanır gibi görünmüşlerdi. 

Fakat ben o zamandanberi mev
cut olan tecessüsümü susturmağa 
muvaffak olamamış, cinayetin asıl 
failini bulmayı adeta derin bir ihti
yaç halinde hissetmiştim. O zaman
lar bu gibi vekayii takip etmek hem 
müşkül, hem tehlikeliydi. Fakat ben 
tanıdığım bir çok polis memurların
dan teshilit gördüğüpı için ileri a
tılmaktan kendimi menedemiyor
dum. 

Komiser Mehmet beyle m()rkez
de yaptığımız tahkikat e;,·lıasında 
bu vaka ile alAkuı olan bir ç~k ej
has tanunı§tım. Fa.kat bence cinayo. 
tin faflini ?:ıulmak içl.ı:ı berber Yanko 
ihmal edilecek bi.r unsur değildi 
Yankonuo wasuır. oldu~ anlfl.iıl· 
makla herı:ıber asıl caniyi bulnıak i
çin onun bilip ıöylemedifi bir çok 
§eY,lerden istifa.de etmek mümkün-

(0fl'vamt Vl\l' l 

-~ 
Çanakk• lede orm•l1 

iti e ri 
Çanakkale, (Hususi) - Ank•.~ 

ikinci saııf orman baş ıııiibendi 
muu.vini iken Çanıtkkale orman çe' 
virge MüdürlUğüne tayin edilen ~ 
vat Alevcan şehrimtze gçlerck ye 
vazifc!'!line ba~1am1etır. ~ 

HalkeYleri mUfetliei Dr. Rnl'e' 
Tüıin DahkeE!lr yolile şehrimize g i• 
lerek Halkevinin kuyudatını, fıışl 
yetlerlni teftiş etmiştir. ~ 

Müfettiş yeni yapılRcak Hal~e B" 
bina'4ınm projelerini de gözde!l g 
~irmiştir. 

Kadfıo AY1r.ıta ı 
lzmlrd• lnklllp mUzc •1 

lzmk, (Husuet) - Kültürps!·1'~ 
inşa edilmekt& olan in\cıllip 111\lı~. 
bina!l, yakında tıı.nıarnlanacıı1' ~· 
Miizo blnıun, Ktlltilrporkın ve ftl~ 
rın en gU7.el eserl~riııden biri 11B~ 
almıştır . .tn ~ bitince tavzif &ıJ 
len maarif mUfettiıleri tarafın 
milıeniıı tanzimine ba§lanacaktıf• 



~els'in Dedikleri Çıkıyor mur 

HARBi 1940 
t • 

j 
lngiliz Muharriri 1940 Yılında Yeni Bir Umıımt 
Harbin Patlıyacağını Haber Vermişti. Acaba Bu 

Korkunç Kehanet Tahakkui Ede~ei mi? r-----.-
l§i y1apacak tayyareler memlekette 
gittikçe fazlalaşan memnuniyetsiz. , 
lije kartı da lAzımdı. Kat'i olmıyan 
bir hava muharebesi -havada bunu 
daima hesaba katmak lizımdır- içe· 
ride ciddi kart§ıklıklar meydana ge· 
tirebilirdi. 
Almanyanın yeniden silablsnmı· 

ya ba§ladığı 1933 tenberi siyasi 
mahfeller, tam yedi yıl, bu ihtilA· 
fın vukubulacağını haber veren işa· 
retleri görmüşler, fakat bundan ka
çınmak için hiç bir şey yapmamış· 
lardL Şimdi Londra, Vaşington, 1 
Madrit, Cenevre, zayıf bir faaliyete 
geçiyodardı. Cenevre: cBekleyiniz» 
diyordu, halbuki bu bekleyiş yirmi 
yıldır devam edip gidiyordu. 

cİhtilafı tahdit etmek> cümlesi a· 
Soa aiatem la in .liz- -- - - ğızdan ağıza dolaşmıya başladı. Bu 

ır il tayyare defı topu düşünce yalnız bttaraf memleketler-
Meşhur İngiliz muharriri •Vels, 1 de değil, Paris ve Berlinde de iyi te-

1933 yılında, cMüstakbel hadiselerin nüniyet hiç bir taraftan ve hiç bir lakki ediliyordu. Tatbik sahasında 
şeklh ı_sminde bir kitap yazmı§tı. suretle gösterilmedf. • cihtilifı tahdit etmek. demenin 
Muharrır bu kitabında şayanı hay- * , manası şu idi: Paris Varşovaya kar· 
1:.t ~.ehanetlerde bulunmakta ve ö- Şimdi Almanya harp sebebi arı- şı olan t~ahhüdünden vazgeçiyor ve 

Güreşçilerimiz 
Döndü 

Balkan gUr•• mU• •b•
kalarının bu ••n• Ruman

yad• yapllm• • • 
kararl•ttırlldı 

Avrupa güre§ birinciliklerine iş· 
tirak ederek Finlandiyada da birkaç 
güreı teması yapan ekibimiz dün 
sabah saat 9 da limanımızda bulu· 
nan Rumanya vapuru ile şehrimize 
gelmişlerdir. Güreşçilerimiz, Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğü İstan- . 
bul Bölgesi erkanile sporcula~ tara· 
fından karşılanmışlardır. Kaf ıle re· 
isi Vehbi Avrupa'daki temasları 
hakkında şunları söylemiştir: 

_ Bu seneki güreşlerde Büyük 
Mustafa yarı ağır siklette, Ankaral~ 
Yaşar 66 kiload Avrupa ik inciliğim 

kazanmışlardır. 

Yaşar, Avrupa birincisi olan İs· 
veçliyi de yenmiştir. Fakat _puvan 
tasnifinde ikinci olmuştur. Güreşçi
lerimiz Avrupa'da çok güzel karş:· 
lanmıştır. Balkan güreşleri geç~~ 

sene yapılamamıştı. Avrupa.dan d~
nüşte Rumanya Güreş Federasy~pı· 

Tarih Köşea~ 

Y eni Bir Tarih 
Yanllşllğı Daha 

Muhterem bayım; 1 
Benim bu yazılarıma kımııyaca

ğmızı zannediyorum. Çünkü gaye, 
geçeıki yazımda da söylediğim gibi 
gençliği, tarihte yanlı§ bir yol üze
rinde yürütmemek, onlara miiınlrlin 
olduğu ka4ar bu günktl tarihin biz
den istediği bilgileri vermektir. 

Yeni (Hıdırelles) yazınızla, bu
nu da cFars• veya cArab> kıyafeti· 
ne giydirmekle bu gaflardan birisi· 
ni daha · yapmış oluyorsunuz. Genç
lik sizin verdiğiniz iptidai malüınab 
her hangi bir kamusa bakarak elde 
ederdi. Halbuki bir gazetenin tarihi 
fıkralara tahsis edilmiş bir sütunun
da, bir üstad elinden çıkan bir yazı
nın başka bir şekilde olması lazım
dı. 

Şimdi müsaade buyurursanız bu . 
bayramın Türklükte ne gibi bir bay 
ram olduğunu bir de ben anlatayım. 
yalnız esasa girişmeden evvel bir 
iki söz söylemem icap ediyor: 

tablolara pek güzel tesadüf ed~nz. 
Meseli YazJı .lrayadaki .zıraat ilahe 
si ile Udunın halk önUn.jeki zifaf
larmı gösteren mahkfık gibi. dir ki 
itte bu, cHıdırellee» dediğimiz ilk· 
bahar bayramına aitü-. 

Fakat unutm•maJıdır ki bibi 
hurafelerle, itikatlarla başlıyan ma
ji, ilim ile nihayet bulmu§tUr. Maji, 
bu günkü ilmi doğuran ~n doğru. en 
hakiki bir anadır. Majinin böyle ya
vaş yavaş makul bir llıne doğru yü· 
rümesi, bu ilkbahar bayramını da, 
daha medent bir hale sokınu§, insan 
kurbanları, açık r.ifaflan, ve ilh .. gi
bi adetleri yok ettirmiş, onu milli 
bir bayram haline koymuştur. (Me
di) ismini verdiğimir. Azerbaycan 
Türkleri ilk Türkistan Türklerinin 
islamiyeti kabul etikleri esnada. bu 
ilkbahar bayramları Türklerin en 
büyük milli bir bayramları : ll•. 

n~~uzdeki ilci asra ait cCihan Tari- yor ve Polonya ise fırsattan istifa- Polonyalıları Almanlarla Ruslar a· 
hının bir hulisasınb yapmakta idi. deye bakıyordu. İngiliz Harbiye Ne- rasında başının çaresine bakmıya 

.•Vels. in bu kitabı bir nevi tah- zaretinln bütün çıngırakları çalıyor terkediyordu. Çünkü Rusya, önce
ının ve ayni zamanda ı;iyast ve fel- ve Lehli tacirin ölümü hakkında her leri ses çıkarmamış ve sonra Kızıl- ı 
sefi tenkit mahiyetinde bir eser ol- türlü yanlış maliımatı veren rapor- orduyu seferber hale koymak sure
ınakla beraber aradan altı yıl ka. ları yazmak için Parisin, Londranın, tile beynelmilel satranç tahtasının 
dar bir müddet g~tikten sonra mu- Nevyork'un bütün yazı makineleri ehemmiyetli bir unsuru oluvermişti. 
harrtrin istikbali gayet iyi görmüş işleyip dururken şeametli Danzig r 7 ikinci kanun gecesi, Polonya tay. 
olduğunu hayretle görüyoruz ve hududu üzerinde Alman ve Leh tay- yareleri Berlin üzerine boğucu bom
hekanetlerine ~aşıyoruz. ' yareleri de biribirine girmiş bulu- balar atarken İtalyan tayyareleri 

cV~Jı;, bu kitabında müstakbel nuyorlardı. de ayni işi Belgrat üzerinde görü-

En eski Türk dinleri tarihini, 
bilhassa (Mançu) TUrk lisanından 
tercüme etmek suretile gayet iyi 
tetkik etmiş bir ilim vardır ki · J· 

nun ismi Harlezdir. Bu zat yazd\ğı 1 
cŞark Tatarları din tarihinde, gayet 
mühim bir noktayı tebarüz ettirir. 
Bu da .Türk halkları nerede olur
larsa olsunlar, her hangi yabancı 1 
bir dini kabul etmiş bulunun:a bn
lunsunlar, behemehal eski ipt tlai 1 

dinlerinden bir çok akideleıi vı•t·i 1 

dinlerile mezcederek aralarında ya
şatırlar• der. Misal olmak üzere d6 
hıristiyanlığı kabul etmiş olan Çu
vaşları, Mordovanları, Çeremisleri 
ve islimiyeti kabul eden biz Türk
leri gösterir. Daha ilk hamlede 1'lÜ· 

ellifin ne kadar doğru düşündüğtinil 
tasdik ediveririz. Çünkü son zaman
lara kadar bizim aramızda yaşıyan 
bektaşilik, alevilik ve ilh .. gibi tari
katler tek tabir ile eski Şaman dini· 
nin islıi.miyet arasında yetişmiş, dal 
budak salmış bir ağacından başka 
bir teY değillerdir ki; aynen Budiz
m inin Şamanizm ile birleşmesinden 
hasıl olan (Lama) mezhebinin hali 
ne benzerler. 

