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GÜNLÜK SiYASi HALK QAZETE!SI 

Alman Ve· Macarlar, Slovakyayı Paylaşıyor 
-

Ribbentrop Romada, Bu -.-.-- ~,-y·Ü~k · si;~;;ı-ı·-----ı~tikii-li~i -. 
Taksim işini Görüşecek Muhafaza Etmektedir,, 

Paris, Alman Nazırının, Danzig işgaline Italyayı Razı ~ Bir Alman Gazetesinin Mühim Makalesi .. Etmeğe De Çalışacağını Bildiriyor 
ıs:B!55S!l:::ıke===0======~

5===1 Bratisıava, 4 <A.A.> - İyi bir ___ ...,._ a an ev 1 eti er 'ı membadan öğrenildiğine göre B.Von 
Ribbentrop'un Roma'yı ziyaretinin 
başlıca mevzuu, Slovak meselesidir. • !azan: HU.eyin Cahid YALÇIN 

v 

Yanin ve af namına 

Alman nazınnm İtalyan zimnm· 
darlarma Slovakya'nın Almanya ile 
Macaristan arasında taksimi muk
tezi olduğu hakkında izahat vermek 
arzusunda bulunduğu söylenmekte· 
<lir. 

Slovakya'nm Vah vadiaine ka.. ' 
dar olan garb kı8mı Bohemya vt · 
Moravya tarafından ilhak edilecek· 
tir, 

elde etme yerleri al-
~ıktan ve ırki tamamiyetlni kazan. Alm••) a tiartciye na&ın 
<lıktan sonra bununla memnun ol- Bratislava'nın Avusturya eyale- Voa Ribbeatrop 

1 

---------------------------------------------------~ ,,. " Türk milleti yalnız kendi menfaati iktizası değil, bütün dünyaya da 
hizmet için,' vazifesini boğazların rüşvetle iğfal edilmez l>ir bekçisi 

olmakta, ıu veya bu devlet zümresi lehine olarak boğazların 
suiistimal edilmtısine karşı koymakta bulmuştur. ,, 

Berlin, 4 (A.A.) - Hariciye Neza· 
retinin gazetesi olan Diplomatische 
Korrespondenz, Türkiyeyi .Sulh 
cephesi> içine almak için İngiltere· 
nin sarfettiği gayretleri mevzubah· 
sederek diyor ki: 
cVakıa bu müzakereler hakkında 

sahih hiç bir mal(imat mevcut de· 
ğildir. Fakat öyle tahmin edilir ki, 

tehdit edildiğini ispat eyler. mine bekçinin artık hakim olamıya
cağını Türk hükümetinin bilmedıği 
dÜşünülemez. 

rıuyarak h!Il Avrupa kıt'asında ken- tine geçecefi aöylenmektedir. oar hlmayeel .ıtm.a girecektir. 
disine blr hayat sahası araması ve Slovakya'nm difer akaamı, Ma· (Sonu 3 üncü aayfada) 

1 bu milzakerelerin hareket noktasını 

Türk milleti, yalnız kendi menfaa
ti iktizası olara1t değil ve fakat ay
ni zamanda bütün cihana hizmet et· 
miş olmak için de vazifesini, Boğaz· 
!arın riişvetle igfal olunamaz bir 
bekçisi olmakta ve şu veya bu dev· 
let zümresi lehine olarak Boğazların 
suiistimal edilmesine karşı koymak· 
ta bulmuştur. 

Türk milleti bakımından enter· 
nasyonal münase~tler esaslı ola
rak değişmiştir. Türk milletinin, 
bundan 15, 20 sene evvel harp ha· 
linde bulut duğu mllletler arasında 
bugün çok emin dostlara malik bu· 
lunduğunu kaydetmek gerektir. Fa· 

Çekoslovakya'yı ortadan kaldırma. ---------l!!!!!!!!lıım-----·----------• 81
• bunda·n sonraki hamlelerin ancak 

Türkiyenin Balkan paktı azasından 
bulunması teşkil eylemektedir. Tür
kiye'yi bütün dünyaca tanınmış olan 
vazifesini çok tehlikeli bir tarzda 
değiştirmeğe sevk için cenubu şar-

Türkiye'nin bu vazifesini tanıyan 
herkesin -Almanya ve onun dostla
rı bunu kayıtsız ve şartsız olarak 
tanıyorlar. Ancak herkesin tek bir 
menfaat2 olabilir ki, o da. hüsnil te
lAkklnin ise gayet tabıt olarak karşı 
tarafın samimiyet ve namuskarlığı· 
na olan şartsız bir itimada istinad. 
etmesi Iazımdır. Anahtarı her ne l 
şekilde ve her ne maksatla olursll İ 

olsun gevşetme imkanlarını göstere· 
cek her türlü oyunun tehlikeli bir 
misal teşkil eyliycccğini ve bcnd· 

kat Türkiyenin hattı hareketini da 
ha lastikli kılmak yolundaki gayret
lere dair Türk Hariciye Vekilinin 
yaptığı kat'( beyanatın kafi gelmes 
icabederdi. Filhakika, Türkiyenin 
bütün dünyaya karşı beyan ettiğ 
itimat vaziyeti, onu itimadın bu 
mutlak esasını terk yolunda yapıla 
cak her türlü telkinleri açıkça red
detmiye mecbur kıla". Muhtelif ye· 
ni oyunların tesir ve neticeleri bu
günkü gerginlikleri hafifletecek yer
de dünyayı esasen kAfi derecede ka
rıştırmakta olan emniyetsizliği bir 
kat daha vahimleştirecektir.• 

Balkanlara teveccüh edeceği kana
atini venniıU. 

Almanya, bu kanaati izalı edecek 
t~minata lüzum görmemiştir. Bil!. 
kıs Rumanya ile iktısadi bir anlaş. 
ma yaptı~ı gibi Macaristanı ve Yu. ' 
goslavva'yı kendisine tamamen bağ. 
l~mış ve nüfuzu altına almış bir ta. 
".ır takındı. Her halde, Alman polt. 
tıkası Balkanlarda çok faal bir rot 
oynamıya başladı. 

Balkanlar üzerinde teressüm eden 
bu tehlike karşısında Belkanlılar 
tarafından hiç bir aksülAmel gf:•ı6.ıe
~lm<'mes! Avrupa'nın cenubu ıar. 
d~ Yarımadasının siyast veya tktısa-

ı Alman istilasına karşı tamamen 
açık bulunduğu manasını mı işrab 
eder? Tehliki! hepimiz için müşte
rek ve yakın olmakla beraber ilk 
adımd • 8 çiğnenecek Yugoslavya or-
tadan silinmiş gibi ismini işlttir
~ekten bfle muhte~lz. Rumanya fa. 
: l~ette. Fakat Balklln Antantına 
b a il devletler bir araya gelip te 
aşlarının çaresini aramayı akılla. 

rına mı getlrmtyorlar, yoksa cesaret 
mı ~emiyorlar! 
tü Vakıa, BalkM-~tantı bütün bCl
d" n başka bir !ie<tet"laklp etmekte
~· l!!~er Bal\~lılar kendilerini ha. 
~ kte~ gel~~ 'bir tehltkeye karşı da 
:r:ır bir ittifak He bağlamı, olsa. 

bugQn şüphesiz ki, çok daha 
llf.i ~t \f.e emin bir ~zlyette bulu-

ni ~e~~~r~;~dl bu ihmalin cezası. 
İtalyanın küçük bi 

besile Balkan r parmak dar~ 

virmiş olduğu ~~~~d:~~asını de
Balkanlıların kAfi d sevinci, 

erecede gözleri
~~ a_çmıya yetebilir. Avrupa' 
ır köşesinde dört beş devlet hl nın 