Çinliler Türkist.anda bu bayram
ların nasıl tesit cdildiklerim, bıze 
pek güzel pek mufassal tarif eder
ler. Bu günlerde halk fevc fevc or· 
manlara kırlara dökülür, her yere, 
eski Tilrk dininde pek mukaddes 
bilinen ataçlar dikilir, ok atma mü
sabakaları yapılır, bir atlas üzerin
deki yuvarlak bir altını vuran, Ha
kanın tekmil hukukuna sahip bir 
günlü hakan ilin edilirdi (2). 

Bu Türklerin isllmiyeti kabul 
ctme1erile bu adetler kaldırılmadı. 

tslam dinine ilk muanz vaziyeti a
lan da Azerbaycan Türkleri oldu. 
Eski akideleıinden f edakirbkta bu· 
lunmak istemiyen bu Türkler, ara
larına yeni giren eski din ile yeni 
dini mezcediyorar, tslimiyet ara· 
smda Şamanizm veyal1ut ta Şa 

manizm arasında islimiyet yarab
yorlardı. Bahusus on binlerce se
nelerdenbcri aralarında yaşattıklan 
milli bayramlardan küçük bir feda
karlıkta bile buluıımuyorlar! Şekli 

harbın cl940. yılında patlak ve _ 6 ikinci kanun 1940 cumartesi gil· yorlardı. Belgrada bombalar atılır· 
ce~ini söylemekte ve hatta bu u~~- nii. saat üçe doğru, meşhur Polonya· ken Romadan bütün hükumetlere 
~~h~oğuşm11nın evvela Almanya ile lı tayyareci Mihael Korenyovski, üç hitaben birer telgraf çekilerek İta}. 

ıstan arasında baş gösterecek bir rakiple kahramanca dövüşt~kten yanın Yugoslavyaya bu kat'i darbe
çarpışmn 1le ba~lıyacağını tasrih et- sonra alevler içinde Danzige düşü- yi vurmasının sebepleri anlatılıyor· 
:ıe:tedlı- ki, son siyasi vekayi gözö- yor ve bu suretle Danzig Belediye au. Faşist ajanlarına göre, cuma ak-
]" de bulunduıı.ılacak olursa tngi dairesini de ateşe veriyordu. şamı ile pazar sabahı arasında, Y·J· 
t:z!~uharrirlnin na,ıl alup ta beş al: Bunu Polonyalıların tayyare se- goslavya'nın İtalya'ya karşı takın-

ne evvel bugbnktt vaıt'alarr ev- feril e Fransanın Bavyera ve garbt mıı1 bulunduğu tstihfafklr vazlyett-' 
'Velden keşfedebildiği Prusya üzerinde iki yüz tayyare ile fazla bir inkişaf vukubuJmuş imiş. 
elden gelmiyor. ne şaşmamak yaptığı gösteriş uçuşu takip etti. Al- İtalyan ve Leh kuvvetleri hudut· 

81 
•Vels Yeni bir umumi harbin na- manlar bu müthi~ hazırlıktan şaşır.. ları geçince Şarki Avrupa devletle-
} başlıyıı.cağını şöyle haber veri n:ıış gibi görünüyorlardı. Kendile· rl, taarruza başlamak için her hangi 

Yor: - rınden daha kuvvetlilerle hava mu- bir hareketin vukuunu beklemiye 
cMuhareb, 1940 ta başladı B harebesine girişmekten çekindikleri ı,izum bile görmediler. Versayın 

~=nY~ana. getiren vak'aya, D~nzi~~~ için Fransızlar da yerlerine döndQ- kurmuş olduğu bina yıkılıverdi. Tam 

ı ı durduğu sırada 'akma d" ler. Maamaflh, muharebe Alman • iki sene cihtillıfın tahdidi. nazari· 
erını b' • ış- Leh h d d ü i d d b isle ır tiirlü yerine koyarnıyan u u u zer ne evam e iyor- yesi Rusya ile Fransayı muhare e-

Old n Yahudi, bir Lehıt tacir sebep du. den uzak bırakabildi. Bulunan bir 
pıl u. Bu ~akntı dişler 0 suretle ya- Pariste hükumet, eski düşmanın formül sayesinde Fransa eski müt
~e:Uştı kı, aAıza konulabilmek için bu sessfzlilinden memnun olmal.c tefiklerile. beraber harbe girmiyor 
~li :Yfbbir ka~ış açtıktan başka fkI ını, Y<>ksa şüphelenmek mi lAzım- ve Rusya, buna kartı bir taviz oJa
d e irdEın kullanmak lbımdı. A- ~eldlğini bir türlü tayin edemiyor- rak, ayni hl\kQmetler aleyhinde has-
aıncatız bu işf y k <!u. Almanyaya karşı ezici bir hava mane hareketlerde bulunmuyorctn. tır b 1 apar en ·orada ha. 

olaca~-u~:n1lara hürmet olmak için zaferi iyi bir ıey olurdu. Fakat bu (Devamı vr 
Çe'7frıni ti ş nı pencereden tarafa 
koeaına~ b~ara bir sakalı, uzun ve 
rtnı takın k r burnu yardı ve dişle. 
den çehr:sı için yaptığı hare'ketler
Yecek bir h l de zevkle seyredilmt
rikstz eli ~ e gelmişti. Fakat hece. 
Pireneler::~ e S b~ruşuk simasının 
Yayı ateşe " ibıryaya kadar diln
relrnfyordu. •recetf de hiç aklına 

Bu esnada . ı.._,,,,~Y"-~ 
durup p 1 ıımendlfer rıhtımında • -
leYretn1:k~ny~nın bu harekellertnı 
el ve SUrı: o n genç bu Na~. bu 
Gniforın hıreketlertnı sırtındaki 
-.ldı. U aya karşı hakaret manasına 
ırun1 ç:ı:h~~zla iki pollsJ yardı- , . 
nı işgal •ttn · altı kiıl derhal tre. k M.. er. 

ucrtın Lehı- in 'ti'? 
· ırıesı lfi bQytt ın Almanca bilme-
' l'r\fid&1ııı11t1e ~ttı. Bıtkalannın Cia 
1 'rlld.ılır. l'IJcıt llZller trenden çıka • 
• &Ynf hıl'elretı biraz IOnra Lehlinin 
; ren genq nazı 7~ t.ıtrarlıdıfını ı&
; darncafııı Yere a.:ncasın1 ç.klnce a- ı 
, sesler cevap 'lerd~· Buna baıka 
·kfnfrttn treni tsta Ye 1llhayeı ma. 
ıa1tl?Jtt1""'- SJon civarına ... . - -.....,, la7*1ftd _, U· 
l'ntıhare'bı durabildi. e 'hu 'ldbç(iJC 

Bu esef edilmefe d 
A\frupı hart.i efw hidlse bJı. "' 
•abtıirdJ Öl'" VUkubulınadan kapa 
Cttnıı1eti um halhtdeki Millen • ı 
"' V•ya Lahe .a .. _ er f 

urn1111 henüı Y 041Clet Divanı . : ·~ 
ran bir Lehıt . , tıkına ciit yapanu. 't.ı l. 
ltoek, ıntıcırlnlJ ~ tle 11l1fıul olabf. ~ "-'· '""1•tt arayıp buJa·ı. . .n_ - , 

t e 1411.r Pak .. ~eli 
dotııa..a 1 · a4 bunun ~fn · 
~'\tr~uyı itct. •14kıaa.., 
l'tl'lıelerı lbı ,,; hft•ftni~t gr,. 

• rn'lı . .Ralhuki hn tı . 
Almıa ... erlerl •tr t alim eıaaaıada 

DftD ıelırb•iz• d&aen 
p efÇilerimiz 

le temaslarımız neticesinde bu sene 
Balkan güreş şampiyonasının Bük
rejte yapılması temin edıl,mişlir. Bu 
seneki Balkan güreşleri 24 temmuz· 
da yapılacaktır. 

Bu güreılere iştirak edecek eki· 
bimiz 28 haziranda Ankara'da tertip 1 

edilmesi mukarrer Türkiye birinci
likleri müsabakalarının neticesind~ 

kazananlar arasından seçilecektir. 

Bu haftaki maclar 
Pazar günü, Beşiktaş - Vefa ma

çından başka muhtelif sahalarda 
birçok futbol karşılaşmaları yapıla
caktır. 

Bakırköy sahasında Şişli Halke'l.·ı 
ile Fatih Halkevi Halkevleri turnu · 
vası için çarpışacak, matbuat takı
mı, Bakırköy tekaütleri ile oynıya
caktır. 

Taksim stadında saba!ı Galatasa
rayla Şişli oynıyacaktır. 

Mekleplller .... çı 
Mektepliler şampiyonasının finali 

bugünkü cumartesi günü Tak· 
sim stadında Işık ve Haydarpaşa li
seleri arasında oynanacaktır. 