raya 11 r a. 
ge P te kendi emniyetlerini 

garantt etm k 
nUf e ve ecnebi her türlQ 

us ve tesirden azade kalmak c 
~~~e dUşerlerse bunda büyük dev: 
ıartııen :lyetlerl halis farzolunmak 
B Ik ' uşkulandıracak ne var ki 
.ı.a anlılar arasındaki tesannt bozu, 
•ursa bu kad • • 
ftlüttehıt ve ar ~sevt?iyorlar? Çünkü 
tin bir l k nıuttef1k Balkanlar çe
parça pa~:'~ teşkil ederler. Fakat 
kolayca hhney alkantılar birer birer 
rıhut vasaı b~ ac!!ın. alınabillrler, 
kulablllrler. r vlet şekline ao-

İtalya'nın ve lt.:rıanya'n b 
"incin h ın u ae-
A e ma al 'Ulr mıdır' B Ik 
ntantı · a an 

raf Ytşıyor mu T Dotı"Uaunu ttt. 
lbı etmek 1Az1mgelirse, Roma - Be.r-
tün~lhvert sevlnmekto haklıdır. 
'ard Balkanları bomboş bulınu .. 
~ ır. Avustu ·r 
~rnparatorlu rya vı Macaristan 
bhral1\a ğunun ültimatomuna 
hn efrn~ane bir istlklAl ruhflt bo-

Yen küÇ(lk Sırb'--- ı.n H...,_ uıwuı, UU• 

.<Soııu a Unctı c.a-~ Y Al.ÇIN 
.. ,,_ .. 8.D\ımda) 

Kral Zogo Dün Şehirde 
Bir Gezinti Yaptı 

Kral Zop Kraliçe Jualdta, Kralıa la...pr leri Park 
otelde çay içerlerkea 

Bir kaç gündenberi tehrimizd• ı 
bulunmakta olan kral Zogo ve kra
liçe Jeraldin ile prensealer dUn mlaa 
fir bulunduklan otelde saat dör1e 
kadar istirahat etmişlerdir. 

öğleden sonra saat 17 de kral 
7.ogo, krali9'f ve beraberlerinde bu
lunan pren8e8ler ·ve erkAıı otomobil
lerle Perapalastan aynlarak doğru 
Parkotele gitmişlerdir. 

Kral ve kraliçe Parkotelde ak
ıam aaat 18,30 a kadar kalarak çay 

içmişler ve dün de hemen hiçbir zt. 
yaret kabul etmem.işlerdir. 

Kral ve kraliçe ile maiyetlerinde 
bulunan zevabn TUrkiyede ne
rede ikamet edecekleri hakkında he
nüz katı hiç bir malUınat alınanı1-
nııştır, 

Maiyetinde bulunan Maarif Vekill 
ve bazı zabitan özipek Palaaa. bir 
kısım zabitan otel Kontinantal ve 
bazı vekillerle 25 zabit te Bristol o
teline misafir olmuşlardır. 

General Veygand gitti 

ki devletlerine karşı Alman veya 
İtalyan taarruzu projelerile manev
ra ~dilmek isteniliyor. !lakiki bir 
bitaraflıkla telif edilemıyecek su· 
rette Türkiye siyasetinin değişme
sinde muayyen bir devlet zümresi

ı nin gösterdiği alaka, cfiili tazyikin· 
hangi taraftan gelmesi beklenebi· 
leceğini ve şimdiye kadar bu kadar 
Türkiye istik!Alinirı hangi tarafça 
kıskançııKla muhafaza edilmiş olan 

Litvinofun 
istif ası Heyecan 
Uyandırdı 

ler bir kere aç.ıldı mı suların hücu
munu durdurmak hususundaki az. 

Bek _ Bugün Hitlere ~ 
Cevabını Verecek 

" istifa Pol::;~. müsait Rusya Ve lngiltere, Birbirlerinden 
bir tes~r yaptı.. ŞüpheEttiklerindenAnlaşamıyorlar 

Londra, 3 (A.A.) - tngıliz mat- N •• • ) 
buatının bu gUnkU en lieyecanlı v arşovada Uma yış er 
mevzuu Litvinof'un istifasıdır. 

Gazeteler, Litvinof'un çekilm~si
ni tngiliz • Rus • Fransız müzakere~ 
lerile alakadar görmekte ve eskı 
Sovyet Hariciye Komiserini taksim 
götürmez ffollektifin ve hatta üç!er 
ittifakının adamı olarak telakki ey-

< Sonu 3 üncü .. yfad•) 
.......... ~··•••••••••••wUe8••••••••••••ee 

Büvük Kırkp1nar 
Güreşleri Bugün 
Başlıyor · 

Varşova, ' (A.A.) - Haririye ~ 
nazın, Beck'tn yarın saat 11 ~ 
Diette yapacağı beyanat Leh, hu 
liz, Fransız ve Alman lisanlaril' 
radyo ile neşredilecektir. 

Bu beyanat, gece Amerika.ya ve
rilecektir. Celsede, kordiplomati.c ile 

birçok gazeetciler hazır bulunacak• 
lardır. Daha şimdiden Varşovad, 

ecnebi gazetelerin 15 hususi m ıha· 
biri bulunmaktadır. 

Fransanm Polonyaya yeni bir 
taahhüdü 

, Aiti nkemerlortayagetlren 
General Cemll Tanerln 
Yeni Sabaha beyanata 

Paris, 4 (A.A.) - Epoque gtl• 
zetesinin yazdığına göre, Fransa hü 
kCimeti, Fransız • Polonya ittifakı
nın Dantzig şehrine de şamil oldu
ğu:na dair Polonya hükumetine tah
riri teminat vermiştir. 

Aııkarada bulunmakta olan Fran 1 
sı. generali Veygand, dün sabah 
8,3ö te Ankaradan tehrimize g~t
ınle, ve istasyonda vali muavini, 
emniyet direktörü ve Fransız kon
soloshaneei erklnı tarafından kar
fılanmıetır. 

General Weygand, öğleden 80ll· 

ra aaat 15,15 te Y e,ilköyden tayya
re ile Btlkreşe hareket etmlşt.ir. 

General, tayyare meydanında 
vali muavini, emniyet airektörü, 
merkez kumandanı, belediye turizm 
mUdürlı, Fransız konsolosu, konso
loshane erkinı ve daha bir çok ze
vat tarafından uğurlanmıştır. 

Edirne, 4 (Telefonla) - Türk spor 
tarihinde ebedi bir nam bırakan (Sonu 7 inci sayfada) 
~rkpınar~re~er~ yarın muazzam·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 
merasimle başlıyacaktır. Trakya U· 

Baron Bek 

mumi Müfettişi Sayın General Ka· 
zım Diriğin yüksek himayeleri ve 
güzide bir tertip heyetinin nezareti 
altında cereyan edecek olan bu gü
reşlere iştirak etmek üzere yurdun 
her tarafından gelen 130 pehlivan 
Edirne'de· toplanmış bulunmakta
dır. Bunların arasında Türkiye pro
fesyonel güreş şampiyonu Tekirdait· 
lı Hüseyin de vardır. 

Bugiln Beden Terbiyesi Umumt 
Direktörü General Cemil Taner 
otomobille gelmiş ve Beden Terbi
yesi Umum Direktörlüğünce Kırıc
pınar güreşlerini kazanacak pehli
vana verilecek olan altın kemeri ge· 
tirmiştir. 

tSonu 3 Uncu sayf amır.da) 

H~R SABAH 

Türkiyenin 
• 

Siyasi itibarı 
Misafirimiz; Franısanın sabık u. f 

mumi Erkfuuh&ııbiye reisi general 
Weygand dün memleketbnlzden git
ti. Beyanatında; zat.en tanımakla 
müftehir olduğu Milli Şfıflmlzin, 
hakkmda ~k ıatufkir aa,·raadı~ 
devlet adamlarmuzla ve askeri rüe-
8& ile mühim temaslarda bulundu
ğunu da sarahaten blldirdJ. 

General Weygand, Fransanın es
ki Suriye koml!ieridir ve Türldytnln 
şarktaki kudret ve pre8tijinJ ıap•t 
iyi, gayet yakından bllfr. Bu itibar
la.dır ki hem Ankara ziyaret \"e mU-

zakerclerlnde; hem de mahiyetini 
tahmin edeblleceğimlz müzakerele· 
rin eheınlnJyettııl açlk~ eöylerue. 
sinde büyük manalar vardır. 

Harp lhtlmallerlDln herkesi kor
kuttuğu şu bnhranh devrede halkı
mız ruilsterih olabWr. Beynelmilel 
8.lyo.ıtetfe ltiba.nmız ~k ytiksekUr 
n bu itibar; Ctlmhurlyet bükômeti 
tarafmdan, en hayati, en mahalline 
ma.4'ruf şekilde, kiya.~tle, ot.orlte 
iltt. idare olunmaktadır. Bu. yana 
da böyle olacaktır. 

A. CEMATJEDDIN SARAÇOGLlJ 
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ainlerin Artı : Son 
Dakikaları Gelmişti 

H 

Hepsini Obür Dünyaya Gönder-
mek Nihayet Bir Saniye İşi İdi ......... ~ ..... 
O gün akşam Uzeri, Anadolu fe- etrafında da, tabanlarını ateşe kar

neri ile, cPoyrazköy", arasında ve ı dikerek uzanmış· tam dokuz tane 
Sıvat dere ormanı hizasında küçük nankörün meydana getirdiği, et ve 
bir koyda Hakkı reisle buluşmuş- kemikten mürekkep bir çerçeve bu
tuk. Silah ve cephanemizi motörU- lunuyordu. Hepsi de uyuyor, hırlar 

•müze aktardıktan sonra onu uğur- gibi horluyorlardı. Mipavrili dişleri
lnmış biz de Kum çiftliğine doğru ni gıcırdatarak bana doğru dönmüş, 
yoHanmıştık. Maksadımız, gece ka- kulağıma eğilmiş, yava§r.ll: 
ranlığından istifade ile Beylik man- - Kara Mehmet, demişti. Da
dıraya kadar gitmek ve yalı boyu- yanamıyacağım. Ne olursa olsun, 
nu g'\lemekti. Irvayı geçmiş ve Ir- biraz daha sokulup eunların ortası
va ile Beylik mandıra arasındaki na bir bomba savuracağım. 
Pırnallıklar hizasına gelmiştik. Ya- Ben bunu tehlikeli bulmu§, 1bra
rım yolla ilerliyor, hepimiz de sabili himin eliııdon tutmuştum. Ayni ses
gözdcn geçiriyorduk. Mipavrili İb- sizlikle: 
rahim, dümene yiizbaşı Ahmet Nuri - Acele etme tbrahim. Etrafı 

beyi geçirmişti. Kendi de makine do gezip araştıralım. Bu heriflerin bel
labının uzerine uzanm1ştı. Bir elini ki de arkadaşları vardır. Bizi bırak 
şapka siperi gibi gözlerinin üzerine Fakat Allah korusun, kUçUk bir ted
koymuştu. Sinsi sinsi ve tıpTH l>ir birsizlikle motörti delik deşik ettiri
kiimes gözliyen tilki gibi yutkuna riz sonra. 
yutkuna sahili süzüyordu. Demiş ve geri çekmiştim. 1bra-

Hoca Bekir de onun biraz ileri· him sabırsızlığı, ablganlığı derece
sinde oturuyordu. Yine dilinin bağ- sinde de söz dinler bir arkadaştı. 
lan çözülmUştü. Kafesinde dolap Sözilmü o da uygun bulmuş, yanım 
çevire çevire makara çeken filorya- sıra yüıiimeğc koyulmuştu. On da
lar gibi durmadan cıvıldıyordtr,,gü- kika içinde civarı aramış, taramış, 
lüyor, güldürüyor, arkadaşlanna bir ağacın dnlinda tüneyen tek ku
hoş bir vakit geçirtiyordu. Ouramı- kumav kuşundan başka bir mahluk 
yor, Mipavriliye de sata§tyor, lif a- bulamamıştık. Eh .. artık Mipavrili
tıyord'u: nin dediğini yapmak, §U nankörcük-

- Arkadaşlar, bakmayın siz Mi leri de topyekfın ölmüşlerine kavuş
pavrilinin karalığına, kuruluğuna. turmak sırası gelmişti artık. Bir sin. 
Gerçi, görünüşü irice bir meşe mar- cnp tezliği ve scı:;sizliği, bir sansar 
sığına pek benzer amma, gözleri ka- titizliği ile ayaklarımızın uçlarına 
ranlıkta bile dürbün gibi görür. Bil basarak eski yere gelmiş, heriflerin 
mem ki cinsinde kedi mi var, nedir? tepelerine Azrail gurur ve hı§lllİlc 
Hele koku almada, Alimallah eşi, dikilmiştik. Bombalara el atmadan 
emsali yoktur malımın. Avcı zngar- evvel Hopalı Sndığn: 
Janna, dişi tilkilere, hatta kayıkhn- - Haydi, demiştim. Motöre gıt. 
ne farelerine pes dedirtir karşısın- 1 Ucunu motöre bağlıyacağın uzun bir 
da. Bak göıiirsünüz. ipi sağa sağa sahile getir ve sandalın 

Diyor, yeminler ediyor ve ar~ız, 1 içinde bek1e bizi. Bir tehlike vuku· 
et.rasız attığı çıngırak gibi kahkaha- unda motöre tam süratle yol verme
larla sahilleri çın çın öttürüyordu. lerini ve sandalımızı .çekerek denize 
Böylece, geçtiği yerlere ı.evk ve ne- doğru açılmalarını efendi kaptana 
§e saçım motörtimüz Beylik mandı- söylemeyi de unutma. 
rayı da geçmişti. Uyku, kimsenin ne Bombalarımız elde, MipavriJi nan 
aklına geliyor, ne de gözlerine girl- körleri ben de sandalı gözlüyorduk. 
yordu. Sanki, bir düğün evine gidi- Sadık dediğimi yapmış, uzun bir ipi 
yor veya bir eğlenceden dönüyor- sağa sağa sahile yaklaşmıştı. Fakat, 
mu§uz gibi gittikçe şenliğimiz artı- karaya ondan evvel Hoca Bekir at
yordu. Bu esnada kilçük bir koydan lamış, bize doğru ko~mağa başlamış. 
daha çıkıyor, minimini bir burun- tı. Yanımıza sokulunca: 
dan kıvrılmak Uzere bulunuyorduk. - Ayağının altını öpeyim, Ka· 
Hoca Bekir, oturduğu yerden fırla- ra Mehmet. Bırak şu herifleri Mi-
yıp kalkmış ve bağırmıştı: (Devamı var) 

- 'Olen Kadri, lzzet, alın sazlart 
ele de bir zeybek havası tutturun he
le. Oynıyacağım geldi içimden. 

Demiş, parmaklarını şıkırdatma. 
ğa başlamıştı ki, Mipavrilinin kısık 

esi çıkmıştı: 
- Sezni bey tam yolla geri. Düş 

manı bulduk. 
MotörUn şiddetli sarsıntısı ilt? 

güverte üzerine yuvarlanan Hoca 
Bekir, yavaşça arkadaşlarına fısıl
damıştı: 

- Demedim mi size, bak nasıl 
dn gördü. Yaradana kurban olayım 
göz değil o, dUrbUn mübarek dür~ 
bUn. 

Demie, mavzerini kaparak mo
töıiin başına geçmi§ti. Mipavrili ha
kikaten vaktinde seslenmiş, motörU 
tornistan ettirmi ti. Yoksa dü3m • 
n~. bayağı kucağına düşecek, hiç 
degılse vücudilmüzü hissettirP.
ce k ve herifleri §Üphelcndirecektik. 
Beş dakika sonra, ben, :Mipavrili ve 
Hopalı Sadık motörümüze.bağlı san
dal ile karaya atlamış, pırnallıklar 
içine dalmıştık. En fazla, on dakika 
yUrUmüe, yUrUmemiştik ki, gördü
ğümüz manzara karşısında apışıp 
fallamış, yüz yüze bakakalmı~. 

Ne mi görmüştük? .. Bir manzara ki 
can dayanmaz, hele seyrin doyunı 
olmaz. Ortada sönmek iiHeı~ bulu
nan bir at . Yanan odunların ç9ğu 
korlaşmış, ve külleşmeğe yüz tut· 
muş. Bir kısmı henüz sine ine ve 
fersiz titrek alevlerle yanıyor, ara

sıra sönerek hafif bir dwnan salıyor 
ve bize doğru savuruyordu. Bunun 

dl'y Sar yı 
Boşalhlmakta olan ha
pish ne y rinde haziran .. 
da inşaatına başlanıyor 

Yeni Adliye Sarayı inşaatına ha
zirandan itibaren başlanılacağı hak
kında verdiğimiz haber tahakkuk 
etmiştir. Müddeiumumilik; Adliye 
VekAletinden aldığı emir üzerine 
dünden itibaren hapishaneyi boşalt
mıya başlamıştır. 

Hapishanede bulunan 400 den 
fazla mahkumun bir kısmı cÜskii
dar. hapishanesine ve tevkifhaneye, 
ağır cezalı 10 mahkum da İmralı a· 
dası hapishanesine gönderilmekte
dirler. 

TAKVİM 
..., ...................... """"" 
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Sultanahmet 1 B Z Sarfiyatım 
Hafriyatı l 1 

Profesör Bokster tekrar Arf1rmak Çİn 
hafriyata başlıyor Yeni Tedbirler 

Sultanahmet hafriyatını yapan 
Bakster Belediyeye müracaat etmiş· 
tir. Profesör bu ay içinde tek· 
rar hafriyata başlamnk istemek
tedir. Profesör bu sene de Arasta so
kağında çalışacaktır. Profesör Baks
ter'den başka bu sene Tiyer ismin· 
de bir Fransız arkeoloğu da gele
cektir. Tiyer bilhassa Ayasofya mii· 
:ıesinde sıvalar altında mozayik ara
yacaktır. 

Garip Bir iddia 
Bir 
•u•uz 

ha at 

96 lak r kıyı 
yuvarlayınca; 

neyi boyladı 1 
Aksarayda oturan Abdullah is

minde bir balıkçı; c96• lık bir şişe 
rakıyı csusuz içmek• için, arkadaş
larile garip bir iddia ve müsabaka· 
ya girişerek koca şişeyi midesine 
indirmiştir. Fakat aradan biraz geç
meden hastalandığından Gureba 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Zehirli 
Sütler 
Tahkikatı 

Zehirli sütlerden hastalanarak 
hastaneye kaldırılanların heme_n 
hepsi iyileşerek evlerine gönderil
mişlerdir. 

Yalnız Haseki hastonesinde iki ve 
Cerrahpaşa hastanesinde de bir ki
şi kalmıştır. 

Zehirli sütlerin; -dün de yazdığı· 
mı:z gıbi- Fatihte toptancı Abdulla
hm mandrasından alındığı anlaşıl· 

mıştır. 

Ayrıca Ycdikulede Mustafa ismin
de bir sütçü de sorguya çekilmiştir. 

Adliye ve polis, tahkikata ehem
miyetle devam etmektedirler. 
Sütçüler Cemiyetınin Belediyeye 

nıüracaati 

Diğer taraftan İstanbul Sütçüler 
Cemiyeti merkezinde evvelki gün 
zehirlenme hadisesi 'münasebetile 
bir toplantı ynpılmıştır. 

Bu içtimada; Belediyenin seyyar 
sütçüleri daha sıkı bir surette kon
trol etmesi için evvelce yapılan mÜ· 
racaatlerin tekidi de kararlaştırıl

mıştır. 
V'VVV''VV'V'"""~ 

VU.A YETl'E ı 

Tayin olunan Maiyyet 
memur)!lrı 

İstanbul Vilayeti maiyet memur
larından dördi.ı münh3l bulunan ka
zaların kaymakam vekilliklerine ta
yin olunmuşlardır. Tayin olunanla
rın listesi şudur: 

Kemal Hadımlı Sivas vilayetinin 
Hafik kaymakam vekilliğine, Fuat 
Ertuğrul Boğazlıyan kaymakam ve
killiğine, Naci Aksı.t Karaisalı kay
makam vekilliğine ve Melih Yuluğ 
Hadım kaymakam vekilliğine tayin 
olunmuşlardır. 

İstanbul Belediyesi bu sene buz 
sarfiyatını arttırmak maksadile bazı 
tedbirler almıştır. Bu tedbirler ala
kadarlara bir tamimle tebliğ olun· 
muştur. Yapılan tamime nazaran 
İstanbulda buz istihsal eden iki fab
rikanın gündelik istihsalleri (125) 
bin ve aylık istıhsalleri (3) milyon 
(750) bin kiloyu bulmaktadır. Hal
buki yazın en sıcak aylarında bile 
!stanbul'un aylık buz sarfiyatı iki 
milyon kiloyu güç bulmaktadrı. Bi· 
naenaleyh buz sarfiyatını arttırmak 
ve hiç olmazsa istihsalfı.t miktarına 
çıkarmak lazımdır. Bunun için şu 
tedbirler alınacaktır: 

1 - Scrbayilik hükümlerinin ye
rine getirilmesinin terninl 

2 - Bayilerden gündelik snrf ve
sikasının aranması ve icra muka
velesinin istenilmesi. 

3 - Bayilerde her zaman buz bu
lunmasının temini. 

4 - Buz istiyenlerin red cevabile 
karşılanmaması için depolarda da
ima buz bulundurulması. 

5 - Buz Iiatının yüz paradan faz
laya sattırılmaması ve bunun gaze
telerde ilanı. 

Belediye tedbirler arasında buzu 
fazla fiatla satmak istiyenlere ma
ni olmak maksadile buz depolarına 
cBuz burada yüz paradan satılıh 
levhasını astırmayı, halkın buz bu
lundurmıyan bayilerden şikayetini 

temin i~:.in dükkiınlara en yakın Be
lediye zııbıtası telefon numarasının 
talikini ve buz satnn dükkanların 

sıkı bir surette teftişini de temin e

decektir. 

Hasan Deposu 
Yangın erinde 
.eşif Yapıldı 

----
En z 1 ınd n çık rıbp 
açılan k lardan n rer 

zuhur ttl? 
Hasan deposu yangın yerinde 

başlanılan enkazın temizlenme 1.§i 
bitirilmiş gibidır. Hiıdise tahkiknti· 
le meşgul olan müddeiumumi Rıfat, 
hakim Ktışıf, depo sahibi Hasan ve 
avukatı Sadi Rıza ile birkaç zabıta 
memuru evvelki gün bu münase
betle yangm verine gıderek bir ke
şif yapmışlardır. 

Bu keşifte; enkazın altından çıka
rılmış olan üç biiyük kasa çilingir 
tarafından açılmıştır. 

Bunların birinden bono ve şaha
detnameler, diğerinden de B. Ha
sanın 10 senedir muhtelif sergiler
den almış olduğu ve 10 bin lira kıy
metindeki madalyalar çıkmıştır. 

İki kasanın içindeki bütiin kağıt
lar kavrularak yanmıştır. 

Hakim; bu vaziyeti bir zabıt ve 
fotoğrafla da tesbit etmiştir. 

Günliik k:ısanın içinden 10-1~ ku
ruşluk nikel paradan başka birşeY. 

çıkmamıştır. 

Bu vaziyet de. kundakç1 Ali'nin 
bu kasayı açıp yangmdan evvel için
deki paraları aldığını tevsik etmiş
tir. 
Yangın muhakemesine yakında 

Belediye, Taksim - Harbiye ara· başlanılacaktır. 
ıında yaplıiı &ibi Taksim - Ayaspa- vvvvvv-...,..,....,..,....,..,"""""'""'~~~~~ 

Yeni bir R füj 

a. Dolmabahçe arasında da bir re- DEN1ZLEBD•: 
füj yapmıya karar vermiştir. 

EminönOndı lkrnci planın tatblkına Hamdi Emi? _Ankaraya 
başlanıyor gıttl 

Eminönü meydanı birinci planına 
, dahli bulunan binalardan yıkılmı

yan iki dükk n da dün müteahhide 
havale olunmuıtur. İkinci plAna da
hil bulunan b binaya da kıymet 

takdir olunmuıtur. Bugünlerde al6.
kaclarlara tebligat yapılacaktır. 

Yeni aut nlzamn •I 
Süt ve süt imalAtı yapanlar hak

kında yeni bir nizamname yapılmış
tır. Yapılan bu niı.:amnameye göre 
bu nevi l§lerle meşgul olanlar Bele· 
diyeden muhakkak ruhsatiye almak 
mecburlyetindedfrlcr. Bu nizamna
me hükümlerine riayet etmiyenler 
§iddetle tecziye olunacaklardll'. 

Maliye VekAleti Kırtasiye işleri 

Müdürlüğüne tayin edilmiş olan es .. 
ki Denizbank Umum Müdür Mua
vini Hamdi Emin Çap yeni vazife
sine başlamak üzere dün Ankara'ya 
gitmiştir. 

..,. -
Matbuat Umum Müdür

lüğünde bir t yin 
Matbuat Umum Müdürlüğü İstan

bul Ajanı olarak geçenlerde Ameri
ka'ya giden Bay Neşet Halilin isti
fasından dolayı yerine Matbuat U
mum Müdürlüğü müşavirlerinden 
Orhan Atay tayin olunmuş ve va
zifesine başlamıştır. 

İşitilmemiş Bir . 
Hırsız ık Vakası 

Denizbankın motörle
rinden biri çalındı 
Denizbank'ın Haliç'teki tersane· 

lcrinde garip ve şımdiye kadar en
der tesadüf edilen .bir hırsızlık vak
ası olmuştur. 

Üç gün evvel tersanelerin rıhtımı
na bağlanan Denizbank'ın 8 metre 
boy ve kurşuni renkte tek bacalı bir 
motörü evvelki akşam esrarengiz 
bir surette buradan çalınarak kaçı
rılmıştır. Banka, Deniz Ticaret Mü
dürlliğü vasıtasile bütün limanlara 
ve sahillere malUmat vermiştir. Her 
tarafta taharriyata başlanmıştır. 
vvvvvvvvvvvv~ 

m:TISAT IŞI..EIU : 

Türk .. Amerikan tica
ret anlaşması 

Bundan bir müddet evvel An· 
kara'da imzalanmış olan Türk - A
merikan ticaret anlaşması bugün 
meriyete girmektedir. Alakadarlar 
dış ticaretimizde bugünden itibaren 
hayırlı bir inkişaf devresi nçılacağı
.nı ümit etmektedirler. 
Sanayi Blrlll)lnde dUnkU 

toplantı 
Dün Sanayi Birliğinde şehrimiz 

sanayicileri ve Birlik idare heyeti 
bir toplantı yapmışlardır. Toplantı· 
da bu sene şehrimizde tekrar açıl
masına karar verilen SC'rgi hakkında 
görüşülmüş ve bazı kararlar veril
miştir. Sanayi Birliği bu sene yine 
Galatasaray'da açılacak olan sergi
ye bilumum rf'smi teşekküllerin iş

tirakini tem'n için alakadar makam
larda tesebbüsler yapacaktır. 

ZeytlnyaAı lhraccıtımız 
rh·.or 

Rumanyaya yapılmakta olan zey
tinyağı ihracatımız bu sene diğer 

yıllara nazaran daha :fazladır. Nor
mal füıtlsrla satılan yağlarımız Ru
men piyasalarında hararetli alıcı

larla karşılaşmaktadır. Zeytin mah
sulümiiz Yunan zeytınlerine naza
ran daha düşük fi!ltla satılmaktadır. 

Ayni tip ve nevidcki Yunan zey
tinleri sırf daha güzel stımdardize ı 

edılmiş olduğundan emniyetle alın
maktadır. 

Bundan başkn Haınburg'dan bir 
firma odaya müracaat ederek cam, 
pcnçere almak istediğini bildirmiş
tir. Bir Alman fırması da paçavra 
ve kuru mcyva talep etmektedir. 

K~dın çor pları hakkın-
da bir rapor h":zırlanıyor 

İpekli kadın çoraplarının çürük
lüğü hakkında yapılmakta olan tet
kikler nihayet bulmuştur. Ticaret 
ve Sanayi Şubesi Müdürü Vedat ve 
Sanayi Birliği Umumi Kfıtibi Halit 
Glileryüz çornp fabrikatörlerilc bir 
hafta evvel yapılan içtimada veril
miş olan kararlarla Odanın ve Birli
ğin mülakalarını birleştirerek esas
lı bir rapor hazırlamıya başlamışlar
dır. Bu rapor bir iki güne kadar ik· 
mal edilecek ve müteakiben bütün 
çorap fabrıkatörleri bir toplantıya 
davet edilecektir. Bu toplantıda ha
zırlanmış olan raporun esasları üze-

. rinde en son mütalealar alınacak

tır. Bu rapor, bilahare Vekalete gön
derilecektir. 

Sebze ve yaf Uzum 
ihracatı 

Yaş meyva ve sebze satış tarım 

kooperatifleri bu mevsim Alman ·a· 
ya ihraç edeceği sebzeler için bazı 
angajmanlara girmiye başlamıştır. 

Bu ene ilk olarak hususi ambalaj 
tertibatını havi sandıklar icined do. . ~ 

mates vesaire ihraç edilmesi karar-
laştırılmıştır. Bulgaristan'ın en mü
him .ihraç maddeleri arasına giren 
domates, Almanya ve diğer mem
leketlerde en ziyade aranılan mad-
delerdendir. Vitamini bol olan bu 
sebzenin memleketimizde daha gü
zel bir surette ve iyi cinslerden ye
tiştirilmesi için Ziraat VekAleti de 
icabeden tedbirleri alacaktır. Bu se
ne yapılacak tecrübe mahiyetindeki 
ihracat iyi bir netice verdiği tak
dirde önümüzdeki seneler zarfında 
daha geniş. angajmnnlaı a gırişile

ccktir. Bu seı1e yaş üzüm ihracatına 
da ehemmiyet verileceği alakadarlar 
tarafından söy lerunektedir. 

~ MAYJS ~ 

Polonya Almanya 
Bugün siyaset ruznamcsinin eti 

mühim niza membaı olarak Danzig 
ve Polonya koridoru meselesi bulun· 
maktadır. Bu meselenin mevzuu çoll 
derinlerden gelmekte ve hususi nı11· 
hiyetini bırakarak beyneltnllel siytı' 
sete dahil olmaktadır. Buradaki a· 
Ukadar devletlerden Polonya, co~· 
rafi vaziyeti itibarile Almanyanııı 
her hangi bir tevessü siyasetine, 
şarka doğru ilerleyişine, tabiri di
ğerle Sovyet Rusya ile olan siyase
tine büyük bir engel teşkil etmek· 
tedir. Umumi Harbin hitamında Al• 

manlar, t§.bi olduklım sulh rejirııİ 
itibarile Polonya ile daimi surette 
gergin görünen bir :siyaset tokip et• 
mekte idiler. Avrupa'nın bu köşe• 
sinde mütemadi ihtilaf rnevzulaı1 

doğuran muhtelif hadiseler, zaman• 
la, her iki mem1eketiıı münasebet· 
}erinde silinmiye başlamış ve 1934 
kanunusanisinde müteveffa Mare
şal Pilsudski ile M. Hitler nrasıtı• 
da aktedilen anlaşma, sureti zahir• 
de ortadaki karışıklık amillerini 
kaldırmıya savaşmış, muallak mc· 
seleleri halletmiş görünmüş ve fa• 
kat esasta ihtifıf noktaları baki kal· 
mıştı. Habeş harbi sırasında FransS 
ile İtalya arasında ve Tunus'taki l· 
talynnlara müteallik anlaşma nas~1 

üstünkörü bir hal sureti gösterıni.Ş 
idise, o zamanki anlaşma da ayni 
netayici doğurabilecek şekilde tan• 
zim edilmişti. Her iki tarnf ta badi· 
satın inkişafını beklemeyi tercih et• 
mişti. Bu anlaşma, Berlinin şarkll 
müteallik emellerine hatime çele• 
mcmiş idi. Bu vesiknyı imzaiıyatı 
her iki taraf, aralarında bi.ı: fasılıı 
tayin etmek ve hazırlanmak gayesi• 

ni istihdaf ediyorlardı. Şüphesiz Jd 
Berlin, muhtelif hattı hareket takiP 
etmek mevkiinde bulunabilirdi: Al· 
manya, garpte emniyet tedbirleri il' 
]arak A vrupa'nın şarkında serbest• 
çe hareket edebilir, veya Polonya• 

yı merkezi Avrupa'daki bir ihtilaf 
halinde, bitaraf kalmıya mecbur 'k1' 

labilir ve nihayet hadisatın göster• 
diği seyir nisbetinde doğrudan do~· 
ruya Polonya'ya karşı bir emri vıı• 
ki icra edebilirdi. 

Berlin, büyük Alman İmparator· 
luğu teşkilinin icabettirdiği uıı• 
surlardan Merkezi Avrupa'ya taal• 
lfık eden kısımlarını büyük bir mile' 
yasta vüçudc getirmiştir. 

1 

Bugün Almanya, Avrupn'da esctl 

havaya tebnan, yiıksek sesle ba~ı· 
rarak, Dsnzig ve Polonya koridorıJ 
üzerindeki emellerini knt'i olara1' 
ortaya sürmüştür. Bu ta1eplerinde11 

dönıniye takip ettiği siyaset ve dil' 
hilde istinat ettiği rejim dolııyısil• 
imkan da mevcut değildir. 
Şimdi cevap Polonya'dan beklen!• 

yor. Bu cevap, bugün Kolone1 Bekit' 
söyliyeccği nutuktadır. Bu nutkl.11' 
Polonya gazetelerinin ve ajansUırıtl 
tefsir mahiyetinde verdikleri habeı°' 
Jere göre de Aimanların hoşuna git
miyecek bir şekilde olacağı tebaruı 
etmektedir. Hele Polonya gazetele
rinde rastlanan yaıJlar ve nutkl.111 

muhtemel münderecatı Almanlarıfl' 
kine tamamen muhalif bir vazi •ci 
göstermektedir. Zira Polonyalılnl'• 
Almanların Baltıkta, kendilerini c· 
zebilecek derecede bir f aikiyet el• 
de etmelerinden endişe duymaktB' 
dırlar. 

Memeli işgal eden Almanya, Daıt' 
:r.igi de elde ettiği takdirde, PoloJl' 
ya, Baltık denizinden ellerini çelC' 
mek mecburiyetinde kalacaktır. RcS' 
men Alman olncak bir Danzigde, hef 

hangi ik1.isadi avanla~ların hiç bit' 
'.kıymet ve ehemmiyeti mevzubslıf 
olamaz. Çünkü Avrupa'nın bu Jc5' 
şesindeki biiyilk nehirler, yani Vig
tül ile Nicmen nehirleri vasıtı:ısi11 

ve Danzig'in de bahri bir üs şeklW 
de istimali ile Almanlar VarşovnY' 
isteklerini kabul mecburiyetinde 
bırakabUeceklerdir. İşte PolonyıılY 
lar geniş salAhiyet ve imtiyazlar el' 
de etmiy-0 muvaffak olamadık!ıı•1 

takdirde Almanların, Avrupanın bıJ 
kı mmda büyük bir tesir icra edB' 
bilecek mevkle gelecckleriııde11 

korkmaktadırlar. 

Bu endi§ lerden mülhem olan fO' 
lonya siyaseti ve buna ka~ Ittib~ 
etmek istediği tedablr M. Bekin ira& 
edeceği nutukta ve Alman muhtıtlV' 
sına vereceği mukabil cevapta milıı' 
demiç bulunacaktır. 

Or. Reıad SAGA v 
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. ~ : ~ : ....... ~ ................. Balkan Devletleri 
Atina -Sofya Arasında 
Münasebetleri Takviye 
Yunanistan Bazı Şartlarla Bulga
riatana Selanik Veya Kavalada 

Ekonomik MahTeç Veriy or 
Atina, 4 (A.A.) - Hava1' Ajanst- otan bir- İngiliz - Fransız ekonomik 

nın muhabiri bildiriyor: yard ımını iyi karşılayacağı bildiri-
Inglltere tarnfından Ynnanistan'oı liyoF. 

ekonomik kolaylıklar g«)sterilmesi Leitbrossun. bu ekonomik yardım 
işini mü7.akereye memur Leithro~ [ mukabilinde, Yunanistanı Bulgaris
sun ayni zamanda Sofya ile Atina tanla olan münasebetlerinin islahı
arasındaki bağlan takvıyeye matuf 11 a imale için hükumeti namına bazı 
olarak İngiltere tarafından t.eklifleri gavretlerde bulunacağı zannedil
de. hamil olup olm dığı siyas1 mah- mektedir. Bu husustaki İngiliz tek
iellerde ı:r.erakla araştırılmaktadır. liflerinin siimulü merak ediliyor. 

Ayni nlahfeller ve Atina mali Umumiyetle iyi malumat alan mah
mahfelleıi büyük İngiliz mütehasSl- fellerde Yunanistanın toprak bUtün
Elnln ziyaretine büyük bir ehemmi- lüğüne halel getirilmesine müsaade 
Yet atfetmektedir. etıniveceği ve bu bütiln1üğü bütün 

Bir İngiliz ikrazmd•n ve şimdiye kuvvetile müdafaaya amade bulun
kadar en büyük ahcıSl olduğu için duğu tcvit edilmektedir. Fakat Bul
~~~anya•mn Atına üzerinde inkar I garistan bütün Balkan kom~ularile 
gotü.rmez bir surette tazyıkına im- samimt bir surette ve gizli bir fikri 
k~n ve. rrnis olan tütün ıh raca tında ı olmaksızın teşriki mesai etmeyi ha-
aost 1 k kikaten arzu t-div. orsa, Yunanistan, 
o en "'Ce muhtelit kolaylıklar. 1 
dan bahscdıliyor. Yunanistanın Egp denizinde, mesela Selfınik ve~·a 
k K~n·alad1 . komsularına ekonomik 
.endisini tolaliter devletlerin gı' t- ' tik bir ınahrec teminini kolavla~lırmı-

çe artan tesirinden lmctar"~ak 
~ ya 3.rruıde bulunmaktadtr. 

;vvv.. A./VV\.~~':('L".'f'Y''!(Y'YY'-.,;'V'vvvv~,~ 

Londrada İnfilaklar 
I>ün müteaddit yerlerd ~ bombalar patladı, 

tedh.şçilerin faaliyeti arttı 
----... ........... -~i ~-· •• 1 

Londra, 4 (A.A.) - Saat g da Lon
Ctra•da yeniden iki bomba infilak et
nıiştir. Bu infilıiklar, Euston Road 
,.e Charing Cross Road'da iki iş bü
rosunda hasarata bais olmuştur 
Miistahdemınden 1k1 kisi yaralan~ 
mış ve hastaneye kaldırılmaları 
mecburiyeti hasıl o?mu tur. 

Muhtelif ·nfilak havadisleri 
Londra. 4 (A.A.) - Bu sabah er

tenden High-Hobborn"1 - b ' . · f ' ld U<t 11 ın ı-

infilakı Londra'nın Euston mahal
lesi sekenf!sini uykularmdan uyan
dırmıştır. Bu bomba, bir otomobil 
mnğaz .. sının önünde patlamış ,.~ 

mağazanın vitrinlerini parçalamış

tır. Arka arkaya patlayan üç bomb11 , 
Coventrv şehri halkuu dehşet için
de bırakmıştır. 

B ı·inci infilak biı· mobilye mağa
Ziisı önünde vukua gelerek mühım 
hasa.rata sebebıyet vermiştir. Daha 

(BiLt tarafı 1 inci sayfada) 

yük bir Yugoslavya olduktan 90?1H 

yine ayni fellk.etle karşılaştı. Cer
men akınını kapılarında buldu. F~ 

kat büyük Yugoslavya kü.çillc Sır
bistan•ı red w inkar ederıtk Vene-

dikte ve Berlinde dostluk teminat
ları vermek s.urettlı işi bir müdde' 
için pa-muk ipliğine bağlamayı.ı t•
cih etti. 

BaTu:an Antantı, sırf Balkanlı dev

letler arasında biriblrlerlne karyı 
hudutlarını garanti etmek maksadi· 

l~ vücut bulduğuna göre, içlerinden 
birinin filan mihve.re bağlanmış ol~ 

ması mantıkan mevcut antanta do
kunmamak icabeder. Fakat m.antı

kın hiç hükmü geçmiyen bir yer 

varsa o da burasıdır. Çünkü Küçük 

bir Balkanlı devletin Roma - Berlin 
mihveri ile sıkı dostluğu hareket 
serbestisinden fedakarlığa bir mah
klımiyet manasını ifade eder. Onun 

için Berlin ve Roınadan esecek bir 

rüzgara göre Balkandaki dostları a
dımlarını tanzim mecburiyetini his-

sedeceklerdır. Binaenaleyh, bu ~ 

rait altında Balkan devletlerinin, 
Balkan misakı ile yüklendikleri ta-

ahhü tleri ne dereceye kadar ifa ede
bileceklerini biribirlcrinden sorup 
anlamalan tabiidir. 
Eğer Balkan devletlerL hareket 

serbesttlerini kaybetmişlerse Bal

kan misakı namile sun'i ve z.ahiri bir 
varlığı tereddütle yaşatmıya çalış
makta mana yoktur. Biz, hala Bal

kan Antantından ümit kesmiş deği
liz. Fakat. doğrusu. bu ümidimizde 
haklı olduğumuza kanaat getirmek 
için fiili bazı esaslara istinat etmek 
lüzumunu hi~sediyoruz. 