Saha doktoru: ptaim 
Saha komiseri: İbrahim Hakkı 

Turgay 1 
Saat: 15 

şu halde bu (Hıdırelles) dediği- ı 
miz ilkbahar bayramının da i!k men 
şcini, Türkün en eski akidesi (Şa- 1 
manizm) arasında aramak lazımdır;, / 

Ziraatin keşfinden sonra, daha 1 

ziyade tekemmül etmeğe başlıyan 1 

ilk Türk dini, artık • Animisme, ile 
cMagie• yi yani sihirbazlığı birbiri
ne mezcetmiş bulunuyordu. Dini do
ğuran ziraat pek tabii olarak onun ı 
nazannın kendi üzerine, yani top
rağa çevrilmesini istemekte idi. Böy 
)ece ilk sihirbaz din. sihirdeki kuv
vet ve kudretini toprak Ustünde de
nemeğ~ başladı. Toprağı münbit hır 
hale sokmak istiyen, tabip insan
lar, yani Zavlaus denen bu sihirbaz
lar, ruhları, cinl'!ri memnun edebil
mek i~in, bir takım sihir!P.r yapıyor
lar, mesela ölü bir insanın (Husye
lerini) kurutup toz hıtline koyarah 
baharın başladığı günde. iyin ve me 
rasim ile bu tozu toprağa serpiyor· 
)ardı (1). Bu suretle başlıyan ilk
oahar bayramı, bi!:hara ya\'RŞ ya
vaş bir (Zürriyet bayramı) haline 
girdi. 

Haydarpaşa • Işık tlerliyen .:iin bu hususta üç ga-
Hakem: Feridun Kılıç ye takip etmekte idi. Evvela, ahlak 
Yan hakemleri: Bahaettin uıuöz üzerinde bir nevi moratoryom vü-

ve Fikret Kayral. cilde getiriyordu ki bu, ilk de\'İrler· 
Bundan başka, kızlar arasında de cinsler arasındaki serbestiyi izah 

saat 14 te atış müsabakalarile saat eder. lldnci gaye dul veya fakir ko-
16,30 da yine 'kızlar arasın~a mAnialı calara sahip olan kadınlarda da zür-
ve mAniasız koşul• ryapılacaktıı·. rfyeti temin etmek, nUfusu çoğalt-
Blelklel ve motoelldet maktı. Nihayet ilkbahar başlangı

cında, toprak üzerinde oynamak ve 
mleab•k•lar onunla meşgul olmak, daha doğru-

ifa ederek, sadece isimlerde bir te
havvtil bir tP.beddül vUcude getiri
yorlardı. Meseli Allahın kaybolan 
oğlunu aramak için yapılan büyü:t 
matem iyini, cMuhaITem iyini> ol
muş, cAllahın kaybolan oğlunun .. 
yerini de cAli> ile cHüseyin• tutu
vermişti. 

Artık yinl o iıyinleri bundan baj 
ka ziraat, orta Asyada ilk defa o
rada yaşıyan halklar arasında doğ
muş olmk hasebile, bu hlklan ziraat 
dinine daha sağlam bir iman ile bağ 
lıyordu. Tabiat ve tabiatin kanun
larıua istinat ile vücude getirilmiş 
Türk dinleri, tabiatin unsurlann ta
pınmayı umde edinmigti. 

Dini bayramlar, öyle milli aki
delerdir ki, bir millet, itikat saha
smda, ne gibi bir tehavvül ve tebed
düle maruz kalırsa kalsın, yine milli 
ruhundan doğan ayinleri, itikatları 
bir türlU terkedemez. 

1şte Türkiln ilkbahar bayramı 
( Hıdırelles) te bundan birisidir ki 

Türk halklarının islamiyeti kabulle
rinden sonr a, mevcudiyetini muha
faza edebilmek içi."1. onun hüraf e ma
sallarına bürünmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Anlaşılıyor ki bu bahisleri daha 
şümullü bir surette yazmak lüzumu 
hasıl oluyor. Bu sebepten başka bir 
makalemde tarih ve tarihçinin ne 
olduğunu göstermem icap etmekte
dir. 

Rıza ÇAVDARLI 

(2) Şu esere bakımz: 

F.A,-anl Chavannes; Docunenb 
sur les (Tuklu) occidentaux. 

Bu namda Stanısıas Jublen'ln 
de bir tetkik eseri vardır. Oraya da 
müracaat cdllebi11r. 

14 Mayısta ADkarada yapılacak su toprağı insana, insanı da toprağa 
ınilli takım seçmelerine İstanbul merbut kılmaktı. Biz buna ait i.yin
bisikletçileri de iştirak edecektir. )erin Eti Tt1rk1erf arasında nasıl ya
İstanbul şampiyonu Haralambo, pıldıklarmı, pteren bir silrü canlı Bursada dükkanlar ayni 

federasyonca Ankaraya davet edil- saatte kapanıyor 
nıiştir. . (1) Fruer; Adonla, AttJs, Bsi-

İstanbul • Edirne - İstanbul bı- ris, 856. Bursa, (Hu•um) - Dükkanların 
siklet müsabakası 19 mayısta yapı- •=--· ~~--...--!!!'lcı::l!!!!!"'~~~~ll!!P.!!~~9':s saat on dokuzda kapanması hakkın-
lacaıktır. par günü yapılacak maçlar: da belediyece verilen kararın tatbi-

Ayrıca, 21 mayısta da ilk defa 1 - Bakırköy Halkevinin tertip kine başlanmışbr. DUn akpm Uzun 
olarak Çorlu ile Kttçükçekmece a- ettiği kupa maçının dördüncU haf. çarşıda bu karann tatbiki mühim 
rasında 90 kilometr~lik motosiklet tası. bir hidlse gibi kareıll.DJDll '" saat 
müsabakası da yapılacaktır. Fatih • Şişli Halkevlerl arasınd.ı on dokuza on kala bUttın U.unçar-

BARUT GÜCÜ SAHASINDAKİ saat 16.30. ııda bir anda kepenkler kap1.1>m1!" 
MAÇLAB 2 - Matbuat takım& • 'Bakırköy tır. Saat on dekuldı 1ıt~ 4til•k ~ 

Barut gücü sahasında 14-5-939 pa tekaütleri saat 15 de. ı &~ık değildi! .• 
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g/Rv~g1J,.,~1.I 
Sihirli Tokmak 

( 

_, 
Yemenili Nine, sizin tahayyUl ı 

edebileceğiniz en &"Uzel bir kulilbede 
otururdu. Kulübenin bir bacası, blr 
penceresi, kıpkırmızı bir damı ve ön 
tarafındaki kapısmda aa yaldızlı bü 
yUk bir tokmak varaı. Bu tokmak, 
okaoar temiz. okadar parlaktı ki!.. 

Her sabah Yemenili nine evini 
baştan a3ağı siler sUpUrürdU. Tavan 
arasını temizler, yerleri siler, pence· 
reyi siler ve ~n taraftaki kapının 
basamağını silerdi. Her eeyt temiz· 
ledikten sonra kapının tokmağını 
bUsbUtUn parlayıncaya kadar ova
lardı. Her şeyden fazla bu tokmağı 
silerdi. Hakkı da vaJ'aı. ÇilnkU bu: 
s1hlrİi bir tokmaktı. Yemenlll nine, 
evini Klfitıeyip gezrneğe gidince eve 
döndUğU vakit yapacatı ig tokmağa 
§u sözleri sormaktı: / 

Tolanak tokmak! Söyle bana, 
El stirdU mU kimse sana? .. 

Eğer kimse kapıyı calma~a 
tokmak cevap verirdi: 

Hayır, hayır cici dadı, 
Sen yokken kimse \'Urmadı. 

melt için portakal kabukları ·atar· 
lardı. HUl!sa birer müthiş yaramaz-
dılar. · 

Bfr giin cÇapkınt ile cBıçkını 

köyün sokağında yapılacak bir ya· 
ramazlık arıyarak dolaşıyorlardı. 

Hog o gUn rahat durmamışlardı 
a! Bir çiftçinin kümesini ve ah• 

Fakat eğer birisi gelmişse tok· • 
mak ona derdi ki: 

Evet, e\'et cicl dadı, 
Seni elaneçki aradı. 

Yahut postacı, sütçU .. Kim gel· 
mişsc onun ismini söylerdi. Bu, Ye· 
mcnili ninenin çok igine yarardı. 

Kim geldiğini anlayınca ona göre 
hareket eder, işleri yolunda gider· 
di. 

Köylin öbür ucunda tasavvur e· 
deblleceğlniz en yaramaz iki çocuk 
otururdu. Onların adları Ahmet ile 
Mehmet, yahut Ali ile Veli mi bil
mem, onların asıl adını hiç kimaa 
bilmezdi. Zira onlar okadar yara. 
mazclılar ki herkes birini .Çapkın. 
ötekini de cBıçkın. diye çatırırdı. 
Onlar da tam bu isme uygundular: 

. Pencerelerdeki saksıları ku·arlar, 
kedilere sataşırlar, köpeklerin kuy
ruğuna teneke bağlarlardı. 

Annelerinin dolabından reçel a
şırırlar. Komşularının armutlarını 
çalarlardı. Camlara taş atarlar, in· 

sanların arkasından cYuha!. diye ba 
ğırırlar, kaldınmlara herkesi düşili' ................. 
Yeşilay Nedir! 

YeellaŞ. kuruma. .a:r.wın ye<l~n 
pazar gilnt\ ölledeıı sonra. Fran.. · 
tiyatroınıııda bir mUsamere tertip 
etti. lJu mttlamerede lSğreticl nutuk. 

.ar söyleneli, musiki parçalan çalındı, 
piyesler temsil olundu. MU~amereye 
kilçtikler de iştirak ettiler. Yeallay 
memlekette uyueturucu maddeler 

1 ve i~ki dUekUnlUğü gibi kötü Ad~tle-
1 ıin önüne geçmek, gençliğe sağlaın 
: ve gürbUz yetişme yollarını göster
i mek ~ 19 yıldanberi çalı.tan bir 

rmı açarak D11tUn hayvanları tu ,. 
~ 

laya salıvermiller, sonra bir de (Gti-
lUcilk) kadının aüt tenekesini bo· 
jaltarak içine çamurlu su doldur· 
muş1ardJ. 

Şimdi yine yapacak tıeY anyor· 
lardı. 