Balkan Antantı, bu uzlaşmaya da
hil devletlerden bir veya bir kaçmın 

fena niyetlerinden dolayı değilse de 
her halde siyasi büyük cereyanla-

rın tesirile hayatiyetini kaybetmiş 
görüni.iyor ve o da bir buhran geçi

riyor. Ne bu buhranı saklıyalım. ne 

beyhude ümide düşelim, fakat ne de 

çarçabuk bir mersiye okumıya kal· 
kalım. Bu gibi ahvalde en fena po

litika ölçüyü kaybetmektir. Binaen
aleyh kat'i bir kanaate vasıl olma-

Zamana Göre: 

insanın Bugünkü 
Medeniyetdeki Mevkii 

İrandaki 
Heyetimiz 
HaFeket Etti 

Kazvin, 4 (A.A.) - Anadolu A· 
jansının gönderdıği husuıst muhabi
ri bildiriyor: 

---::ııo ·----- Türk müfrezesinin Talıı:an'dan 
hareketi en samimf kardeşlık teza
hüratına vesile olmuştur. Sahne ha
kikaten heyecanlı oldu. TUrk müf
rezesi kendılerine fevkar3'de bir mi
safirperverlik gösteren İran Harbt
ye talebesile birlıkte avluda toplan
dığı zaman, talebeden bi.ri hıtraretli 
bir nutuk söylemiş ve nutkunu «Ya
şasın Türkiye. yaşasın 'lürk ordu
su, yaşasın Türk - İran kardesliğı. 
sözlerile bitirmiştir. 

Ecdadımıauı geçen asırlarda ya· 
(ladığı asude amanlar& bu gün hay
retle ve belki d9 huretle bakıyorm. 
Büyük bir medeniyet konforu için
de !sabınıız istirahat halinde olmak
tan uyade teheyyüç içindedir. . 

Bedii zevklerimizi bol bol tatmin 
edecek vasıtalara malikiz, zekamı· 
zı işletecek bir çok keşiflerin nimet
lerinden de kolaylıkla istifade edi~
ruz, Az emek sarf ederek çok şey öğ
renebilecek bir mevkideyiz. 

Fenni düşiincelerlıniz de yüksel
miştir. Kolay kolay ihtiyarla.ınağa 
ruı değiliz... Onsan denilen bu ın~ç 
bul) ile ciddi surette uğraşan ıllim· 
}erden doktor Alexis Carrel bize: 

.Olgunltrk ve bilhassa ileri ya~ 
çağlarmın fiziyolojik kıymeti pek az 
dtr ve bu zamanlarda zihni ve uzvt 
değişiklikler hemen hemen yok gi
bidir. Bunun için bu zamanları mtim 
lrfuı olduğu kadar faaliyetle ge~ir
mek lizımdır.• diyor. 

Demek. ki asri bir insanın yaş i
tibarile istirahate kendisini bmıı.ka
cağı zaman son nef ~ni vereceği l
na kadar uzatılmıştır. 

Çünkü hareketsizlik zamanın 

muhtevasını büsbtitün kısaltır. Ve 
işsizlik gençlerden ziyade ihtiya.rlır 
i<;in tehlikeli olur. Binaenaleyh: kuv
vetten düşmüş olanlara kuvvetlerini 
iade iç'1'.ı kenc!Heıine göre. bir iş bul
mak lazımdır. Vazife gören uzuvları 
kamçılamalı. Bunlardan az işliyen
leri fiziyolojik bir surette faaliyete 
teşvik etmeli, hüU.sa zihni ve m'l· 
nevi hadiselerle günlerini doldurm-ı· 
lıdır. Nasihatini veriyor. 

Buna rağmen vaktinden evvel 
ihUyarlamışlara: bu son zamanla,.rla 
daha çok rastlıyoruz. 

Bu kadar ıümu.llli bir zilUıı faa
liyeti urt insanı hırpalamıştır. Fa
kat hırpaland>juıın !artana bile va
rama.dan mütemadi dldl~me inkita
sız bir program gibi dev~m ediyor. 

Bu zihin ve beden yarışına mu· 
kavemet için ve bu programı takip 
mecburiyeti!• bu günUn adamı otu
rurken, dinlenirken bile çalışıyor .. 

Şehirlerde gürültü ile mücadele
ye girişen belediye teşili.tı nesim\ 
havanın sükllnunu yırtan tayyare 
motörlerine hudut harici muamelesi 
yapıyor. Denilebilir ki: 

cMedeniyet i.th terakkiye doğ
ru dört nala kalkmış; süvari: diz· 

. ginleri elinden kaçırmış bu ~ dön 
dürücü uçuşun nereye varac~ 
bekliyor. 

işte bu yorucu ceht bugünkü 
nesli vaktindesı evvel yıpratıyor. 

Daha fenni tabirlerle maksadımızı 
ifade için yine doktoı· Carrelin mü
taleasmı dinliyelim. 

cBu günkü medeniyette fert ha· 
kilô bilgiden ziyade bir nevi kurnaz
lık ve yaşadığı muhitin tesirini de
rin surette kendisine çektiren zihni 
bir zaaf içindedir. Ve hayatın dai
ma ameli tarafını kavrayan bir fa
aliyet göstermektedir. Ahlaki mii· 
eyyidenin sarsılmasından sanki ze
ka da çökme-ktedir ... 

cDenilehilir ki: muasır medeni
yet hem muhayyele, hem zeka hem 
de cesaret sahibi bir münev,·er züm 
re yetiştirmekten acizdir .• 

Bu satırla.nn ilmi kıymetini Ye ı 
ifade ettiği müthiş hakikati kabıtl 
etmekle beraber, terakki yolunun a
sıl insaniyet hedefinden çok uzak
laşmış olduğunu da itiraf etmek la
zımdır. 

Hatip: . Biz iki vücutte yaı;;ıyan bir 
tek kalbiz,. demiştir. 

Müteakiben söz alan kaymakam 
Knyabalı bu güzel sözlerden dolayı 
teşekkür ettikten sonra iki millet v-e 
iki ordu arasındaki kardeşliği teba.
rüz ettirmiş ve nutkunu c YaşaS1n 

Şahinşah , yasasın İran, ya.Şasm 
Türk-İran kardeşliği. sözlerile bitir
mistir. 

İran miifreze~=dnin kumandanı Ar
fr a bir Türk askerini ~e Kayabelı 
da bir f ran askerini öpmüş ve mü-te-
akiben İranlı talebeier Türk ord'tı· 

sunun mümessilini .-Ya:şa ı- cilve al
kışlamı~lardar. Bundan sonra Tilrk 
müfrezesi önde bayrak ve muzlkıt 
olduğu halde halkın hararetli a1kı~
ları arasında Harbiye Mektebinden 
ayrılarak sehnn methahnden Peh
levi c ddesinc gelmiştir. 

Bir İran müfre~si orada 
bekli\·ordu. i\httat selam me
rac.-imiııden sonra. iki muzika iki 
memleketin mmi marşlarını çalmış. 
subnvlar h aı:iki karde~ sıfati1e kıı
caklnsnu.slar ve müteakiben Türlt 
askerleri otokarlara binerek. on beş 
gün kencli evinde gibi kald1ğı ve 
k::ı lbinin bir kısmını bıraktığı Tah
ran'dan S" t l!S de ayrılmı>ıhr. 

Ti.irk a~kerleri geceyi Kazvinde 
ş~hrin kendilerine tahsis edilen en 
iyi iki otelinde gecirmislerdtr. 

Mütemadi bir 7.elzele sarsıntısile ı Kayabalı ve kendisfle görii.ştüğüm 
diğer Tiirk subayları İran'da kar· 
desleri nezdinde tesadf.H ettikleri 
hakikaten candan samimilikten do· 
}aYı fevkalAde mütehassis oldukla
rını bildirmişlerdir. 

k vukua gelmiş, birçok camlar kı
tılmıştır. 

Bir .. dd tnu et evvel bir polis memu-
ru, başka bir bombayı patlamasın
d~n evvel meydana cıkarmış idi. 
~ırkaç saat sonra tedhisçiler tarc.- I 

şiddetli olan ikinci infilak, gaz kum
panyasın ın tecrübe salonunda vn
kua gelmiştir. Üçüncü infilak, bir 
koopel·at if mağazası önünde Ye tam 
bir polis bombayı bulup fitilini ç1-

dan evvel, Balkanlılar arasında ha

lis ve açık bir görüşmeyi münasip 

telakki ederiz. Herkes ne yapaca-

ğını bilmelidir. Atalelin ve tereddü
dün hiç yeri değildir. 

i : · ı tu1 YALÇ!N 

Bunun sebebi nedir acaba? Me
deniyeti daima bir kül olarak kabul 
edersek medeni bir insanın bu ca
mia içinde hapsedilmiş olduğunu gö
rürüz. Bu medeniyetin bu günkü 

kültürü de eski zaman irfanından 

bambaşka bir şeydir. Yemek yeme
nin; çalışmanın; gezmenin~ eğlen

menin hatta konuşmanın bile bir hi.l 
giye muhtaç olduğu bir devirde ya· 
şıyoruz. ~amızı : irfanımızı ken
di muhitimizden çok uzak d.lyarla
rm zekası ve irfanı ile birleştirmek 
zanıretindeyi:ı. 

Hassasiyetimizin hudutlarını dün 
ya hadiselerine kadar teşmil ettiği
miz için asa6ımıı her zaman gergin· 
dir. 

yaln~ silah fabt:ikalan açan ve "5C
celi gündüzlü tahrip ''e imha alet
leri yetiştiren büyük sanayi bu dün
yaya çoktur. Bu fabrikahtrm mamu 1 
litı yalnız bu dünyayı değil, bundau 
daha büyük yüzlerce dUnyalan bile 
harap ve perişan edecek kadar ka
bir ve korkun~tur. Ve muhterem 
doktorun muhayyele, zeka; cesard 
müsellesi bu dağ gibi çelik ve de
mir ehramlar arasında tabiatile k:ıy 
bolacaktır. Doğrusunu isterseniz hu 
haşin medeniyeti biraz yumuşatmnk 
bu çelik ve demir kasırgasını biraz 
azaltmak ve toplu bir ifade ile cDa
ha insani bir medeniyet. yaratmak 
lazımdır. Bunu bütün dünya düşü
nüyoı· ve istiyor amma .. kaçmaktan 
ko\·alnmağa vakit bulamıyor ki: 

Tüı;.k hevel.i de, sa.at 16 da ha.re· 
ket etmiştir. Şehı:in ~mda bir İran 
müfrezesi ta1.lın merasimi. yapmı.\ 
ve muz.ika iki memleketin milli 
ın:ı.rşlıırını calmıstır. 

B. Rana Tarhan ve arkasından he 
yet azası mütrezevi teftiş etıni.şle.r 
dir. Tarhan ve General Orbay İra.ı 
müfrezesi subavlarııun ellerini sık· 
mıslardı.r. 

ından. konulmuş olan bir bombanın 
karmıya uğraşırken vukua gelmiş- ,.. ... ---~--~"""'"""'"~~..-...-.!!'!!'!"~ 
tir. Nüfusça telefat yoktur. 

Almanlar VeMacarlar 
Slovakyayı Paylaşıyor 

(Ba.ı5 tarafı 1 inci sayfada) 
Parls, 4 (A..A.) - A1ıruı.nva ha

riciye nazırı Von Ribl5cntro~'un t
talya 'ya bu gün yapacağı ziyareti 

~evzuu bahseden Joumal g:izet~Bi 
fü~rhl: l 

İtalya, Polonya ile dostluk mü

nasebetleri idame ettiğinden bu zi-

1arct bilhassa luzumlu ~bi g·· ·· k . b ozu-
Uyor. Bınaenaleyh Von Ribbentro-

pun, i~ler Polonya ile Almanya ara

sında bozulduğu takdirde !buyan sa 
dak t· i . a ın n ne dereceye kadar ileri 
gıdfl'N>~· 

---...uı tesbit etmek Ü!temesi pek 
tab""dl ıı r. Hususiyle ki ltalya. Polon-

i}'aya itidal tavsiyesinde bulunmuş 
ise de Be ı· r ın nezdınde de ·· ·1 bi ... t b m ımı:ısı 

• eşe büst b 
. e Ulunmuş olduğu tah 

rnm edllryor. 

Budapeşte 4 (A. 
h .. ktbn ' A.) - Naibi 

u et Amiral IIorty 1. 
l • par amen-
ho~ feshetmi§tir. Yem llleclis. 10 
azır8;llda içtinıaa davet edilecekt· 

•bini liükfı~et, yeni intihabatın ta~~ 
ı 

11 
tesbite memur edilmiştir. 
~ 1'allM> Kabll'eye geliyot' 
Kahire 4 (A A ) Llb ini . ' · · - ya umu-

ı ValiBf Mareaa1 Balbo'nun 8 ma-

~§alburaYa ,geb:ııest bekleniyor. 
kat lthı Balbo nun bu ziyareti bir 
~llftcektir. 
Roma· 4 ~ Llbyac1a 

' (A..A_) - 4lman. ordu-

ları kumandanı general Von Brall

chitsch, yanında ltalya harbiye mü.s 

teşarı general Pariani ve Libya. u

mumi valisi ma~al Balbo olduğu 

halde Marmarica fırkasını teftiş et-

nıiş ve fırkanın geçit resminde bu

lunarak Libyadaki 1talyan kuvvet

lerinin görmüş oldukları talim ve 

terbiyeyi takdir eylemiştir. 

General Von Braachitsch, bım

dan sonra tayyare ile Tobruk'a git

miştir. Orada askeri tesisatı g~
cek ve yarın Trablusa dönecektir. 

Livorna, ~ (A.A.) - Korsikadan 
memleketlerine iade olunan 500 1-

talyan, dUn Citta di Traponi vapu

rile buraya gelmi§'lerdlr. 

Berlinia Wr tebibi 

Berlin, 4 (A.A.) - Salahiyettar 

nıehafil, ttalya, Almanya ve japon

ya arasın~ askeri bir ittifak ·akdi 

maksadil~ m\bakereler yapıhnakta 
oldUe.Ouııa dair pyialan tekzıb et
mektedir. 

Görtng Madrfde gtdlyor 

Berlin, 4 (A.A.) - İhtiyatla te
lakki edilınek icabeden şayialara 
göre Sanremoya giden Göring, ora

dan Madrid zafer geçidinde bulun
mak üzere İspanya'ya gidecektir. 

Litvinofun istifası 
Heyecan 
Uyandırdı 

( Bafta:rafa 1 inci .. yf amı:zda) 

lemekte<lir. 
Maamafih Times gazetesi, heni.iz 

Sovyet harici siyasetinde kat'i bir 
değişiklik olacağının söylenemiyece
ğini yazıyor ve Üıyor ki: 

« Valna Sovyetlerin teklifleri <;ok 
ileri gittiği iı,in İngiltere bunları ka

bule pek mütemayil değildir. Fakat 
tngiliz ve Sovyet hükumetleri taar-

ruzu önliyecek olan hedefte muta
bık bulunuyorlardı. Sovyet hüki'ı· 

meti azami. derecede geniş bir esas 
dahilinde kollektif emniyette israr 

göstermektedir. Büyük Britanya hü
kumeti böyle geniş taahhütlere gi-

rişmekte tereddüt ediyor ve A vru
panın, harp halinde mütearrız veya 

taarru.u uğnya taraflar haricinde, 
kat't olarak iki bloka aynlmasma 
mani olacak mutavassıt bir sureti 
tesviye araştınyor.1şte meaele böy-

le bir anlaşmaya en elverişli şekli 
bulmaktır. Şimdi de, Litvinofun is

tifasından sonra. tngiltere hükfune
ti ayni esas dahilinde müzakerelere 
devam edecek midir? İngiltere etia· 

sen üçler ittifakını pek .istemiyor. 

Çünkü kendisine ideoloji ve Rusya 
ile sıkı sıkıya bağlanmak yüzünden 
dünyanın başka taraflarında da dilş 

manlar kazanmak niyetinde degil-

dir. 
Polonyadaki intiba 

Londra, 4 (A.A.) - Bu sabahki 
Polonya gueteleriniıı net}riyatma 
bakılırsa. Polonya LitWıofun çekil-

[Vaktile kendi dünyasında yaşı
yan ailam, şimdi bütün dünyanın i
çincle yaşamağa. mecbur olan adam
dır.] 

Ankara 
Köylerinde 
Tetkikler 

Dr. Esat K.emal Bekimoğlu 

İran Hariciye Nazırı B. Alam, Ge 
neral Ahmadi ve. Türki,.\'.e Büyük el 
çisi şehre elli kilometre kadar ıne 
safcde bulunan Kerec'e kadar he 
yete refakat etmislerdir. Kereı;.t. 
ç_ay içilmiş ve samirai veda merasi~ y • B l d • mlııden sonra tekrar h areket edil-• enı e e ıye mistir. 

iktisat Müdürü Heyet saat 10 da vardığı Kazvin 
de• Belcdiveui.n misafiri bulwnnak· 

Gelıyor tadır. Yamı sabah Ralım.adana ha 
rekct e.de<:ck ve öğle yemeğini ora, 

Ankara, 4 (Hususi) _ .,,faarif ! Ankara, 4 (Hususi) - lstanbul da yedikt~ sonra akştim üw.ri Ker 
Vekili Hasan Ali Yücel ' '" ilk T<'d- Belediye iktısat Müdlirlüğüne tayin nı.ansah'a ..:aL-acaktır. 
risat Umum Miidürü ~ . ~.mı işti· 

rakile Neşriyat Ifongresine gek?n 

gazetecilerden bir grup eğitmen mek 

tepleri bulunan üç koye btr gezinti 

yapmışlardır. Bu mektepleri zirnat 

ve kültür sahasındaki muvaffakiyet 

leri takdirle müşahede ~iştir. 