Çapkın dedi ki: - Yahu aklıma 
blr şey gelmiyor! 
Bıçkın cevap verdi: - Benim de. 
Sonra birden gözüne Yemenili 

ninenin kapısında parıl parıl parlı
yan tokmak lllşU. 

- Haydi zU çalıp kaçmak oyunu 
oynıyalım! 

- Haydi! .. 
Zannetmem ki siz, zil çalıp kaç· 

mak oyununu bilesiniz.. Bu çirkin 
bir oyundur. Birisinin kapıBını çalıp 
bUtUn sUrııtinille kaçacaksınız. Ev 
sahibi kapısını açınca kimseyi göre
mez ve k~ar, siz de g<5rUnmiyecek 
bir y~rden onun haline gülersiniz. 

Cici Anne 
( Sonu gelecek haftaya ) 

~.ürbüz Yavru), 

Glb'eel Om,t ve Kutlu Sekban 

Sankıun~ orta okul direktörü 

Cevat Gobi kızı Gürsel Gabi ile orta. 
okul öğretmeni Rıza Sekban oğlu 

Kutlü Sekban 23 nisan çocuk bayra

mında Sarıkam11 Halkevinde tertip 1 
edilen gürbüz çocuk müsabakasın-

da kazananlar arasındadır. 1 

caksınız. 

2 

İnsan Eti Yiyen 
YAMYAML 

Vah~i kalmış insnnlar içinde 
cDayaklar. çok dikkate şayandır
lar. Bunlar, ~arki Asya adalarından 
cBomeoıı. da sakindirler. Borneo 
Hindiçininin earkı 1.:enubiaine v~ Ca
va adasının şimaline diişcr. Adanuı 
ortas~a yakın bir yerden hattıüs· 
tüva geçer, Borneo, diğer adalar gi· 
bi, dağlarla çevrili, çok sıcak ve ru
tubetli bir yerdir. Adanın bir ~ok 
yeri: cesim, f çf ne insan ayağı değ· 
memiş ormanlıtrla l\r.tUlüdUr. 
Şimal kısmına lngiliz.ler, cenup ve 

cenubu şarkı kısmına F'dı:!me11kliler 
sahip olan cBorneo• uun sakinlerin 
den bir kısmı da Dayaklardır. 

Dayaklar, elbise namına yalnız 
bellerine sardıkları btr paçavra vey ı 
bir deriden başka bir r;ıey kullan
mazlar. Esasen y:ı'iadıkları memle
ketin iklimi cgiyme• ihtiyacını his· 
settirtecek vaziyette değildir .. !'.v- 1 
leri oldukça muntazamdır. Çöc uen 
çöpten olmakla beraber oturmaları
na müsaittir. Dikkate şayandır ki 
bUtUn evler, yilksek kazıklar üzeri
ne in§& edilmiştir. Uzaktan bakılın
ca, insana evden ziyade cyuva• his
sini verir. Bazıları da evleri kalın 
gövdeli ağaçların dalları arasına ya 
parlar. Tabii bundan maksat, dUş· 
mantarla vahıi hayvanların birden-

.bire vaki olacak hücumlarından ken 
dilerini ve çocuklarını korumaI<tır. 
Bu evler dağınık değil, topludurlar .. 
Mesela yirmi, yirmi beş ev birbirine 
pek yakın olarak yapılır ve daima 
ortada da berkesin müşterek malı 
olacak bir boş ev bırakılır. Buraya 
kabilenin av ve harp aletleri kona· 
rak muhafaza edilir. Dayaklar ıüsU 
pek severler. Kollannı, omuzlarını, 
başlarını, bacaklarını velhasıl bütün 
vücutlerini madeni halkalar, bon· 
cuklar, boynuzlarla süslerler. Reis· 
leri fazla olarak başlarına ttiyler ta.
kara, sakal ve bıyık bırakır. Sakal 
ve bıyık bırakmak yalnız reisleriı:ı 

hakkıdır. Diğer halk vücutlerinin 
bu fa.zla kıllarını yolmağa mecbur· 
durlar. Dayaklar, bir reisin emrine 
tabidirler. Fakat bu reis, emir ve· 
rirken kabilesinden ileri gelenlerin 
fikirlerini sorar; ondan sonra em
rini verir. Yoksa kendi başına hiç 
bir emir veremez. Bunların bazı huy 
ları çok iyidir. Mesela yalan söyle
mek, hırsızlık etmek nedir bilmez
ler. içlerinden birisi bilerek veya 
bilmiyerek hırsızlık etse, yalan söy
lese derhal reisin idaresinde topln
nan kabile idam cezasını vermekte 
tereddüt etmez. Bu idam ipe çek
mekle yapılmaz. Kafası kesilir. ı •:c 

Dayakların çok kötü bir huyları 
da vardır: o da insan öldürmek a
detidir. Bu fena Adete gôre en kah
raman ve dind.ar insan, herkesten 
fazla insan öldürendir. Bilhassa de
likanlılar evlenmek hakkını kazan
mak için mutla'ka insan öldürecek 
ve başlarını ni!fanlılarıoa göstere
ceklerdir. Çok insan kafası göster-

meğe muvaffak olan genç, nişanlısı 
yanında ve hattA kabilesi arasında 
okadar itibar kazana'. 

Sırf insan öMUr.ebilmek için du
rup dururken civar kablltler Uzeri
ne akın yaparlar. O vakit rastgelen 
adam, kndın, çoluk, ~ocuTi kesflir, 
yalnı:t. başları alınarak gövde oldu
ğu gibi bırakılır. Ba,şlar, avdettPn 
sonra temizlenir, beyinler çıkarıla
rak Ali ~iyafetler çekildikten sonr:ı 
kafatasları iyice kurutulur. üzerine 
rt!simler, nakışlar yapılarak sUs ma 
kamında öteye beriye asılır, Harp 
olmadığı zamanlar, gençler tıpkı 
hayvnn avına çıkar gibi insan avına 
giderler. Geçit yerlerinde, ötede be
ride puım kurarlar. o pusulara dUşe· , 

<tafil, zavallı hemcinslerini göze 1 
tirler. Te bit bu hareketler, bazı vah
şilerde oMuğu gibi kahramanca de
ğil, çok gaddarca ve insafsızcasına
dır. 

Dayaklar·, pek cesur olmamakla 
beraber insan eti de yerler. Avın kıt 
olduğu zamanlaı da veya muharebe
lerden sonm bol bol insan eti yemek 
te beis görmezler. Ayni zaınanaa re 
islerinin de eğer canı islerse, istedik· 
lcri adamı kesip yemek hnklnmlır. 
Çok tuhaf değil mi? Dayaklar, ço· ı 
cukları değil, büyükleri (;}dürmek ı 
veya yemek isterler. Çocukları çok j 
severler. ı 

Kadın ve erkekte çocuklara kar
şı pek bUyilk biı· muhabbet vardır. 
Her halde etraflarında gördükleri 
vahşi bayvanlann yavrularına detin 
bir sevgi ile bağlı olduklarını göre
rek ibret almıe olsalar gerek.. Da
yaklar, çocukları sevdikleri halde ih 
tiyarları sevmez ve hUrmet etmez
ler. Hatta civar adalarda oturan ba
zı kabileler ihtiyarları yerler. De
mek ki bunlar arasında ihtiyarlama·! 
ğa gelmez. ötum daha ctvVtll orişwcz
se komşu, aile, akraba, tarafından 
çatır çutur yenilir ... Bunlann ihti
yarları yemeleri çok giriptir: Kabile 
arasında yaşı ilerlemi~ olanlardan ! 
biri.si reisin ve l<af>lle efradının ka~ 'ı 
rarlarile hayatına !lıhayct vermP.ğe 
davet edilir. O zavRllı da tabii, tit
riye, korka buna ı·azı olarak bir a- 1 

ğaca tırmnnrnıığa çalı~ır. Çıkar, çı - ! 
kar.. nihayet ince hir dala aınlır. 

Kabile efradı ağacın etrafını çevi· 
rirlcr. Çaluk çocuk c~eyva oldu, 
şimdi diişecek. yani meyva pir; ağ· 
zımıza dUr;, diye avazları çıktığı kıt
dar bnğırırlar, dunırlar. Nihayrt 
zavallı öllim mnhkrtmu, ya dalın kop 
maaile, veynhut, kuvvetinin tüken
mesile paldır küldür l'Uvnrlnnır, He 
men UstUne hUcum eaen komşuları, 
hısım ve akrabası onu bağtrta, ba· 
ğırta yer, bitirirler. 

tşte çocuklar, Dayak kabilesi ve 
bu takımdan oları insıuıların hayatı. 
Şüphesiz bize hayret vel'en bu ha
yat, onlarca gayet tabiidir. Zatea 
bundan iyisini düşUnmPlcrine zeka 
ve görgiileri mtisait değnarr ki.. 

Ben Ve'' YENİ SABAH,, iN 
Çocuk Sayfası 

Kendimi &öyle)im ben: 

Mekt.epte en naytaz e~ı 
• Yal'amaz talebeyim. 

IAnladımz ben neyim!, 

BöJle olduğu halde, 
inşallah istikbalde, 

Bir alim olncagım. 
l'ok beninı oyuncağım, 

Hepsini kırdım, döktüm; 

Vidalarını söktüm. 
.\ıtn.,m hepsini aldı, 

Şimdi elim boş kaldı. 

Benim için bir enıek ı 

----
~ cYeııl Sabah. ı beklenu( 

Çünkü •.• Neden mi dcdli 

Bunu sen bilmeliydin ... 

Göz gezdirhıce hemen 

Derhal unuturum ben 

Oyunu, kederi, ~·esi 

Çünkü cÇocuh salıifo•~ 
Eğleııdlriyor ()eni 

işte yeni, yeı,yeni .. 

.. 

Hem hoJj, hem gUzeJ, hem zarif 

Edilmez ki o blrif •.• 

Okadar güzel, l3i. 

Beklerim cuımtr~iyi 

hayır kurwnudu.r. Resimde müsa
mereye I~ eden iki sevimli ar· 
kadatınım. görör.orsunua. 

Ayni müsabakada birinciliği aı-l 
mı§ olan Diner"in resmini de gele-ı 
cek haftaki çocuk sayfamızda bula

~------------............................................................. .. 

f'j MAYIS 1U3' <' 

MASALI 

ile dasına Doğru 
...... ~···-~·· 

Tahta at, havuzun kenarında du. 
ruyor; sarışın bebeğe bakıyordu. 

Sarışın bebek oturdügu yerde pek 

rahatsızdı. Çocukların sesleri uzak· 
laşırken Arap kukla fısıldadı: 

- Nihayet gidiyorlar. Yemek· 
ten çaya kadar dönmezler. Cevat, 
Neziheye söyleı ken işittim. Bir yere 
misafirliğe gidiyorlarmış. 

Alçıdan bebek bağırdı: - Ya8a
sın! 

~ ... ,, '!'," ~a iinyreilc dedi ki: 
- Sizi hiç lakırdı cdcl'ken işit

memiştim. Zannediyordum ki yal
nız mama ve baba diyebiliyorsun! .. 

Alçıdan behey hayretle cevap 
verdi: 

- Canım ıstE~ vnKil pefililn 
konuşurum. 

Tahta at yüksek sesle : 
- Haydi bir şey yapalım! dedi. 

Yazık bu koca ikindi vaktini bo11 

vinçle karaıladı. Fakat bebek b{)yll 
bir kulübede seyahat edemiycceğini 
blldirdi. Bunun Uzerine tahta asker
le- bır kufoyn liindTier .. 

Zürafa hareket etti. 
- Kulübe belki e::;kidir. Fakflt 

her halde atın sırtı gibi ısln.nmıı~ 
tehlikesi yoktur. 

Arap kukla ire tasfık bebek yüı· 
mek Uzere suya atlayınca kafile b&' 

rekef etti. 
Tam adaya yaklaşmışlardı Jd. 

Ustlerine bir iki damla su düştü. 
- Eyvah! diye bağırıştılar. Yıl 

tına çıkıyor. Geri dönelim! Çabuk .. 
Hava hakikaten karannıştı. fır 

kat zürafa ortalığı teskin etti: 
- Burada barınacak yer var: 

dır. Şimdi telcrar açılmak tehlikcl1 

olur. · 
Bunun Uzerine hepsi bir kovtl' 

ğun içine girdiler. Burada vak.UJe 
tavşan udba ile ailesi oturmuşıard1• 
Bir halka olarak oturdular ve sıı· 
mandan bir ateş yakarak masaıııır 
anlatmağn başladılar. Okadar eğle" 
eliler ki gUneş doğuncaya kadar O' 

rada kaldılar. Nezihe ile Cevat O' 

yuncaklarını toplamak için ha\111 
başına geiincc onlar tam karşıdııO 
karşıya geçiyorlardı. Hepsi oyun· 
cal< dolaoınn kilitlenince çocukıarlll 
sesini işittiler: 

geçirmiyelim ! - Anne ı 1nanır mısın? Fırtıns 
Sonra lekerleğinin üstünde ha-ı l"b k b ... ··ı t•• But·· yıırı· - - ga ı a ço uvu { u. un o rekete gercrcK havuza atıaaı. • 

•1 .-,, • 1. . L~l cakları havuzda buldum. 
ı: · Pn•.., •z gc ınız. a e a- ı _.., 

88aaeae4e~aca••••••••••eeaa•••••••••••• 
dasına ıidelim. Kim yüzmek bilmi- S • 6Ö C 
yul'Sll OllU SJ?"tıına aJnc:l~'1m. ua e re evap 

Zürafa. haykırdı: Kaç yaşındasın? , 
- Ben daha başka bir şey yapa- - On bir yaşındayım.' 

cağım. Sıruma kulübeyi alacağım, - Biraderin var mı? 
istiyen içİM girecektir - Hayır amma kız kardeşiıııt' 

Herkes bunu kahkahalarla, Be• bir biraderi var. 

Mayıs Ayı Şaşırtmacaaı 

Ç-ocukl&I'! Bu reamın içinde gör-{ 
dilğünUz ağaçlardan, yapraklardan, 
çocuklardan, bebeklerden b~ka ta
mam (10) tane hayvan veya kuş 
gizlidir. Şayet bunların hepsini res
min üzerinde boyayıp resmi keser 
ve bize gönderirseniz gUzcl ve ter
biyevi bir hediye kazanabilirsiniz. 
Zarflarm Uzerinc: cYeni Sabah ga· 
zetesi bilmece memurlufuna• cüm
leelnl yazmayı unutmayın. Adreale
rinizi de açık vo ok-unaklı bir surette 
Y.azınız. Bilmece mektuplarını pos-

ta ile açık gönderirseniz (30) pat'' 
lık posta pulu kafi gelir. ~ 

Bu ş111ırtmacayı çözenler ars. • 
da çekeceğimiz kur'aaa bedfye ]el• 

zanacak talihli kUçUk okuyucul•~ 
mızın isimlerini haziranın UçUO j 
cumartesi gUnU çıkacak cÇocuJc s• 

fası. nda bulursunuz. Jel' 
tstanbuldaki okuyucula.r~J 

zandıkları hediyeleri cuma g il' 
hUviyet varakalarile idarcha.ııell' 
den almalıdırlar •. 
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L:,.a Kazanan 

3~410 
SON MllKAFAT 

10,ono 
Lir K z.nan 

6448 
1000 Lira Kazananlar 

8342 6098 

' o 
Liralık M··k-f ıı u a at 

eh r numara be§ yüz lira ıalacak 
31460 28453 34590 25141 
3!093 3 ~ 175_0 
200 9u60 7519 14166 22342 
38113 17218 18745 4472 32110 
l8654 13321 34971 210 32537 
!91!~ 32995 11455 13738 5098 
~04 6633 145 18742 13261 

. 869~79 33769 33758 35935 33366 
8040 13125 

~3 500 lira l<nzannnlar 
~9~30 19611 25426 12795 23022 
350~~ 28419 23061 38357 33597 
ll729 426 29397 12403 31637 

l.30 lira kazaıınnlar 
~~04 25362 139il D566 6631 
34;!~ 6033 27957 27997 14541 

14687 35702 29751 204 
20304 20ö53 26990 109 5 
S023 18260 19567 1i1!~ ;~;:: 

L
4211 16602 14993 
> ıoo lira h<ı7.aııanlar 
.97~2 2902 17661 35563 16440 

.ı~!; ~~;; ~~:~ 39790 34868 
·5507 24 4943 7204 
~4762 580 32920 24463 30304 
3l525 5980 31281 2464 28517 
3~736 ~~;oı 38319 15707 26453 
3&808 219:5 16986 6804 26641 
38,)94 2936~ ~;977 17450'37542 
38t74 29091 126 21937 27087 
38544 34490 3!~96 22103 23570 

·o r v15 2303 35283 
213~6 1~2~ra kazananlar 

29026 2306 2~;11 24880 22063 
147 ıoc58 25 7591 8511 

!) ., 19988 ooo- ... 
ııl5111 4430 ' 10116 
l092ti 31127 7265 9735 24929 
1949 417 333 14628 16274 
~8659 3526~ ;~670 36378 27356 
P4s3ı 58- 218 ıss15 21436 
13208 182~ 35571 22410 36332 
13099 7729 25367 36019 4376 
22561 J1179 27535 23091 22561 
~ 18829 29112 19358 

A.lmanya 
Ve Şimal 
Mern/eketl · 
kerliıa hük . erı 

arnetı; rni""k akd' ı 
tclclif etti ın 

l3erlin 12 
·· ' (A A) Ö gore. Alın · · - ğrenildiğine 

t anyan k 
ecavüz ın. ın, ·endisile ademi 

U İngilizlerle 
birleştik 

14952 4181 3391 33288 20672 
10991 8646 6995 39768 4549 (Baştarafı Üç.üncüde' 
20943 18411 28506 29606 9364 müzaheret 1eminine mı:otuftur. İki f 

3183 19752 17951 24781 37179 hükumet, nihai anlaşmanın ikma-
18587 3t389 26868 30070 15435 linde nevvel bazı meselelerin halen 
39555 18557 12221 17281 35818 devam etmekte olan daha. derin bir 
21491 36698 32753 32317 34803 tetkika ihtiyaç gösterdiğini kabul 
36102 39632 22923 4252 22943 Qtmektedir. İki hükumet, Balkan-
13543 27085 4256 14369 5866 larda emn~yetin teessüsünü temin 
10705 29490 32429 15461 6645 etmek lüzumunu ad tasdik ederler 
6151 22001 16364 19115 5658 ve bu gayeyi en seri bir surette is-
7713 39767 26933 699 30997 tih~al için müşavere halindedirler. 

35416 26289 39844 14443 20512 Bu anlaşma, iki hükfımelten her 
26600 18874 23492 30030 2956 hangi birinin, sulhun takviyesinde-
32047 21338 7766 20935 28935 ki umumi menfa.at iktiznsından ola-
28932 32909 10462 31107 24942 rak diğer hükumetlerle anlaşamlar 
12481 39315 28452 3576 989 akletmesine mani değildir. 
21693 33904 31548 32009 36852 B. Chemberlainin beyanatını mü-
9769 37286 37040 4736 19914 teakip, muhalefeL Licleri B. Attle~, 

23218 5937 185S9 11926 17468 mevzubahis anlaşmayı iki memle-
32976 29331 10380 26715 12352 ket kurmayları arasında görüşmele-
20W5 19454 38151 28283 16917 rin takip edip elmiyeceğini sormuş-
18908 817 29263 30092 11749 tur. 