Yarın on köy halkınt'i'f1:ı~71altil<> 
1 

övedik köyünde Ulnpmar mevki.in
de toplanacak maarif erkini. vali, 

gazeteciler hu"!tlruo.da ~usa

oo1ı:alan, kır müsamereleri yapıla

ca, ~lü misafirlere ziyafet vere-
cektir. 

mesini hiç le 'fena xarşuamam&tta
dır. 

Gazeteler, Litvinofun kollea.-tif 
emniyet taraftan olduğunu ve bu

nun ise iki tara!lı anla§IDaları ter
cih eden İngiltere ile müzakereleri 
geciktirdiğini yazarak Litvinofün 
çekilmesini buna atfediyor. 

Express Poranny diyor ki: 
Molotof ko1lektif emniyet siya

seti altına girmiş değildir. Stalinin 
itimadını haizdir ve HiUerciliğbı §lid 
detti bir muarıziaır. 

edilen İ'Jtısat doktoru Saffet Sezer ı - --------=... :::====---
yeni vazüesine yarın akşam bereket 
edecektir. B "Safiet Sezer,. ~i 
bral.l§ınaa yüksek bilgisi ve çalış
kanlığı ile temayüz etmiş çok kıy
metli bir gençtir. 

lar• memurları baUm 
iyi n: uame&e •~•cell 

Büyük Kırkpınar· 
Güreşleri Bugün 
Başlıyor 

Ankara, 4 (Hususi) - tcra me-
murlarının iş sahiplerine kar§l iyi 
muamele yapmaları ve kolaybk gfi&. 
termeleri lizımgelirlıten ban icn ıoe 
murlannııı bu hasusa riayet etme
dikleri Veliletçe anlaşılmıştır. iş 

sahiplerine iyi muamele yapmak ft 
mevzuatın kolaJi lıklannı göstermek: 
memuriyet vazifesinin tabii icaphl
rmdan olduğundan hilifma hareket 
memurin Te hilrimler ka.nll!lu mu
cibin<:e inzibati cezayi miistelzt?JD 
bulıınrnaktadır. 

Altln kemeri m taya geu. 
r- General Cemil Tane
rln Yeni S amba beywtı 

Vazifelerinin mahiyeti ve iş sa
hiplerile daimi temasta bulunmala
n bakmundan icra memurlannm bu 
hususta fazlah assasiyet göstererek 
alakaWara sert ve fena mnamcle ve 
müşkülat ihdasından kaçmm'.!.ları 
Jiwıngel<liği icra ve iflas memcrlı
rının da vazifeleri esnasmlla bd 
§artlara l'iayet etmeleri ta.mim.en bil- ı 
dirildi -- , 

' 

(Baflarafı 1 iaıei aayfaMntla) 

General Cemil Taner, c Yeni Sıı
bah• a şu beyanatta bulunmuştur: 

c- Kırkpınarda yapılacak büy{ik 
güreşleri seyretmek için geldlm. 
Albn kemeri tertip heyetine vere

. ceğim. Bu kemer, baş pehlivanlı~• 
kazanacak olan pehlivana bu heyet 
tarafından takılacaktır. 

Bu seyahatten .istifade ederek E
dirnedeki spor klüplerinl gezerek 
tetkikler yapacağım ... 

General Cemil Taner, umumi spor 
işleri için de sunla.rı söylemiştir: 

c- Türkiyede spo.r on beş sene ev
veline na.zaren gerilemistir. Bnnun 
da sebebi gizli profesyonellik veba~ 
zı sporculara el altından para ve.~ 
mesidir.> ... 



S.yfaı • 

HERKESiN 
ANLAOIGI GiBi 

Gülü ıaran 
. 

pıı paçavra 
İstanbul, şehir bütçesinin takat 

ve kifayeti, Devlet himayesile takvi
ye edilerek imar olunuyor. Yalnız 

Yenicami meydanının açılması için 
milyonlar sarf ettik. Planlar hazır

lıyor, pürtük ve pürçükleri ortadan 
kaldırıp asfaltlar yapıyor ve dün
yanın bu güzel şehrini bütün cazibe 
ve letafetile meydana koymak üze· 
·re ne lazımsa yapmıya azmetmiş 

bulunuyoruz. 
İstnnbul, sayısız tarihi kıymetlE'ri 

göğsünde toplamış bir cevherler ha
zinesidir. İstanbul, tabiatın, tahay
yülüne bile muktedir olunamıyan 

nadide güzelliklerin bezemeğe mu
vaffak olduğu bir şehirdir. Boğazın, 

cennete uzanmış bir balkon gibi, 
ruha helecandan kanat takan her 
sırtı, bu kıymetlerin liıalettayin bir 
parçasıdır. 

Ancak, Yedikuleden şehre girer
ken, hele Samatya - Ahırkapı ara
sında görülen pis, müstekreh, der
me çatma) sefil manzaralar; daima 
şehirlinin yüreğini sızlatan ve ya
bancıya dudak büktüren bir saha
dır. Her Şf'hrin, tahsisen fstanbulun 
fakir mahallelerı olabilir ve daima 
olacaktır da ... Fakat şehrin ve Tür
kiyenin kapılarında memleketin iti
barını tehlike ile karşılaştıran böyle 
bir ayıbı; nefis bir gülü saran bövle 
pis bir paçavrayı muhafaza edip 
durmaktaki manasızlığı inkara im
Kan yoktur. Başka semtleri güzel
leştirirken bu teneke ve iğrenç ma
halleleri ortadan kaldırmak ~üphe

siz valimi?in, bütün memleket he
sabına, en büyük hizmetlerinden 
biri olacaktır. 

Çürük, ko'kmuş tahta perdeler 'i· 

casında, akıllar alan bir cennet kö
şesi olsa bile, buna kimi inandıra
bilirsiniz ve oraya istiyerek, zevkle 
kim yaklaşmak is ter? Evimizi ya
parken k<>mmızın önünü de düzelt
mek vazifemizdir. 

00 

Şaka 

Feridun Osman 

00 M 
niyetine 

Alm•nyada lnglllz gaze
tecllerlnl çıkarıyor 
Berlin,' (A.A.) - Dally Teleg· 

taph'm Berlin muhabiri Greene ile 
diğer be~ 1ngiliz 24 mayısa kadar 
'Almanyadan çıkmak emrini alınış. 

lardır. Bu hudut harici edilme ka
ran, cNational Zeitung• gazetesinin 
Londra muhabiri hakkında lngllte

fKNllAaAH 

Bolu Beyi Gözlerini Açtı 
''Bilmiş Ol ki Bütün İsrarların, İnkarların Nafiledir. 

Sen, Köroğlunun Ta Kendisisin ! ,, 
- 28-

- Ağa filin de~I. Bu adam, )'aman bir hay-
duttur. (.'amlıhele yerJesmitt. oradan hrr yana hük
meder. t~te hu ha)'dudun bir atı \ardı ld dill<'re des
tandır. O Jur at altında oldukf;a ona kimse yetişP.
m<'zdi. tı,te st"nİn anJıyaeağm hu kır at, ~imdi Rolu 
beyinin etine geçti. Fakat at öyle tavlandı l<i, yanına 
kimseyi yıına.-,tırmıyor. Bolu beyi de harıl harıl se
yis arıyor. Bu atı terbiye edecek olana hem başseyis
lik ,·ert•et•k, hem d•• yüz altın hediye ed<'cck. ı~almt .•• 

- li'akat'! 
- At çok azgın lıir şey. Yanına yaklaşan kim 

olursa ol un üzerine ahlı)·or. Şimdi)·e kadar ~üze ya
lun adamı helal< etti. itote hunun i«:in oraya baı;vur
manı ta\'Sİ)·e etmem ... 

- Aman ağa, sen buna hiç üzillm«> •• Ben lıayn
tımda. okadar canavar atları kuzu gibi yaptım ki. 

- Pekala öJJe ise.. Mademki sen i tiyorsun ... 
BöJlece knh,·eci önde, anladığınız gibi yabancı 

kılı~ına girmi!j olan Köroğlu arkada olduğu halde 
Bolu bc.rinin sarayının ()nüne vardılar. Kah\'e<'i mu
hafızlara Kfüoğlunu uzak illerden gelen ve talihiııi 
tecriibc l'tmek isti)en bir seyis'olarak tanıth. Mu
hafızlar onu derhal Bolu beyinin seyislerine götür
düler. Bolu beyine de yeni bir seyisin müracaat et
tiği haber verildi.. O da yukarıdan indi ,.e hep bir
den kır atın kapalı olduğu ahıra gidildi. 

Herkes yabancı se)·ise merhametle bakıyordu. 
Çünkii kır ata yaklaşır yakla5maz at bir <'ifte ile 
kendisini )'a sakath~·acak, ~·ahut ta helak edecekti. 

Köroğlu ahıra girinee bir bt>smele çekti n he
mf'n atın )'anına ~·aklaı:arak burnunu ok~dı. Her
kes, atın birdenbire yabancının üzerine at'llmasım 
ve kendisini ayakları altına almasım bf'ldiyordu. 
Yufka ~·ürekli oalular, bu fe<.'i manzara~, görmemek 
i<:in gözlerini )·umdular. 

Fakat, ha)·ret! 

O, yanmn bir adam yakla5ınca gözlerini kan bü
rüyen , ·e çıl~ına di;nt>n kır at, sanki hirdl'nhire d<'
ğişi\'ermişti. Kı7.acağı, cana\'ar kesileceği ) erde bi
Jakb SC\İoçlc ki~nemeğe, yabancı ı,e)'İsi öpmek isti
) or gibi yiizünü, gözünü ona sürtmeğe ba;:.lamıstı. 
Yabancı se)is atı o burnunu okş.a<lıktan, ~~rıs;n:ı. 
bir iki defa elile hafifçe vurduktan sonra gözlerini 
Bolu l>e)'İne \ e etrafındakilere çe\·irdi. Gösterdi~i 
bu meharetten dolayı onlardan takdir bekliyordu. 

!fakat Bolu bt>)·inin çatılmış ka1:1larını w yanın
da bulunanların lmlaklarına. hiddetli hiddetli bir se,. 
ler mırıldandıflnı görünee a.damakılh afalladı. Yok~:ı. 
kendisini tunımı~lar mıJdı? Eğer böJle ise hapı yut
mu · dem<'ktl. 

Azsonra ahınn içi bir sürü kılı<;lı, mızraklı a..c;

kerlerle dolu,·erJnce Köroğlu büsbütün süpbelendi. 
1:~~~thiç ~ir ~y belli etmeğe gelmezdi. Bolu beyi, 
bu tün ff'rtıbat alındıktan sonra Sf'yise hitap etti: 

- Sen ŞÖ)'le biraz beri gelsene! 

Köroğlu, sanki olan bitenler karsı. ında hanet 
ediyormuş gibi bir taur ta.kınnu~h. Mütereddit adım
larla Bolu beyine yanaştı. Bu sırada. etrafa seri bir 
göz atmııı;, ka(:ıp kurtulabilecek bir yol aramıstı. Fa
kat derhal teşebbüsünün her hangi bir netice 'Verrni· 
yeceğine aldı yatmı~*1. Bö;rle bir şeye kalkışmanın 
deUllk olduğunu anlamışh. 

Bolu beyi önüne kadar gele11 Köroğlunu uzun 
uzadiye süz.dükten sonra sordu: 

- Senin adın ne? " 
- Ahmet •• 

- Sözlf.rime doğru ce~·ap ver. Eğer yalan söy-
lemeğe, beni aldatnıağa kalkı~ırsaıı halla pek yaman 
olur. Sen Köroğlunun ta kendisisin. 

- Burada da. herkes Köroğhından bahsediyor. 
Biraz evvel de beni buraya ta,·siye eden kahveci ayni 
seyi söyledi. Bu iı;mi ilk defa. onun ağ.ımdan duydum. 
Ben Köroğlu filan değilim. 

- Ya. öyle mi? Demek inki\r l'Oluna sapıyor

sun? .Fakat bilmiş ol ki bütün inadın, biitün inkarın 
nafiledir. Beni dünyada kandırama1~<.;ın. Sen Köroğlu
sun ! 

- De~ilim! 

......, Hayır, mutlakn. sensin. Eğer sen olma~y
dın at sana bu kadar teslim olmazdı. Mademki israr 
etmekte devam ediyorsun. Ben seni hiilbül gibi söy
letmesini de bilirim. 

Hemen yanındakilere bir işaret etti. On kadar 
iri ~·arı adam öne fırlıyarak KCiroğlunu alaşağı etti
ler. Köroğlu biitün muka,·emetin lıe)·hude olduğunu 

anladığı için hala karşı <llırnn1yordu. Yalnız bu işi 
yapmakla hayatını adamakıllı tehlikeye atmış oldu
ğuna aklı yatıJordu. Fakat artık iı:; işten ge<:mj~ti. 
Köylü rolünü sonuna kadar oynamak Jazı~geliyordu. 
Yoksa kafa<>ını kaybetme$i işten cleğildi. 

Köroğlunun ayakların bukağı, kollarına zincir
ler, bilekçeler taktılar ve kendisini kanrnlık bir zin
dana hapsettiler. Bolu heyi bundan sonra. hemen he
men biitiin ı,ilihlı adamlarını sefertWr etti. Sarayını 
iJİ<'e sardırdı. Ne olur ne olmaz, Köroğlu f'lime ~e
çin<·e belki adamları hücuma. kalkışırlar din bütün 
tedbirleri aldı. • 

Günler gf'{'İyor, Bolu beyinin ümit ettiği hfü•nm 
\e baskın vukua. gelmiyordu. üstelik Çamlıheldeki 
casusları da kat'i bir malfımat gt'tiremiyorlardı. Bu
na. rağmen Bolu beyi, yakalanan adamın Köroğlu ol
duğıına emindi. Bunu mt"ydana çıkarmak, hakikati 
kendisine itiraf ettirmek için de i_şken••eve has\'ur-
makt.ao ba!)Juı. çare görmiiyorclu. · · 

Bolu beyi, Köroğlunun adamlarının ani bir hü
cumuna uğramıyaca~ma emin olduktan ~ora adam
larına yabancı seyise yavaş ya\a!) i~kenceler tatlıil< 
edetek kendi'>ini itirafa mechur efmf•lerini tıildirdi. 

Köroğlunu ilkönce Ulkusu.z bıraktılar. Tam uy

lmya dalacağı zaman kulnğımn yanımla güriiltüler 
yapı) orlar, )'iizüne buzlu sular döküyorlardı. Bu i~
kcncenin tesiri görülmedi. Köro~hı hn ldki hü\ i)·etini 
söylemedi. Bum.lan sonra işkenceleri (-eşitlendirmeğe 
baıjladılar. Köroğlunun kollarına , .e haldırlarma kız· 
gın dt-mirler \'urdular. Da~ladılar. KöroAlu her ~ye 
müka\'t>met ediyordu. 

Bolu he~·i bir Aiin adamlarım dav('( ederek ken
dilerile uzun boylu konu~tu. Her ihtimal gözden ge
«;irildi. Bolu beJi ncticP. olarali ~c)yle dedi: 

- Bu adamın Köroğlu olması ihtimali ne kadar 
kunetli ise olmaması ihtimali •le o derece ka\'idir. 
Vakıa eğer Köroğlu olsaydı, adamlarının onu kur
tarmak için şimdiye kadar her halde harekete g~
nıesi icap ederdi. Fakat diğer tara/tan bu adam ~·a
kalandığındanberi Köroğlu da sır olmuştur. Ortada 
görünmemektedir. Çamhbeldeki casuslarımızın hic 
biri kendisini görmemi~tir. Binaenale)·h bu şüphemizi 
izale etmek için kendisini öldiirmek her halde m ha-
3ulı iştir. Eğer hakikaten K<iroğlu ise, onu diri diri 
zindanlanmızda muhafaza. etmek te bir t.-hlikf'dir. 
Değilse şüphemizin izalesi uğrunda. bir hayatın ne 
ehemmiyeti \'ar? · 

Yalnız ortada. bir mesele kalıyor: At! Köroğlu
nun kır atına ~imdiye kadar hiç bir seyis '~lllasama
dı. Halbuki ben her ne pahasına olursa ols~n b~ atın 
terbiye ~ilrnesJni is~l):oruın. Eğer bu adam Köroğlu 
değilse böyle bir seyısı kaybetmek ~k yazık olacak
:ır. Fakat emniyetimiz böyle bir seyis buJmaktan el
bette ki çok daha mühimdir. 