2621 27937 23314 17206 6406 B. Chemberlain, buna şu cevabı 
11790 35685 31151 32999 22288 vermiştir: 
33110 6652 22582 28073 31308 Bunun nihai anlaşm~nın akdinden 
12630 39378 35444 249 25189 evvel vukua geleceğini zannetmiyo-

8957 36678 30523 14124 10674 rum. 
6291 13166 · B. Henderson da Başvekilden, i-

30 lirn kazananlar 

158 8 24277 1161 37827 38208 
35084 22727 20574 9760 9499 
30435 29716 28437 39139 6501 

575 6173 37060 3723 14302 
1315 1013 5214 6833 22344 

16402 37264 20571 22082 37086 
23561 37543 8139 10601 35634 
28677 30656 13342 2G419 20147 
35604 6595 33785 8458 8642 
18599 28451 25653 10179 25496 
15198 13596 33369 21470 8312 
16310 35110 33070 9109 24555 
18731 34613 10053 21137 28572 
37706 11696 19590 483 8267 

2967 11471 39099 34555 14876 
6119 34928 11098 31712 22924 

3459] 16001 18433 13946 29293 
36486 13981 36191 23165 29427 
l9420 23740 34267 l9497 38684 
25775 21247 9707 18014 4473 
6257 19912 27686 2523 18591 

39441 3749 35567 37260 21791 
7290 26267 39010 31648 3338 

22319 10501 3111 7758 37756 
33818 31145 35081 7396 33717 
3084 7319 22136 38174 10484 

32112 39408 13586 1117 18848 
4099 22006 21252 38302 15608 32660 

35ooo6 16071 20824 34399 7238 10197 
19418 l634 34288 21233 2046 12012 
~0395 l9l64 28454 5221 341 13928 
-5752 13690 9126 1014:! :i9545 20274 
21542 24003 19402 29942 29237 22326 
23978 171 12736 2982 18240 11569 
31109 2724 25460 16514 20J7 380 
9899 36497 4117 25903 5294 33053 
927 :ıos99 32054 7289 14243 9471 
346 26194 7712 9169 4818 33170 

31369 33663 30156 527 

Büyük bir 
Yangın 
3 mil) oa kilo f uğday yandı 
Şikago, !22 (A. A.) - Bir siloda 

çıkan yangın, ddiğer dört silova da 

sirayet etmiş \•e bu silolarda ~bulu
n~n 5 mil,ro.n kilo buğdaydan üç 
mılyonu yanmıştır. 

cabettiği takdirde Rumanya'ya yar
dım için İngiliz harp gemilerinin 
Kara.denize geçmeleri hakkında bir 
bir 'sual sormuştur. 
Başvekil B. Chemberlain, bu sua~e 

de aşağıdaki cevapla mukabele et
miştir: 

Bıı nokta beyannamede mevzuba
his edilmiş değildir, fakat muhak
kak ki, nihai anlaşmanın akdind~ 

derpiş olunacakhr. 

Carnsların muhaktmesine dü 
devf'm ed idi 

Bundan bir müddet evvel yaka· 
landıklarını ve cCasusluk> suçile a 
ğır cezaya verildiklerini yazdığımız 
doktor Fuat Sabit ile iki arkadaş.
nın muhakemelerine dün devam o· 
lunmuştur. 

Düı•kii hafi celsede Ali Rıza v~ 
Hacer isimlerinde iki kişi ile diğc: 
bazı şahitler dinlenınişlerdir. 

Halk tiyatrosu 
KENAN GÜLER 

ve a:·kadaşları 
Bu akşam Ku di i 

tiyatr<>ıunda 

ŞAH ISMAIL 
KAYIP: 1926 tarihinde mülga 

Çamlıca kız orta okulundan aldı

ğun diplomamı kaypetlim Yenisini 
alacağımdan eşkisinin hükmü yok
tur. 

Kabataş Sctüstü No. 4 de 
Şahinde Kemal 

--Vsküdar ter;- n~emurluğunda;;-
Mahçuz olup satılmasına karar 

veıilen taban ve ıvar halısı ile halı 
seccade 18 5 939 perşembe günü 
saat 10 dan 12 ye kadar Kadıköy 
Yeldeğirmeni Düz sokak Filip apar 
tımanı önünde hirinci açık arttır

ması icra kılınacak ve muhammen 
kıymetinin % 75 şini bulmadığı tak
dirde ikinci arttırmaya bırakılarak 
23/5/939 salı günii ayni yer ve sa
atte ikinci arttırması irca kılınaca
ğından ha?.ır bulunacak memura mü 
rncaatları ilan olunur. (17727) 

_R_A_D_Y_O_f 
OU.!UAR~: IB75.79S9 

13,30 Program. 
i3,35 Müzik\Virtüozlar - Pl.) 
ı.r,oo Memleket ~aat aynrı, a-

jans ve meteoroTOjiii~rlerl. 
14,10 Türk mnziğr." 
Çalanlar: Vecihe,. Reşat Erer, 

Ruşen Kam, Cevaet ~an. 
Okuyan: Semahat özdenses. 
1 - fllizzam peşrevi. 
2 - Leyla hanımın Hüzzam §ar 

'!\: (Ey sabahı hüsnü an) 
3 - Hayrinin Hüzzam şarkı ı 

(ölürsem yazıktır sana kanmadan l 
4 - 'Leyla hanımın Hüzzam 

§arkı: (Harabı intizar oldum) 
5 - 1smail Hakkının Karciğar 

şarkı: (Sarıyor gün geçtikçe) 
6 - Leminin Karcığar şarkı : 

(Bir gölge ol beni peşinden.) 
7 - Saliihattin Pınarın Karcı

ğar şarkı: (Sana gönül ver~im) 
14,40-15,30 Müzik (Neşeli mü-

Zlk. PCT 

ti) 

l'i,30 Program. 
17,35 Müzik (Dans saati - Pl.) 
18,15 Türk müziği (Fasıl heye-

Tahsin Karakuş ,.e Safiye To
kayın iştirakile. 

19,00 Konuşma (Dış politika ha 
diseTeri) 

19,15 TürlC nıli1jği <Saz eserleri 
ve taksimler) 

Çalanlar: Kanun: Vecihe, Ke
man: Reşat Erer, Cevdet Çağla, Ud: 
Cevdet Kozan, J{emençe: Fahire 
Ferı::an, Ruşen Kam, Kemal Niyazi 
Seyhun. 

Tanbur: Refik Fersan, Santur: 
Zühtü Bardakoğlu, Nısfiye: Basri 
üfler. 

19,35 Türk müziği 
Çalanlar: Yecihe, Ruşen Kam, 

Cevdet Kozan. 
Okuyan: Radife Neydik. 
1 - Bimeµ Şenin Bestenigar 

şarkı: !Her zaman serde) 
2 - Salahattın Pınarın Hüzzam 

şarkı: (Aşkınla siirünseın) 

3 - SaJahattin Pınann Hüzzam 
şarkı: (Seviyordum onu) 

4 - Faiz Kapancının Hü1.zam 
şarkı: (Büklüm bükliim sırma saçın 
eminim) 

5 - Sadettin I\aynağın, türkü: 
(Sarı kordela) 

6 - lfaiıt türküsü: (Raranfil 
oylum oylum) 

20,00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 

20,15 Temsil (Uyuyan kadın -
Mualla beyin hanımları) 

Yazan: Ekrem Reşit. 
21,15 Esham, tahvilat. kambiyo

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli plaklar - R. 
21,30 Müzik (R'Uçük orkestra -

Şef: Necip Aşkın) 
1 - .Meinzer • Serenad 
2 - Shilk - İspanyol dansı 
3 - Walther - Danseden kukla

lar 
4 - Födrel - Viyana şarkısı 
5 - J. Strauss - Sabah hava

disleri (vals) 
22,00 Haftalık posta xutusu (ya 

bancı dillerde) • 
22,30 Miizik (Operet, Romans, 

vesaire) 
23,00 Son ajans haberleri ve ya

nnki program. 
23,15-24 Müzik (Cazband - Pl.) t k 1~akları 

e lif ettiği . akdetınelerini 
birinin Al §unaı memlekeUeri h Z~an,i~mi~oodo~~anhtla-============================ 

dır. Yirmi kişinin de yandığı zan- Kastamonu Nafıa Müdürlügv ünden: illan . er 
cut iyi münas Ya ıle arasında mev-

nediliyor. taraflı b ebctleri teyit eden 'k· 
Li eyanna l ı ı 
~re Mu h rne er imza etmek Takdirname alan 

kere halindea~ırdl ıı BerUn ile müza-
u unmaktadırlar. memurlar 

t C8n Sivas (Hususi) - Üzerlerine aldık 
a khıykan katil Ye arkadaştan ıarı mesailerine gösterdikleri fevka-

! Pa,.;ft a kındakj hüküm !Ude gayretlerinden dolayı vilayet 
k ·~· 12 (A. A) mektupçuluk kalemi baska,ibi 
eıneaı, id...... · - Temyiz mah- Rakkı A h K -.... , Y an, ayndibi nahive 

lv MUıon ilo ~ahkumu Widmann müdürü Mahmut Biran ve diğ~r 
,küreğe mah,_,: Unların yır· .,....; t b k 11.urn su ·~u sene araftan adliye işlerinde kendileri-
\.:r!~da clnaye; ortakları Blanc ne düşen vazifeleri itina 1akip eden 

kararı tasdik :tnahkeınesinln ve_ çalışmalar gösteren Cumhuri'-·et 

l . eyiernı~ıır· . nı··dd i ,; eh ~ u e umumilik katipleri Celal 
l!taıua büyük k b Cengiz, ve Hüseyin Oğuz Al da vi-

V aIUnıUaOıı yddr:· n~~ıa !Ayet makamınca birer takdirnamQ 
811ova 12 D&&lllü -

fi!§al p , (A..A.) - Bugün verilmek suretile taltif edilmişler-
16 .. Ulsudski'nin ··ıu .. Ma- dir. Bu çalışkan arkadacları teb-
nuınn ° nıunii.n. ~ 

ın ınünasebeti} Yıl- rlk ederiz. -Neşet Nafi:ı 
i. atenı tut'uI.nıakr e Polonya'da !~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ısıı.:ın b adır Bütü 
l' ayraklar · n •vlere Yaıımu:ın ço)duğuıadsn (Sultan 
ır. ~e1·11sfnılere Yarıya fndil'ilıni§- A b d 

hl • ~ a bahlcy!n b ik eni Bışpehlivanları) tef-
ü '-.L-~o ııe~r!yafı ll§lan- r amızı koyamadık karilerimfı-
~ ~~-. -.nı,b.a~n .. ~ ~~- •·n d"l . -~ ::.t.~ ı:ı- uc.n u .. r ı erız. 