Tecrübeleri 

:re tarafından verilen ihracı kararına ı 
bir karşılıktır. 

--4>•-
tskenderlye harp limanı 

genf:jletJlecek 

Kahire, 4 (A.A.) - tskenderiye 
Jimanmm Fransız ve Akdeniz filo· 
Janna bir istinat noktası teşkil ·e
Clecek derecede genişletilmesi mese
lesl, alfi.kadar makamlarca tetkik o
lunmaktaclJ.. -

Seferberlik Müdürlüğü tarafın .. 
dan dört aydanborl Gaz kursunda 

staj gören 35 talebe dün İtfaiye 
bahçesinde saat dörtten itibaren 
zehirli gazden korunma ve zehirli 
gazle yaralanan ve hastalananların 

• 

tedavisi ve kurtarılması için yapıla-r 
cak yardımlar etrafında bir tecrü
be yapmıştır. 

Tecrübe esnasında gazden zehir

lenmiş ve Çoğulmuş gibi düşenlere 1 

~· ; n'i hava verilmiş ve hastaneye 
nakil tecrübeleri yapılnuş, bilhassa 
efradın gaz maskeleril6 çalışabilme 
kudreti ölçülmüştür. Resimler, bu 
manevralardan ild intıbaı tesbit et-
mektedir. - -, 

\ 
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_ __.,MEŞHUR CASUS J s 

MUSTAFA SAGİR 
ı-.NASIL TV"FULD4J. NASIL ASiLDi?-

- s - Yazan : R. KARAOÖU! 

Mustafa Sagir 1905 de 
Oksf ordu Bitirmişti 

Evvela 
Daha 

Fransız 

Sonra Da 
Hindicinisindeı 

Hindist~nda İlh 
Vazifelerini Gördü 

_.. .......... . 
HULASA 1 

Cas11s Mustafa Sagir İstiklal 
Zavallı kadıncağızı, mahalli hilkO 
metine meçhul olan bir salond., 
Hintli talebelere konferans verirkctl 
suç üstünde ve teşkilata ait bütU9 

gizli evrak dosyalarile birlikte tut· 
turmak marifetini de becermişti. 611 
suretle de, hakkında beslenilen rnır 
habbet ve teveccühe layık olduğuıı11 

göstermi§ti. Tam manasile bir ın!S' 
ter yetiştiğini belli etmişti. 

Harbi sırasında meş'um b-= r rol 
oynıyan t :e foyası nıcydana ~ık a
rak asılan yaman bir lngiliz ca
sustıdur. Aslen Hintli olan Mus
tafa Say'r, lstaııhul'a muııasala
tında İngilizler tarafından hür
metle k<ır§ılanmıştır. Şimdi Mtts· 
taf a Sagir'iıı doğduğu Peşaı•er 

şehrindeyiz. 

Mister (Şa) da, islamları m~m
nun edip yatıştırmak, çıkması çok 
muhtemel olan kanlı bir hadisc:ıin 
öniinü almak için gerçekten didini
yor, uğraşıyor ve fakat bir tiirlü 
suçluyu bulamıyor, bulduramıyor

du. Hadisenin tevessüündcn, galeya
nın civar islamlara ela sirayetind«>n 
adeta korkuyordu. 

İşte bu buhranlı günlerde, küçük 
centilmen Mustafa Sagir gerçekten 
misterliğini göstermiş, velinimetinı 

büyük bir azap ve tehlikeden kur-
• tarmıştı. 1lk casusluğu, kimseden 
teşvik ve yardım görmeden, kendi 
karar ve kanaatilc yapmış, ne dersi
niz sayın okuyucularım, gizlice işi 

başarmış ve günlerdenberi aranılıp 
ta bulunamıyan suçluyu meydana 

çıkarmışt1. Hayır, yalnız suçluyu 
meydana çıkarmakla kalmamıştı. 

Zeka derecesini, tecessüs kudretini. 
tahkik kuvvetini de İngilizlere ta- , 
nıtmış ve pek yaman bir Entellicens 
Servis elemanı olabileceğini anlat-

1 
mıştı. · 

Mustafa Sagirin bu işteki rolü 
(Pişaver) Mecusileri arasında pek 
çabuk şayi olmuştu. Hatta bu casus 
namzedini öldürmek teşebbüsüne gi 

rişenler bile bulunmuştu . tşte tam 
bu sıralarda da, küçük centilmen an
sızın Pişaverdcn kaybolmuştu. 

Acaba Mecusiler öldürmüşler 

miydi? .. Hayır. Mister (Şa) Musta
fa Sagiri yaşatıp büyütmek, onda 
gördüğü müstesna kudret ve kabi
liyeti yaşartıp 'belirtmek istemişti. 
Hemen ilk vasıta ile onu İngiltere 
yoluna çıkarmıştı. 

Mustafa Sagir, artık Hindistan 
parasile, Londradaki Hindistan ne
zaretinin sahabeti ve Entellict!ns ser 
vis teşkilatı umumi merkezinin ve
sayeti altında yaşıyor, okuyor ve 
öğreniyordu. Teşkilatın eleman ye· 
tiştirme işlerile alakadar olan reis· 
leri bu çocuk için sarfedilen parala
rın, venlcn emeklerin hıç tt! boı-juna. 

gitmediğini anlıyorlardı. 1.mparator
luğun kendh;inden çok ve pek bü
yük işler bekliyebileceği yüksek ka
biliyet ve kudretli bir casus daha ka 
zanacağına kani bulunuyorlardı. 
Çünkü; 

Mustafa Sagir de cidden çalışı
yordu. Derslerinde, tavrı hareket
lerinde gösterdiği dikkat ve intizam 
ile, hamilerinin, muallimlerinin mu
habbetlerini her gün bir kat daha 
artırıyordu. (Birayton) da dört se
nelik tedris devresini muvaffakiyet
le bitirmişti. Darülfünunun dühul 
imtihanlarına hazırlanmak üzere 
göndc~ldiği tskoçyada (Elbing) kol 
lejinden de iki sene sonra iyi notlar
la çıkmıştı. Bu sırada, yine yaptığı 
bir casuslukta gösterdiği maharet 
ve liyakatile, bilhassa teşkilat reis
lerinin dikkat nazarlarını üzerine 
çekmişti. Mektepte okuyan Hintli 
talebeler arasında, Hint istiklali için 
propaganda yapmağa, gizli bir teş
kilat kurmağa çalışan Mis (Forsen) 
adlı bir kadını, Entcllicens Servisin 
o zamanki belli başlı elemanlarını 
bile hayrete düşürecek bir kurnaz
lıkla aldatmış, ağına düşürmüştü. 

1905 senesinde cOksford:. darUl· 
fünununu bitiren Mustafa Sağir at' 
tık teşkilatın hususi ve gizli mekte' 
bine devam ediyordu. Çekirdektetl 
yetişme olan bu Hint veledi bu me1'' 
tepte de, kıymetli bir fidan ğibi biJI 
türlü dikkat ve ihtimamlarla yetir 
tirilmi~, çiçeklendiriJmişti. .A:rtıl 
meyva vermek zamanı gelmişti. 

Teşkilat, Mustafa Sagiri, evveli 
Mister cRosçayııa. adile Fransıf 
Hindi Çinisine göndermişti. Birs1 

sonra da Hindistana getirterek .Me1 
levi AbdüllaC':. adile, Garbi Hindi.S' 
tanda (Raçpotana) eyaleti racasııı' 
musallat etmişti. Bir müddet (Beb' 
ripor) ve (Deholpor) şehirlerinde 
çalıştırdıktan sonra da, Mister (Vill 
lcr) nnmile ve bir tüccar sıfatile 
Blücüstan ve ~ram dolaştırmıştı. 

Mustafa Sagir 1910 senesinde 
cKacovira> ismile (Seri Hint) şeb· 

rine ve bir kaç ay sonra ela (Seyyit 
Şehabeddini Murtaza) namile ve bit 
Hint milliyet ve ihtilalcisi nikabile 
Afganistana gönderilmişti. Cihnll 
harbinin zuhuruna kadar bu baVll' 
lide çalıştırılan Mustafa Sagir, haf' 
bin ilanından sonra, bir müddet (Ell 

tellicens Servis) in Kahire merkeZI 
emrinde olarak, tran, Hicaz, ve Ye· 
men taraflarında çalıştırılmış, su· 
riyenin İngilizler tarafından işgaJİ.Jll 
müteakip te Linkis namı müstearile 
Bcruta gönderilmişti. 

üssübahri kumandanlığının cadde 
üzerindeki kapısında bekletilen otO' 
mobil, kapiten (Harding) ile Mus· 

· tafa Sagiri hamil olduğu halde, oll 
dakika sonra, Beyoğlundaki tngil.iJ 
sefarethanesinin kum döşeli bahçe
sine dahil olmuştu, tç kapıda karŞJ• 
lıklı bekliyen nöbetçiler, derhal sert 
ve çevik bir hareketle hürmet ve tıı· 
zlm vaziyeti almışlar, Mustafa Sıı· 

girle kapiten Hardingi scl8.ınlamıŞ· 
lardı. Mustafa Sagir, nöbetçilere tat· 
h bir tebessüm saçarak bakmış, na· 
zik bir tavırla da biraz eğilmek ile 
mukabele etmişti, 

'' .. vanu • ar J 

Belediye Şehir 
işleri için 7 Mil
yon Harcıyacak 

Belediye Riyaseti, Şehir Meclisin

den fevkalade bütçe ile aldığı sal8· 

hiyetlerle İstanbul Belediye vilayet 

yolları hakkında çok mühim teşeb· 
büslere girişmektedir. Belediye, üç 

sene içinde yollar için (3.300.000) 

lira sarfedeccktir. Bu sene bütçesi 
Dahiliye Vekaleti tşrafından tasdi1' 

olunur olunmaz Belediye derhal yol 

ihalelerine başlıyacaktır. Belediye 

yollara sarfcdeceği bu parayı jJd 
senede ödiyccektir. 

Gene üç sene zarfında yeni yapı· 
lacak hastane için 1 milyon, mektep 

inşası için (600) bin, stadyom fçin 
(900) bin, Şehir Tiyatrosu, Konser· 

vatuar ve gazino için de (l,5) mil· 

yon lira sarfolunacaktır. İtfaiye için 

de fevkalfide bütçe ile 22 bin Jiralı1' 
tahsisat ayrılmıştııı 



~MAYIS 1939 YENISABAH 

ERliM<ll-nER URUlt~ 
y .. KUATULU.tU . azan· General Kazım Karabekır 

60 - {KTISAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

Yeni Tehlikeler 
Rus Zabitlerine islim Mahalle
sinden Çıkmaları Bildirilmişti 

Şehirde Muhtemel Bir Türk 
Top Ate şile Bastırmayı 

İsyanını Ermeniler 
Düşüniiyorlardı 

O zamanki Erzurumdan 
Miralay Torkom yine zuhur . . • 

muvasalatından b" 'k' .. ettı. Andramkın 
ralayı Duluhanof ~ 1 1 

gun sonr~ Ermeni topçu mi
çu müfctti.,i ol krbezur~: g~l?ı. önce kendisi top-

"' ara nım aınınm 1 - .. l d. Buna cevabe ~ k . o acagmı soy e ı. 
yetini haiz bTJl dn _endi~. fll'ka kumandanı salfilıi· 

u un Ug\lm ıçın fu:ni ınt· 
dığını ve bö 1 _ re ıyacım olmr.-
mi bild" . Ye _olmadıgı halde hizmetten çekileceği
mus·· t hıkrınc~ mıralay Duluhanofun Erzurum mevkiı 

a emı to""u · l · · ·d -1 • . . n ış ennı 1 areye memur bulunduğ.ı 1 an edıldı Bunun üzeri b 
kendi n · ne ana yolladığı mukarrerat 

amına olmayıp me k k namı .. . r ez umandanı Andrani': 
~a gonderılmekte devam etti. 
Kumandam altı d k. t Ytizb . . n a 1 opçu taburu kumandanı 

riın akşı vekılı_ Ermeni Canbulatyan dahi benim işle· 
e arışmaga yeltenmişti B" t" 

jekt"' ·ı 1 . · u un topların ve pro-
oı er e dınamolarırun kamil . 

söylediğimde E . en gerı götürüleceğim 
cakları . . b rmenıler her halde Erzurumda kala· 

ıçın unların kaffesinin k dil 
olduğundan b h" 1 h" . . . . en erine lüzumu 
razı olmıyaca~ ıs ~. ıç bırısının geri gönderilmesiM 

. gını ı1ade etmiştı· B d 
kı büt.. . · un an anlaşılıyor 

un emrı kumandayı Er .1 bir şey bırakm k . t . menı er kendi ellerine 
ınetile E .a. ıs emıyorlardı. Rus zabitlerinin him-
kimseye ~tı:~ı ıstikl_alile çalıştıkları ve ·fakat bunu 
kü b . rmek ıstemedikleri pek aşikardı. Çün-

u maksatlarını açıkç .. 1 
nin çoğu · t a soy eseler Rus zabitleri-
lardı. Topı~uenzaebJ.tçekince Ermeniler zabitsiz kalacak-

~ ı anının te k" h" 
Ermenilerin pek . d r ı ızmet etmelerinden 
eebel topçu tab zıya e korktuklan yedinci Kafkas 
berveçhiati 'f dur~ kumandan vekili ytizbaşı Pilat'ın 
cebel topçu ~aab esınden anlaşılmaktadır: 7 şubatta 
h urunun Sarıkam h aber alan Erm .1 ışa areket edeceğini 
k enı er daha 5 şub tt 
u:rnandanını tevkif t . a a topçu park 

ernrile tahliye edilm· e mışler ve ordu kumandanının 
ış sonr ·· d 

lar. Eğerki topçular Erzu a uç efa daha yakalamış-
ErZUrunıu kana bo I'Umdan çıkarsa Ermeniler 
kalkmışlardır. Hap:~~lcanlklannı söyliyerek tehdide 
linin t e er Rus k Ah . eşebbüsile tahliy di1:rn ararga zabıtle· 
Yet ordu kumand e e ekte olduğundan niha· 
s f anının eınrile top uı ar ınazar edilmi t· ç arın sevkinden y ş ır. 

edinci cebel topçu tab 
rnak ~ecburiyeti hasıl ld uru kumandanile anlaş· 
Ermenıleri bilfiil b 0 u. Rus topçu zabitanına 
rn f . ce retmeg~ e ce t . en aatine çalışm kl ğı sare edıp Ermeni 
lerse YekdiğerimJz~ ı mı21 açıktan açığa talep edl r· 
kararlaştırdık Er i~uavenet etmekliğimizi hafivcn 
rnakineli tüfek v ı~~ e maddi kuvvet olarak to; ve 
topçu taburu zab~ta~~ d:. R~~ zabitleri vardı. C<'bel 
Yakın . mahallerde ika ınumkun .mertebe yekdiğerine 
ı:nevkiı müstahkem to met etn:ıege başladıkları gibi 
g~denberi karargahı~~ zabıtanı da ta bidayeti iş· 
lcsınde birbirimize Yakın bulunduğu 1slam mahal· 

Andranikin vürudun%erle_re toplandık. 
karar-gahında Erzurum ah:/~nra miralay Morelin 
:ısu arttı. thtilal mUretteple~n kıy.arn edeceği kor

an hakikaten bir kıyam h tevkıf olunacağı za. 
2erlerı·n zu ur ede b 

e topçu ate i b' rse unların Ü· 
~~rnında bu lşi bec!re~~ı:c~:ek için Mecidiye istih· 
ıU:ını miralay Moreı emrett' ~~ zabiti bulundurul-
1 an mahallesinden ı. ızıın hepimiz de müs. 
~~etli~imiz enıredil!~~~; ~~yılenıda· maha!Iesine nak-

a esınde bunları . ı nberı ınüslüman 
muz c!hetıe Er:rn . a Yanyana yaşamı§ bulund • 
"'iik R enılerin bu h l~ ugu-

. us topçu zabıta .. aya ı korkularına gfil. 
nı soz birli.r:.t 

~·Yaparak namuslu 

umumi bir görilnftt 

bir düşmanla haı:p etmek ıçın hizmette kaldıkları 
cihetle kadın, çoluk, çocuk üzerine topçu ateşi icra· 
sına hiç bir zaman muvafakat etmiyeceklerini pek 
kat'i bir lisanla bildirdiler. Çünkü Ermeniler hiç bir 
sebep olmadığı halde müslümanların kıyam ettikleri
ni farzederek bu biçarelerin üzerine topçu ateşi ic
rasını istiyeceklerine şüphe kalmamıştı. Ermeni m:ı
ballesine nakil imkam atideki üç sebepten naşi gay
ri mümkündü: 

1 - Tayin olunan zamanda nakledebilme•( 
mümkün değildi. 2 - Rus zabitlerinin müslüma ı 
mahallesinden ayrılması Ermenilerin burada serbest
çe kıtal icra etmelerine müsaade olacaktı. 3 - Ru:i 
zabitleri her halde son zamanlarda hiç bir suretle 
emniyet edemedikleri Ermeni muhitine kendi kendi
lerini düşürmüş olacaklardı. Mevkii müstahkem kad
rosuna dahil olmıyan cebel topçu taburu zabitleri ~~ 
ayni veçhile bu teklifi reddettiler. Nihayet Ermeni
lerin kendi işlerini kendileri görmek mecburiyetinde 
kalıp kıyam müşevvikleri diyerek bazı guna tevkifat 
icrasına başladılar. Miralay Morelin şehre top ateı:ıi 
teklifi nazarıdikkati.mi celbetmekle maiyetimdeki za· 
bitlerle içtima akdetmek mecburiyetini hissettinı. 

Bir gUn fasıla ile iki içtima akdettik. Birinci içtim~d'l 
Erzuruında mevcut bilumum topçu zabitanile birkaç 
gündenberi Erzurumda bulunan iki fngiliz zabiti 
Miralay Morel, Zinkiyeviç, Duluhanof, Torkom, An
dranik ve doktor Zavarif hazırdı. İngiliz zabitlerinin 
bu içtimaa davetlerinden biricik maksadımız Rus za· 
bitlerile Ermeni kumandanı arasındaki münasebeti 
görmeleri ve Rus zabitlerinin Ermeni vahşetine ne 
dereceye kadar mümaneata muktedir bulundukları· 
nı anlayıp birkaç gün sonra avdetlerine meşhudat ve 
mütaleatını bir vak'a ile teyit edebilmeleri idi. Çünkü 
doğrudan doğruya emrim altında telgraf ve telefon 
hatlarına malik olmadığımdan yazdığım telgraflarm 
yerlerine verilmediğini m~ahede ettiğim ve gerek 
haber almak suretile muttali olduğum her türlü Er
meni vahşetini bütün fecayiile ortaya koydum. Er
meni itaatsizliğinin son dereceyi bulduğunu bizzat 
ordu kumandanı Odişelidze'nin, lisanından işittiğim 
vak'alarla izah ettim. Btitiln bu izahatımı berveçhiati 
cümlelerle neticelendir.dim: 

Erzurumda kalan bütün Rus zabitleri kendi hay. 
siyet ve formalarile Ermeni mezalimini setretme'" 
için kalmayıp ancak amirlerine itaatle yalnız Ru ~
yaya hizmet etmek için kaldık. Ve Erzurumda bu
lunduğumuz müddetçe Ermeni vahşet ve rezaletine 
niliayet verilmesini ve aksi takdirde bütün Rus za
bitlerinin terki mevki ederek geri gitmelerine müsa
ade edilmesini ısrarla talep ettiğimizi bildirdim. Ben
den sonra söz alan zabitan da hep benim fikrimi te
yit ettiler. Andranik buna verdiği cevapta: Ermeni· 
ler, Rusyaya, son derece minnettar olup büyük Rusya 
ahalisinin ayrılmaz bir kısmı bulunduklarını ve hali 
hazırda Rusyaya yardım etmekten başka bir gaye 
takip etmediklerini Ermeni kitali denilen şeyin ası.:"• 
lardanberi Ermeni - Ttirk arasındaki husumetin DJ• 

ticesi ölmakla beraber bundan sonra hiçbir gfı.na yol· 
suzluk vukua gelmemesini temin için bizzat Erzurıı· 
ma geldiğini ve eğerçi burada Ermenilere söz geçirip 
kitalin önünü almağa muvaffak olamazsa bizzat ke ~-· 
disi birinci olarak Erzurumu terkedeceğini ifade et'"i. 

(Devamı var) 

Tayyare Şehitleri 
l'htifali Merasimi 
Programı Hazırlandı 

15 mayıs pazartesi günü yapıla
cak Tayyare şehitleri ihtifal mera
simi programı hazırlanmıştır. 
Programı aşağıda veriyoruz; 
Toplanma zaman ve yeri: 
Saat 13 de Fatih Tayyare parkın· 

da toplanılacaktır. 
1 - Merasim geçişine iştirak ede

ceklerin sırası ve isimleri aşağıda-
dır: • 

a - Maltepe Lisesi ve mızıkası, 
b - Tümen mızıkası, 
c - Mürettep bir piyade taburu, 
d - Bir topçu bataryasL 
e - Bir polis ta buru .• , 
f - Okullar: 
Kız Öğretmen okulu, 
İstanbul Kız lisesi, 
İstanbul Erkek lisesi, 
Pertevniyal Erkek liseSJ 
Cümhuriyet kız Iisesj 
Vefa lisesi, 
Darüşşafaka lisesi, 
Hayriye lisesi, 
İstiklal lisesi, 
Yüce Ülkü lisesı. 
2 - Merasim şöyle olacaktır: 
.aı - Saat 14 de Fatih parkı, Beya

zıt, Selimiye, Taksim ve Maçkadan 
atılacak toplarla merasim başlar. 

Bunun ü;erine merasim komutanı 
olan İstanbul Merkez komutanı, me
rasimi açar ve merasim yerinde bu
lunanları, hava şehitlerini ve bütün 
şehitleri selamlamağa davet eder. 

b - Bunu müteakip bir borazan 
tarafından çalınacak (Ti!) işareti ü
zerine, kıtalar, okullar ve subaylar, 
selam vaziyeti alır. Siviller, şapka
larını çıkarırlar. 

c - Bu anda Fatih parkında, Be
yazıt, Galata kulelerinde resmi da
ire ve müesseselerde ve limanda 
mevcut gemilerdeki bayraklar ya
vaş yavaş yarıya kadar indirilir. 

ç - Bütün gemiler ve fabrikalar 
düdüklerini çalarlar. 

d - Herkes ve bütün nakliye va
sıtaları (Tramvay, otomobil, araba .. ) 
hürmet için bir dakika dururlar. 

e - Bu vaziyet ve sükun bir da
kika devam eder. 

f - Bir dakikanın hitamında, me
rasim komutanının emrile çalına
cak ikinci bir (Ti!) işareti üzerine 
selam vaziyetine nihayet verilir. 
Bayraklar tekrar çekilir, düdükler 
susar. 

3 - Hitabeler: 
Bunu müteakip, merasim mahal

lindeki tayyare abidesi önünde; 
a - Ordu namına hava subayla

rından, 

b - Türk hava Kurumundan, 
c - Halk namına şehir meclisin

den, 
d - Yüksek okullar namına. 
Birer zat tarafından dört hitabe 

irat edilir. 
4 - Hitabelerden sonra mızıka, ma
tem havası çalar. 

5 - Matem havasını müteakip 
bir subay komutasında bir manga, 
manevra İişengile üç defa havaya 
ateş edecektir. 

6 - Bundan sonra davetiyeliler 
(Parkın tramvay cihetindeki tretu
varma) geçerler ve merasim geçişi 
başlar. 

7 - Merasim geçişinden sonra me 
rasim biter. 

8 - Merasim geçişine iştirak e
denler, o sıra ile Beyazıta kadar gi
derler ve oradan sonra yerlerine av
der ederler. 

9 - Kolordu, Belediye, C. H. Par
tisi ve Türk Hava Kurumu Tayyare 
abidesine çelenk koyarlar. 
Ayrıca arım edenler de çelenk ko

yabilirler. 
10 - Davetliler için kıyafet: Ja

ketatay, silindi!' şapka mecburidir. 
(Parkın dahili, davetiyelilere tahsis 
edilmiştir.) ------
Fransız donanması Cebelitarıktan 

ayrıldı 

Londra, 4 (A. A.) - Cebelita-
rıktan bildirildiğine göre, bütün 
Fransız donanması şark ve garp iş
tikametlerinde limandan ayrılmış
lardır. Fransız harp gemileri ma
nevralar yaptıktan sonra tekrar Ce
belitanğa döneceklerdır. __....._ 
.Amerllkaya altın akıyor 

New-Ynrlr, 4 (A.A.) - Fedenl 
Reserve Bank'a göre dtin Amerika
ya 9.463.000 dolar kıymetinde altın 
gelmiştir. Bunun 9.31l.OOO i fngilte-

teden gelmiştir. 

"S.yfaı 1 ' 

Asker Köşesi: 

Akdeniz Bir Harbe 
Sahne Olursa ... 

Tunusa Veya Mısıra 
Taarruz Ne Netice 

Yapılacak 

Verebilir. 

bir harp patlarsa ltalyan tahtelbahirlerile 
İngiliz zırhlılarından biri 

çarpııaca~ 

Herhangi 'bir silahlı iht!lafta 
yeni İtalya'nın faaliyet sahasının 
Akdeniz'de olacağı ve şimalde Ege 
denizile cenupta Tunus ve Mısır'da 
harekata tevessül edeceği şüphe 

götürmez bir keyfiyettir. Bu nokta
dan harekf.lle, Libya ·toprakların
dan gerek. Tunus, gerekse Mısır'a 
veya bu mcmeketlerin ikisine bir
den yapılabilecek bir İtalyan taar
ruzunun bugünkü vaziyette ne gibi 
bir mu.valfakiyet imkanlarına ma
lik olduğu şayanı dikkattir. 

Bu memleketlerden birisine veya 
her ikisine birden icra edilecek bir 
harekatın muvaffak olması ıçın 

evvelemirde üç şartın tahakkuku 
lazımdır: 

1) Mütearrızın rakiplerine karşı 
sürpriz ile harekete geçmesi. 

2 - Vasıta faikiyetine harekat 
başlangıcında malik olunması. 

3) Elde ettiği kazançların muha
fazası, yenilerinin alınması ve ni
hayet takviye ve techizatın serbest 
bir tarzda icrası. 

Bugünkü hadisat ortasında, Lib
ya'da, İtalyan'lar için bu muvaffa- , 
kıyet şortları mevcud mudur? 

EvvcJa sürpriz ile hareket. n.ı:_ 

malini bir tarafa bırakmak la'7, ... 
dır. Zira faşist politikası Akd' 
üzerindeki faaliyetleri ile Tunı · 
ve Mısır'da endi~e uyandırmı 

İtalya'nm askeri tedbirlerine, Lib
ya'da yapmış olduğu takviye ameli
yatına, şarkta olduğu kadar garptc 
de mukabil ihtiyat tedbirleri cevap 
verdi. Mısır, kuvvetlerini hududa 
yığdı, ve aralarında mevki almak 
için, Filistin'den İngiliz kuvvetleri 
çağırıldı. Tunus ta, sahillerini tah- ı 

kim, müstahkem mevkilerini işgal 1 

etti, ihtiyatlarını topladı. O suretle 
ki Mısır arazisine giriş büyük mü
cadeleler neticesinde vukua gelebi
lir. Buna mukabil Tunus kıtası, de
nizden ihraç ve karadan taarn1z 
harekatına karşı daha müessir bir 
mukavemet hattı gösterebilir. 

Bu vaziyet karşısında ikinci ih
timal mevzuu bahsolur. İtalya, bu 
şekilde vücude getirilen mukave
met hattına tesirli bir taarruz yap
mak için zaruri kuvvetlere malik 
midir? Bugünkü vaziyette, ve bu 
kuvvetlerin iki muhtelif cephede 
hareket mecburiyetinden ve ica
bında bu cephelerden birinde mu
kavemete karar vermiş olsa bile, 
kara kuvvetleri noktasından menfi 
bir cevap kendisini gösterir. İtal
yan kuvvetleri halihazırda 120 bin 
kadardır. Bu askerlerin dörtte biri 
Kolonyal tipinde muhtelit, dörtte 
üçü de Avrupa'lı müsademe kuv. 
vetinden ibarettir. Bu sonuncu kı· 
sım tamamile motörlü, kuvvetli ve 

- · / 

modern techizata malik, seri hare
kete muktedir iki kolordudan mü
teşekkildir. Bu kara kuvvetlerinin 
yanıbaşında kafi dereceed ihti
yata malik iki yüz kadar tav
yare vardır. Fakat Metropol'den 
kara kuvvetlerinin gelmesi ihtima
li daima mevcuttur. Bu suretle ka
ra kuvvetleri cihetinden lazımge
lcn faikiyet mevcut olmamasına 

rağmen hava kuvvetleri bakımın· 
dan bu !aikiyet nazari olarak mev
cuttur. 

Bu rakamların tadadından, İtal
yan kumandanlığı, dahili emniyeti
ni temin ve Mısır'a karşı müdafaa, 
cenup ve garp tarafındaki sahra 
hududlarını garanti için kafi mik
tarda kuvvet ayırması halinde, ce
nubi Tuntts'a taarruz edebilecek 
kuvvetler 70 ila 80 bin asker mik
tarındadır. Bugünkü müdafaanın 

halihazır vaziy,etine göre, bu şekil

de bir hareket, yüksek bir hava 
kuvvetine rağmen ademi muvaffa
kıyetle neticelenebilccektir. 

Bu sebepten İtalya'nın daha ziya
de Mısır cihetine meylettiği düşü
nülebilir. Zaten birkaç aydanberi 
r ihya'da \'e Tunus hududu yakinin-

müstahkem bir cephe tesisi un
•rlarının mevcudiyeti görillmek
rlir ki, bunların Tunus karşı

sındaki Libya'ya dühul noktalarının 
iktısadi müdafaasının, Süveyş'e 

doğru yapılacak bir taarruzun tak
viyesi zımnında yaoıldığı da anlaşı
lır. 

Seri manevra kudretine malik 
motörlü kıtalarla yapılacak bu taar
ruz hedefine vasıl olabilmek istika
metini göstermektedir. Tunus cep
hesinde mevcut k'uvvetli mukave
met hatları ~u hududda görünmÜ· 
yor. 

Bu müsaid vaziyet, İtalyan ku
mandanlığına, bir ihtilaf başlangıcın 
da böyle bir taarruza iptidar kara
rını verdirmeğe sevkedebilir ve el
de edilecek kazançlar da çok ehem
miyetlidir. Bu kazançlar, sevı...~ı

ceyş bakımdan Süveyş kanalının el
de edilmesi, rakip' imparatorluk 
münakale yollarının kat'ı, siyaset 
bakımından da, büyük Britanya'nın 
Arabistan ve İran körfezindeki şark 
devletlerindeki prestijinin nihayet 
bulmaS1, Hindistan'daki idarenin 
sarsılması ve nihayet maddi nokta
dan da Mısır'ın bütün servet mem
balannın İtalyanların eline geçme
sidir. 