---İİİİiiiiiiiiiiBiiiiia~iiiei 

1 - Kargı kazası merkezinde projesi mucibince yeniden inşa edil

mekte olan hükumet binasının 939 yılı içinde ikmal edilecek (17223} lim 
(83) kuruş keşif bedelli kısmının evrakı keşfiyesine göre inşaatı kapa.ı 
zarf usuIHe ve bJr ay müddetle evYelce mUnakasaya çıkarılmı§ ve yapı
lan ilan neticesinde talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı m:ırl
desine tevfikan komisyonu tarafından mezkur inşaat bir ay müddetle 
eksiltmesi pazarlıkla yapılmasına karar verilmiştir. 

2 - İhalesi 29 mayıs 939 pazartesi günü saat 15 te Kastamonu 
Nafıa dairesinde toplanacak komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İstenilen bu işe ait ev arkı keşfi ye ve f enniyelcrin suretlerini 
Ankara, İstanbul ve Kastamonu Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

4 - Talip olanlar ihale gtinU ıden bir hafta evvel bulundukları vi
layet, resmen miiracaat ederek bu işi yapabileceklerine dair vilAyet ma

kamından bir ehliyet vesikası almaları ve % 7,r5 muvakkat teminatı olan 
(1314) lira (88) kuruşluk ıntrvakkat teminatının bulundukları vilayet 

Ziraat bankasına yatırılarak makbuzunun Kastamonu Nafıa müdürltiği.i 
adresine gönderilmesi ve 939 Ticaret Odasınca tescil edilmiş vesikalarile 
teklif mektuplarının ihale zamanına kadar komisyona posta ile gelmiş 
bulunması §arttır. 

5 - Postaların gecikmesinden dolayı zamanında gelmiyen teklif 
mektuplan ve evrakı müsbiteler nazarı itibara alınmıyaralt sahiplerine 
reddolunur. 

6 - Bu inşaata dair fazla tafsilat istiyenler bir mektupla Kruıtamo-
nu Nafıa Mildiirlüği_inden sornbileı ekleri ilan olunur. (3337) 

= =•==na o www 
- -

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden; ~ 
Bayan Esma ve Bay lzzettinin 13134 hesap No. sile Sandığımızdan 

aldığı (2200) liraya kar§l birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 

vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 
ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Be

yoğlunda eski Kamerhatun yeni Hüseyinağa mahallesinin eski Topçular 
ve Mektep yeni Topçekenler sokağında eski 7, 24 Mü. yeni 24, 26 kap> 

335 ada, 29 parsel Na. lu kargir bir aparbmanın üç yüz bin hissede 
( 187597 ) hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 

(533) lira pey akçası verecektir. Milli bankalanmızdnn birinin teminat 

mektubu da kabul olunur. Birikmiş biltün vergilerle belediye resimleri 
ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellfı.liye rüsumu borçluya aittir. Arttır

ma şartnamesi 22 5 939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere 

Sandık Hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Art.tu-

rnaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkanlnn gayrimenkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 30 61939 
tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 

dan 12 ye kadar yapı1acaktır. Muva.· kat ihale yapılabilmesi için teklif edi

lecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile 

sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artb

ranın taahhüdü baki kalmak şartile 17/ 7, 939 tarihine müsadif Pazartesi 

günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttır

mada gayrimenkul en çok arttıranı ı üstünde bırakılaca'J...-tır. Haklan tapu 

sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak

larını ye hususile faiz ve masarif e dair iddialarını ilfm tarihinden itiba
ren yirmi glin içinde evrakı müsbitc !erile beraber deiremize bildirmeleri 

lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicill·~
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha 

fazla malumat almak istiyenlein 938/ 1536 dosya numarasile ~.ı,~mı.?. 

Hukuk i§leri servisine müracaat etmeleri lüzuJW> Uan ol1J11ur. 

* .. 
D 1 K KAT. 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimıı::1ıkulu ipotek göstermek 

istiycnlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kl)metin nısfmı tecavüz 

etmemek üzere ihale bedelinin yanı:;ına kadar borç vermek suretile ko· 

layhk göstermektedir. (3352) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Eınniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bay Ligorun 17831 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 ıncı maddesinin ma

tufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabcden Bakırköyünde Yeni ma

hallede Cevizlik sokak 44, 46 No. lu bahçeli ahşap bir evin tamamı bir 

buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına 

göze yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (45) lira pey akçası v~ 
recektir. Milli bankalarımızdan birmin teminat mektubu da kabul olu

nur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve tm'iz 

bedeli ve tellflliye rüsumu borçluya aittir. Arttlrma şartnamesi 22, 5ı939 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk işleri servi

sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta 
şartnamede \'e takip dosyasında vardır. Artt1rmaya ginniş olanlar, bun

ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğ· 

renmiş ad' ve itibar olunur. Birinci arttırma 30 61939 tarihine ınüsadif 
Cuma günii Cağaloğlundn kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar 

yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alaca

ğını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi. takdirde son arttıranın taah

hüdü baki kalmak şartile 17 /7 /939 t tlsadif Pazartesi günü ayni 

mahalde \'e ayni saatta son arttınnası yapılacaktır. Bu arttırmada gay

rimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile 

sabit olmıyan alfıkadnrlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve ınasarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi 

gün içinde evrakı miisbiteleıile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit 

olmıyanlaı· satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma

lumat almak istiyenlerin 937 /185 dosya npmarnsile Saııd.Jtı~ız Hukuk iş· 
leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olun~ -

* DiKKAT 
1 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulu ipotek gôstermc!t 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıyın tin nısfını tecav'iz 

etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç yermek suretile ko· 
laylık göstermektedir. (3348) 

iıttanbul Asliye ilcincJ Ticaret 
malıkemesinclen: 

İstanbul Muhokemat müdürlüğii 
vkili avukat Cezmi tarafından Çu 
bukluda Mahmut Celftlettin pa§a yn 

!ısında odun mUteahhidi Behcetin 

mukavele mucibince nakil ve tesli

mini taahhüt eylediği ınalfımülmik
t.ar odunu vermemesinden dolayı 

maktuan itasına mecbur olduğu 500 
Uranın maaf alz tahsili zımnında açı 
lan davanın cereyan eden muhake 
mesi sıraBlnda ı 

Müddeialeyh müteahhit Bebcc
tln ikametgAhının meçhuliyetine bi
naen istiktabının ilanen icrasına ve 

istiktap için 12/6/939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14,30 da 
mahkemeye gelmediği takdirde dos

yada mevcut mukavelename altın· 
daki imzanın kabul edilmiş addedi
leceğine dair davetiye mahkeme di-

vanhnnesine talik edilmiş ve aynca 

da gazete ile keyfiyet tebliğ maka

mına geçmek üzere ilan olunur. 
(37/141) 

ZAYt l\JAKilUZ 

10656 sayılı ve 15.8.938 intaç be
yanname ile muamelesini ikmal ve 
gümrükten ~ıknrdığım 20 'Ostü,·a 
neye ait 508990 sayılı ve 334 lira 
92 kuru~luk depozito makbuzunu 
Sultanhamam yangınında yanmış

tır. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmU kalmadığı ilan olunur. 

Molz Parall Ecza deposu 

KA l'IP: 1926 tarihinde MUlgıı 
Çamlıca kız orta okulundan aldığım 
diplomamı kaybettim. Yenisini aln
cağundnıı eskisinin hUkmU lDkİllf 

Üsküdar lluuuılye Yahbqu · 
No. 19 da Hiım..t A.rtl' 
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Karaciğer, böbrek, taı vel 
kumlarından aütevellid ıan

cılarınıY, damar sertlikleri ve 
ıişmanhk şikayetlerinizi 

URINAL 
ile geçiriniz 

URINAL 
Vücudda toplanan asid firik 
•• okaalat gibi maddeleri eri
tir. Kaaı temizler. Lezzeti hoş, 
alınması kolaydır. Y mekler-

. den sonra yarım bardak su 
içeriıinde alnur. 

INGlLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BeyoAlu - latanbul 

inhisarlar Müfettiş Muavinliği 
imtihanı Müsabaka 

inhisarlar Umum Müdürlüğü teftiş kadrosunda münhal cl25. lira 
ücretli iki müfettiş muavinliği için 6/6/939 salı günü saat 10 da Sirke
cideki Taftiş şubesi binasında tahriri bir müsabaka imtihanı icra ec1ile
cektir. Bu imtihanda muvaffak olanlar ayrıca bir de şifahi imtihana tabi 
tutulacak ve bu imtihanda da muvaffak olanlardan derece itibarile ikisi 
cl25, er lira ücretle müfettiş muavini namzedi olarak kabul edilecr:ktlr. 

Müfettiş muavinliğinde geçecek asgari iki sene sonunda yapılacak 
mesleki bir imtihan neticesinde muvaffak olanlar cl50. lira ücretli mü
fettişliğe terfi ettirilir. 

tmtihana girebilmek lçla aranan §artlar;' 

1 - Hukuk Fakültesinden veya Siyasal Bilgiler Okulundan veyahut 
YUksek Ticaret ve İktısad Mektebinden veya derece ve programlarının 
bunlara muadil olduğu Maarif Vekaletince kabul edilen ecnebi mektebit.
den birinden mezun olmak ve memurin kanununun aradığı evsafı haiz 
olmak, 

2 - Fransız, İngiliz ve Alman lisanlarından birine co lisandan 

Türkçeye ve Türkçeden o lisana tercüme yapacak derecede. vakıf bu
lunmak, 

3 - Otuz beş yaşından yukarı olmamak ve fiili askerlik hizmetini 
lkmal etmiş bulunmak, 

4 - Yapılacak idari tahkikat neticesinde Müfettiş olabilecek evsafı 
haiz olduğu anlaşılmak, 

5 - VUcudünUn seyahat meşakkatlerine mütehammil olduğu hüku
met doktorundan alınacak bir raporla tahakkuk etmek, 

6 - Müracaat talibin muhtasar tercümeihalini de ihtiva etmek üzere 
kendi el yazısile yazılmış bir istida ile 20/5/939 cumartesi günü öğ?eye 
kadar yapılacak ve bu istidanın zirinde talip hakkında malumat alınabile
cek en az iki kimsenin isim ve muvazzah adresi gösterilecektir. 

Geç yapılan müracaatlar .. nazarı itibara alınmaz. Milrac~tıar tstan
bulda Umum Müdürlilğe yapılacaktır. 

- .... , Müracaat istidasına bağlanacak vesi.kalan• 

1 - Mektep şahadetnam~t. 
2 - Nüfus hüviyet cü7.daıf 
S - Askerlik vesikası, 
'4 - Sıhhat _ "tporu, -, 

15 - Polisten alınacak hiisnUhaı ... !ğl~ 
6 - 6 adet 4,5 X 6 eb'adında fotograi.'. 
imtihan programı: 

1 - Maliye: Vasıtalı vergiler ve İnhisarlar, · Muhasebel Umumiye 
kanunu ahkamı. 

2 - tktısad: İstihsal, tedavül, inkisam ve istihliık. 

3 - Mali ve Ticari hesap: Faizli hesabı cariler, borsa ve kambiyo 
muamelatı. 

l - Hendese satıh ve geçim ölçüleri. 
5 - Ticari muhasebe ve usulü defteri. 

6 - İdare hukuku ve memurin muhakemat kanunlan, ceza usulü 
muhakemelerinden tahkikat bahsi, memurin suçları hakkında ceza ka· 
nunu hükümleri, kanunu medeni ve borçlar kanununun mali hükümlert 

i - Türkiyenin tabii ve iktısadi coğrafyası, lnhisarların tarihçesi, 
8 - Ecnebi lisanı. 

tmtihanda muvaffak olabilmek için bu derslerin her birinden en az 
6 numara almak ve numaralı>• vasatisi 6,66 yı doldurmak lazımdır. 

(3091) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan
bul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Mevcut nümunclerine göre deniz eratı için 1250 metre beyaz 
~apkalık bez 1200 aaef 1000 yarıla lık zincirli beyaz makara ipliği ve 
60,000 adet beyaz kemik dilğmenin pazarlığı 15/ 5/ 939 pazartesi günü 
r.aat 11 de yapılacaktır. 

2 - Bunların tahmini bedeli 1269 lira 50 kuruş ve ilk teminatı da 90 
liradır. 

3 - İsteklilcıin gün ve saatinde teminat makbuzlarile birlikte Galata 
eski ithalat gümrüğü L.nwııdaki komisyona gelmeleri. (3294), 

r 

Kadınlan 

Rahim has

talığında' 

koruyan 

Sıhhi ve ea 

birinci adet 

be~leridir. 

YENISABAH 

Hakikaten 

En İnce 
elbisenizin 
altında gö
tünmez, vü
cude bütün 
serbeıtisini . 

verır. 

Top an satıı 
depoıu İstanbul 

lı Banka11 arkası 
Rehvancılar aokak 
Caa Liboı atuvarı 

Telefon: 21939 

Devlet Demiryolları llinlan 

Adapazarı - Sapanca Gezinti 
T "renleri 

Ha~~~~paşa : . Adapazarı - Haydarpaşa gezinti trenleri 21/ 5/ 939 
Paz~r gu~~nd~n ı~ı~aren işlemeğe başlıyacaktır. Kalkış ve varış saatleri 
aşagıda gosterılmıştır. Jstasyonlardan fazla tafsilat alınabilir. (3331) 

Baydarpasadan 
hareket: 

1 inci tren il 6.55 
2 inci tren 

7.30 

Boğaziçinin En Güzel 
Ve Kullanışlı 

Y ALiSi 
latiayede iskeleye bir da

kika meufede otobüs durak 
yerindedir. EbYen fiyatla sa
bhktar. Görmek Ye gezmek 
istiyenler lstinye iskele me
mura Cemile yahut Gala ta 
nhtımında Kefeli Hüseyin 
han dördüncü katta Sünusiye 
müracaat edebilirler. 

- ---·-------·-
Gazoz ve Memb• Suları 
lmallthanelerln• MUjde: 

Şi~f'lerin ağızlarım 
kapatmak için en ıon 
si.tem makineler ile 
imal edilen kapıOJler 
SEVKO müessesesi 
tarafından ihzaredilir 

Gazoz fabrikası tesis 
edecekl'1 içir en son 
sistem Ortman ve 

Adapazanndan 
hareket: 

Herbot fobrikaları 1 
mamulita makioalar- '! . ~ 

la her nevi mJlzeme SEVKO j ~ ji 
mil 11eıesiuden tedarik edilebi- ~.s 

0
W 

lir. Müracaat : istanbul Çak- ~ 
makçılar Y"kuşu Sandalyacılar 
sokak 1/14 numarala Kumrulu 

handa SEVKO Tel: 23207 ·-.. 

Sahibi: A. c.maıe.ıdın s.mçogıu ~O LANJ 
Neşriyat müdürü: Macid ÇETiN İ-' 
Bn.sıl !"°? yer: Mathaai F.hüzzlya 

1 inci tren 
18,00 

2 inci tren 
18.56 

ACELE SATILIK 
APARTMAN. 

1 Beı katlı, lstanbulun en iyi mevkiiade, betonarmei 
uygun fiat. Müracaat Tel: 22524 

................................ llB ........... ..... 

İstanbul Belediyesi ilanları 
1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan Belediye ve Hususi ida• 

reden müteşekkil mahalli idare emekli ve öksüzlerinin 939 yılı birinci 
altı aylık yoklamaları 12 Mayıs 939 dan itibaren başlamıştır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ilmühaberlerini oturmakta olduklall 
nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık cüzdaJll 
ve nüfus tezkcrelerile birlikte mayıs 939 sonuna kadar ait oldukları be" 

lediye şubelerine müracaatla yoklamalarını yaptırmaları ilan olunur. 
(3220) ,,. 

Karaağaç müessesatına lüzumu olan ve hepsine 750 lira bedel tah"' 
min edilen 60 ton (Lave) maden kömürü açık eksiltmeye konulmuştur· 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. tstekliler 2490 sayılı k•" 
nunda yazılı vesika ve 56 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek" 
tubile beraber 22/ 5/ 939 PazartP.si günü S§llt 14,30 da Daimi Encüm~ 
lıulunmahdırlar. !3071) 

Yülık muham- tık te-

men kiruı min&tı 

&yazıtta Koska mahallesinin CUDiııunyet cadde. 
sinde 18/ 20 No. ev ve dükkan 75,00 5,62 ( 
Beyazıtta Koska mahallesinin Cümhuriyet cadde· 
sinde 22 No. dükkan 192,00 14,40 
Beyazıtta Koska mahallesinin Cümhuriyet cadde. 
sinde 112 No. dükkan 120,00 9,00 
Beyazıtta Koska mahallesinin Cümhuriyet cadde· 
sinde 60 No. ev 60,00 4:,50 

Beyazıtta Veznecilerde tramvay cad. sokağında 
9/ 84 No. dükkan. 120,()(, 
Gedikpaşada Tiyatro caddesi sokağınaa 10/ 24 No. ev 120,00 

Kadıköy halinde 51 N. dükkan 90,00 

9,00 
9,00 
6,75 . 

t 

Kadıköy halinde 5/ 25 N. dükkan 120,00 9,00 
Kadıköy Caferağa mahallesinde Mu··Qtdutliatre caa

desinde 8/ 5 N. bahçeli dükkan 
Kadıköy halinde 3/ 21 N. dükkan 
Kadıköy halinde 4/ 23 N. dükkan 
Kadıköy halinde 53 N. dükkan 
Beşiktaş Sinanpaşa mahallesinde Hasfırın soka-

~40.00 

\56,0t 

.22,0t 

144,00 

63,00 

11,70 

9,1~ 
10,80 

ğında N. 11 dükkiin 40,00 3,00 
Beşiktaş Sinanpaşa mahallesinde Hasf ınn soka-
ğında N. 6 dükkan 48,00 ,60 
Beşiktaş Sinanpaşa mahallesinde Hasfırfn soka
ğında N. 7 dükkan 
Tepebaşında Meşrutiyet caddesi sokağında N. 6 
dükkan 
Tepebaşında Meşrutiyet caddesi sokağında N. 8 
dükkan 
Şehzadebaşmda Fevziye caddesi sokağında N. 15 
ev 
Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzunçarp 
sokağında 242 numaralı dükkan 
Süleymaniyede Dökmecilerde 1 N. dükkan 
Gedikp:ışa Tiyatro caddesi sokağında lpj24 N. ev 
Eminönünde Şeyh Mehmet Geylini mahallesinin 
Balıkpazarı sokağında 96/ 142 N. dUkkin 
Eminönünde Şeyh Mehmet Geylani mahallesinin 

48,00 

120,00 

270,0U 

480,00 

66,00 

54,00 
168,00 

345,00 

S,60 

9,00 

20,25 

36,00 

4:,95 
4,06 

12,60 

23,81 

Arpacılar sokağında 1/3 ve 39/ 41 N. dükkan 1980,00 148,50 
Ortaköyde Muallim Naci caddesi sokağında 1 N. 
dükkan 54,00 '4,05 
Sirkecide Hocapaşada tramvay caddesi sokağında 
ıı N. dükkan 300,00 22,50 
Galatada Fermeneciler sokağında 15/ 165 N. dükkan 400,00 30,00 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller tel' 

lim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere aytl 
ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler hizalarında göst;erilen ilk teminat makbuz veya ıneJc• 
tubile beraber 18/ 5/ 939 Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encil" 
mende bulunmalıdırlar. (B) (3041) 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Cinsi Miktarı Lira K. Lira K. Şekli saati -Molenz kağıdı 50 top 500 - 37 50 Pazarlık 14 
Alatı fenniye 60 kalem 1515 53 113 66 Pazarlık 15,sO 
Teknik aıatı 20 kalem 1758 10 131 85 Pazarlık 16 
Sarma ka. (kırmızı) 300 top 4350 - 326 23 Açık E. ıa,sO 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince yukarda cins ve miktarı yı.· 
zıh ( 4) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktıı'· 

' 
2 - Muhammen bedeli, muvakkat teminat akçaları, eksiltme saat· 

leri hizalarında gösterilmiştir. 
3 - Eksiltme 29/ 5/ 939 pazartesi günU Kaba.taşta Levazım Müdilt" 

lüğündeki alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, liste ve nümuneler her giln sözU geçen şubeden pi" 
rasız alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 7,5 güve, 
paralarile mezklı.r komisyona gelmeleri. (3358) 