Burada da üçüncü ihtimal kendi
sini ortaya ko.ymaktadır. Böyle bir 
muvaffakiyetfn muvakkat olmama
sı. için, askeri kuvvetlerin geri ile 
temasının kesilmemesi, Tunus'a 

(Sonu '7 inci sayfada) 

\ 

' .' 
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K 1 ki 1 t.k Alanyada Sür'atle Bir Başpehlivanları 
arşı ı ı n ı am n · l.J lk · B · 

Yazan: EMiNE .rartı _ ve rıa evı ınası ı-Akkoyunlu Kazı~çı Karabekir-
Dört arkadaş beş yıllık ayrılık- Birkaı;rünsonrage.ıence\'abın. 'Vapılmalı Jlr aa - YAZAN. SAMI KARAVEL 

tan sonra bir kır gazinosunda tek- da: cKenan geç kaldın, bir haftadır ı ~ a j 
rarbuluşuyorlardı.Beraber.okuduk· burada başkasile nişanlanmış bulu· su··ıo Kurt Kapanından 
lan mektep sıraları bitince her bin nuyorum .. • diyordu. 

bir yere tayin olunmuştu. Halimi tasav\'Ur edin .. Çocuklu- Ziraat, Orman ve Köylerdeki Ecza 
Bir çok hasreUerin kavuştuğu ğumdanberi benimsediğim bir kız, K t l A "' K lkt 

~:a::ı~ bir tesadüf onları\ ::!d:C! ~; ::s:!!:}~O~~r:i~~ • Dolapları Meselesi ur u u p yaga a ı 
Dört gencin en küçük görüneni Muhakkak, intılcam hi.ssile yaptı bu

Adnan · - Şimdi, dedi, hepimiz nu diyor, fakat onun bir başkasll13 
ayn yılların mühim değişiklikleriru ait olduğunu hu·salanı almıyordu. 
kısaca anlatalım!.. Ekseriya, seven ve bu vaziyette ka-

Oçü de kabul ettiler bu teklifi.. lan erkekler gibi, ben de biubir şey 
Kumral ve gözltııtlüsü Feridun: düşündüm.. Tatbikat sahasına ge-

- Bu hususta en .kısa söz be- çerken bir şeye karar vermiştim:: ..-
• nim olacağından en evvel de ben tntikamına intikamla mukabele! .. 

söyliyeyim, dedi. Hukuku bitirdik- Hemen birisiyle rabıta tesis et
ten sonra beni tzmirin bir kazasına meğe niyetim yoktu, maamafih ta~av 
oradan da Boluya naklettiler. vurumu icra edebilirdim.Evvela ona 

Meslek, vazife hayatına atılışt.an bir tebrik yazdım, sonra da matbaa-
başka bir değişiklik yok bende.. cı bir arkadaş vardır, ona giılerel 

Çok zayıf ve en çirkinleri Ek- bir tek davetiye bastırdım. 
rem: - Benim de söyliyeceklerim Davetiyede; Nermin isminde bi1· 
Feridununkiler kadar kasaba ve şe- kızla nişanlanacağımı, merasimin de 
hir isimlerinden ibaret... cumartesi akşamı Parkotelde on ye-

Adnan, Kenana döndü: - Anla- diden yirmi bire kadar olacağı falan 
§ılan bunlar, mektepteki (uslu be- yazılı idi. -

~- \Sülonun Bu Hareketi Her Tarafta 
Bir Alkış Tufanı İle Karşılandı 

İhtiyar Cazgır da sanki, kendi 
de beraber güre~iyormuş gibi mey
dana doğru bir iki adım attı ve du
raladı: 

Cazgırın bu hareketi arkadaki 
seyircilerin görmesine mani olduğu 
için bagrışıyorlardı: 

- Hq! .. He}}"j"! .. Otur ihtiyar 
be! .. 

Bu bağırtilar, ihtiyarı kendine 
getirmişti. Olduğu yerde çömeldi. 
Li.kin, dikkat ettiın. Bu eski pehli· 

• yağa kalkar kalkmaz hapishaneden 
\'evahut ıdam sehpasır.dnn kurtil• 
lan bir adam gibi sevinçle çırpın•· 
rak bir nara attı: 

- Haydı, Kazıkçı be! .. 
Kazıkçı, Stilonun bu sevinç na

rasını boş bırakmadı. O da çırpma· 
rak daha çok şeyleri olduğunu ifade 
eder bir tavırla: 

- Haydi, SUlo be!.. 
Tekrar, iki pehlivan elenseyt 

gelmitlerdi. Olduğum yerde dura· 
mıyordum. 

Alanyada natamam kalan Parti binuıaın kuı bslnp t6rüaüfil bek) olarak kalmışlar .. Ben söyliye- Onun nişan haberini aldığımın 
yim: tam haftasında, benim davetiyem de 

du. 
Meğer, ihtiyann titremesinde, 

heyecanlanmasında yalnız eski peh
livanlığının üzerinde bıraktığı hırs 
değil, Süloya olan akrabalığının te· 
sirleri varnuş ... 

- Yanbq! .. Yanbql .. 
.Diye zikreder gibi söyleniyor· 

- üniversiteden mezun olunca ona gitmiş bulunuyordu. Şimdi on· 
e\'Velce hoşuma giden bir kızla ah· dan sabınnzlıkla tebrik bekliyor· 
baplığımı ilerlettim, evlendik. Me.s- dum .. Cumartesi oldu; hali bir ses 
udum. Bir de erkek çocuğumuz var.. çıkmamıştı, her halde otele yazacak 
Beş yılın mühim değişikliği bence, dedim .. 
hercai Adnanın kılıbık bir koca ol· 
masıdır .. Daha ne olsun? .. 

Kenan gülümsüyordu. Şimdi sıra 
onundu .. üç çift göz gözlerine çev
rilmişti .. Siyah kıvırcık saçlarını e
me arkaya ittikten sonra: - Ben d~ 
evlendim, dedi. Fakat .bunun ente
resan cihetleri var .. Meseli. e'·lenin· 
ceye kadar olan kısmı aıilatmak is· 
terdim, yalnız biraz uzun sürer diye 
çekinlyonım. 

- Anlat!. Memnuniyetle dinliye. 
ceğiz ... 

Bi?.im muhayyel nişan günü ben, 
saat on altıda Parkotelde bulunu· 
yordum.. Bir ara dalmış düşünür· 
ken çok iyi tanıdığını bir ses: 

- Bonsuvar Kenan.. diyordu .. 
Rüyadan uyanır gibi silkindim, kar
şımda Zeynep ve teyzesi yardı .. 

Ne iee uzatmıyayım, ~ele an
laşıldı. Benimki gibi, onun nişanlan
ması da bir ma \'ldı i•e o, benim da· 
vetiyemi alınca nişanda bulunmağı 
istemi§ ve kalkıp gelmişti .. 

Bir ay sonra ayni otelin salon· 
lan dUğtinümUze gelen davetlilerle 
dolmUJtU. 

Alanya, (Hususi) - Alanyada. 
sanayii ziraiyenin inkişafına çok faz
la ehemmiyet verilmektedir. Alan
ya portakal ve muzculuğunu, daha 
büyük ve daha yUksek mikyasta i· 
lerletmek, fenni bilgileri halka aşı· 
lamak, bu verimli mahsulatı zuhuru 
muhtemel olan hastalıklardan ko
rumak, icap edenleı e meccani fidan 

tevzille bu baptaki §evk ve hevesle· 
rini yükselbnek için Ziraat Vekile· 
tince şehre bir saat mesafede Aşağ1 
Oba köyü civarında 70 dönümlük 
bir arazi sahiplerinden milbayaa e· 
dilerek bir tarihi nümune fidanlığı 
tesisine karar verilmiş, ve bu top
raklarda krizme ameliyatı yapılma· 

ğa ba§lanrnıştır. Şayanı §Ükran olan 
bu şekle ilaveten ,·ı.·~tap fısbğının 
dahil ve bilhassa hariç memleket pi-

- Biz Zeyneple (karımın ismi
dir) iki yakın komeu çocuklarıydık. 
Beraber büytidilk.. Ben ondan üç 
dört yaş büyüktüm, böyle olmakla 
beraber iyi arkada.o olmuştuk .. 

Yalnız sık sık geçimsizliklerimiz 
olurdu, çUnkU iklıniz de inatçı idik. 
Sonra, o hep benimle rekabet etmek 
ister, benim kendinden yaşça bü
yük, daha kuvvetli olmamı da kabul 

Alanya ve Erbaada 
23 Nisan Bayramı 

etm=udük .. o liseye, ben üniver- Alanyalı Mektepliler; "Orta Mektep 
siteye devam ediyorduk.. • • y J L h J J 

1kimiz de birbirimizden hoşlanı- ısterız,, azı 1 ev a ar a 
yor, hatti seviyorduk ta.. Fakat Ş h • D ) J 
~n isti.yordum ki evvela ? ~ili et- e n o aştı ar 
sın. Jhtımaı Zeynep te benım ıtiraf ı
mı bekliyordu .. 

Bir gün ikimiz birden a§kımızı 
öğrenmiş olduk. Onun liseyi, benim 
üniversiteyi bitirdiğimiz sene nişan
landık. Altı yedi ay sonra da, dü
ğünümüz olacaktı. Aksi tesadüf o 
sıraln.rda baabsı, lstanbula yakın bir 
yerde bir memuriyet alarak gitti, 
tabii Zeynep te beraber .. 

Artık sık sık mektuplaşıyorduk. 
Benim vazifem lstanbulda olduğun
dan, çok uzak olmıyan bu eehre ba· 
zan izinli, hazan kaçamak gidebili
yordum. Ara sıra çocukluğumuzda 
olduğu gibi inat damarlarımız :taba
nr, o zaman da: cBiz iki cam.baz bir 
i~te oynamağa çalıeaca#ız.> der, gti
lüşllrdllk. 

Bir gün yine ona bir mektup 
gönderdim.. Yazılarını sofukmuş, 
ona dokunan &eyler varmış .. Halbu
ki ben bir maksatla yazmamıştım. 
Canımın Blkıntıh bir zamanına rast
ladığmduı latemlyerek soğuk Jraç
ml§tı ihtimal.. Bana bir mektup gel
di ki görmeyin .. Acı sözler, sitemler, 
neler neler ... 

Peki, dedim. Ya bunu bqka bir 
moktupla tamir edersin, yoksa ben
t1en mektup bekleme! .. Dediğimı de 
yaptım. 

Ondan beklediftm mektup ta bir 
türlU gel.mJyordu.. Çok zor oluyor 
amma, tam W ay.. Biribirimlzden 
haber almadan durduk. 

Baktım, onun oralı olduğu yoJi. 
Ne de 018& eıra benimdJ, Yaz&Ymı 
artık dedbn. Maktubumda: kendisi

ne gtlcendtltm lcln beDd tena Y&ıa· 
ı'llll diye koıttulumdan, bu IÜD8 
kadar 8UkM etttjfmf IÖ)'ledtm. 

Alanyacla 23 Niaaa çocak blyramıadaa hir g6rlbailf 

Milll hi.kimiyetin temel taşı olan 
23 nt.aıı ulusal ve eğemerilik bayra
mı ve çocuk haftası burada yüksek 
ve Jengln bir programla kutlulandı. 
Her taraf imkan niabetinde milli 
bayraklarla ve Yeoil dallarla .Uslen
mifti. Ttlrke nurdan bir ıneple ya· 
pan bu gilııUn seııei devriyesinde 
kaza merkesindeki ilk mektepler sa
at dokuzda hilkfıınet meydanında 
toplanml§lardı. 

Kesif bir h&lk tabakası da iti
nbı ve istikbalin ttmidini bağladığı 
bu Atatürk çocuklannın etrafını 8ai.' 

ImJt,ı. Merasime latı"kW margile baş-

landı. 1nkı11bı korumak, bu mirası 
soldurmadan muhafaza etmek, rej

me va CUmhuriyete ölünceye kadar 

l8dıt bJacakJ&nııa and içen, bu 
;v.1Jlf yavrularııım atetın ve hef.8-

canlı hitabeleri arasında ufacık elle· 
rile tuttuklan, vatan, yurtsever lev

halan arasında bllhttMta (Orta mek

tep isteriz) ibaresini cami yazılar 
nazarı dikkati celbedi ordu. Genç 

ve enerjik Maarif V ekllimizin pek 

büyük noksanımız olan bu yaramı
za merhemsu olarak burada bir or· 

ta okulun tesisile tabiaten inci gibi 
olan yurt köşesinin nuru irfana ka
vuşturulmumı k'atiyetle Umit ede
riz. 

Bu merasimin hitamında bütün 
hazirun kamilen asl.ın buraya bağlı 

Mahmut Seydi köyünden Hamdullah 

nam zatın zevcesi Tahireye izafetle 
yaptırdığı parka gidildi. Kalabalığı!l 

fulalıPıdaa bu umumi bahçe id&
ta mah... halhıi alıqtı. 

yasalarında oynadığı büyük rol yült.
sek Vekaletin nazarı dikkatinden 
kaçmıyarak Gaziantep vıliyetinden 
sureti mahsusada ve tenekler içeri
sinde nümune olarak getirtilen 50 
adet fıstık ağacı kazanın bu mah
sule müsait mahal ve mıntakalann-
daki heveslilerine meccanen tevzi e
dilmekte, bu bapta lizımgelen bilgi 
ve malümat mufassalan bura zira
at muallimi tarafından yegin yegiıı 
halka anlablmaktadıra. 

ORMAN VAZIYJ<Jri 

937 ma.li senesinden itibaren y..:ı·i 
orman kanununun tatbik sahasın_ 
ba~lanılarak civar onnanlardl~ ke
reste kat'iyat ve nakliyatı munta· 

zam i§letme plan ve raporlarına müs 
teniden yapılmakta ve memlek~t or
mancılığı normal bir tarzda hnlk ih-
tiyacını karşılıyabilecek şekilde ida
re edilmektedir. Mukatta alan zr.tlar 
havai hatlar ve dekovil tesis etme 
diklerinden katiyatlarını sarp ve 
dağlık arazisinden ancak ba..,.it ve 
ameli bir tarzda derelerde tesis et
tikleri kanal ve döşekler ile sahile 
indirmekte iseler de bu işleri gör
mek için çalıştırılan memleket yav
rularını sermayeılar iş sahipleri bu 
gün sahai tatbikte olan iş kanunun'l 
tamamen aykın olarak sekiz saat
ten fazla çalıştırmaktadırlar. 

Antalya İ§ bölgesi şefliğinin bu 
hususa bliyük bir ehemmiyet ve has 

Sülo, kapana girmiş, çekitaşı al· 
tında kalan bir taş gibi yamyassı ol
muş, duruyordu. 

Çok geçmedi. Bekirin hareketle
ri başladı. Kolu kapmış gırtlaklayıp 
gıcın bukmeye, hasmını yenmeğe ça 
lışıyordu. 

Sillo, Bekirin zoru karşısında, 
binbir manevraya ba§Vl.trarak ken
dini kurtıırmağa savaşıyordu. 

Doğrusu, ben küçük kafamla 
Sülonun bu sefer muhakkak yenile
ceğine hükmetmiştim. Li.kin, ne ol· 
du ne olmadı? .. Sülonun olduğu yer
de bir saat yayı gibi bü. • 'üp top
landığını gördUm. 

Bir de; yine bir saat yayı gf ; 
birdenbire çözUlüp boşanarak hava
ya kalktığını görmiyeyim mi? 

Yine kendimi kaybf>tmiştim.. ve 
gııyri ihtiyari bağınnıştı·n: 

- Hah! .. 
Aman Allah! Bunlnr ne biçim 

kurtuluşlar, ne biçim oyunlardı? .. 
Sülo, kurt kapanından kurtulup 

mahirane bir surette ayağa kalktığı 
zaman ihtiyar Cazgır da dayanama
mış, seslenmişti: 

- Af erin kızan be! .. 
Hepsi iyi amma; bu oyunlardan 

ben bir şey anlamıyordum. Sülo a-
.&asiyet göstermesi amme ve köylti '!!!!!~!!!!!!~!!'!!""~~~~"""""'!!!~~~~ 
menfantleri ve sıhhat korumu na
mına nazarı dikkate alınacak en mü 
him meseledir. 

YOL IUCKELLEFtYJ<.."TtNt BEDE-
NEN YAP~IAK IS'.{IYENLER 

Her sene fakri hallerine ilaveten 
daimi sakat ve malüliyetlerile, arı-
7.ai vilcudiyelerinden veya kanunen 
beş çocuklu olmasından dolayı yÖl 
vergisinden kurtulmak için muaye. 
neye gelenlerin adedi bu sene 464 ü 
bulmuştur. Bu iş için müracaat eden 
lerin henüz arkası alınmamıştır. Ka 
za hududunun çok geniş ve yolsuz 
olmasından bu şekilde daimi tarzda 
malfıl oldukları kabiliyeti bedeniy<' 
nizamnamesine nazaran anlaşılanla
rın kayıtlarına ve künyelerine daimi 
ma!Uliyetleri işaret edilmek şartile 
bu işe bir istikamet verilme.si gerek 
bu baptaki muamelatın çevirilmesi 
ve gerekse halkın ve bilhassa köy
lilnün gUıilerce bu mesele için didiş. 
memesi, ve yorulmaması, noktai 
nazarından en salim ve doğru bir u
suldür. 

Yüksek Dahiliye Vekilimizin bu 
vaziyete nihayet vererek mevcut for 
mUIUn vazıh bir şekilde tatbiki hak
kındaki emirlerile köyfü malfılleri 
sevindireceğine ümidimiz hadden 
fazladır. 

KöYLERDEKt ECZA DOLAPLARI 
Halkın sağlık durumunu muha

faza etmek noktai nazarından köy 
kanununa tevfikan köylere bir ecza 
dolabı verilmişse de bu dolaplar ih
tiyacı teminden uzak bir şekilde 1• 

çerlerlnde eczayi tıbbiye mevcut de
ğildir. Ani bir vukuat ve hidiae zu
hurunda azami istifade temin edile-

ccği t,-rfuı gibi aşikiir olan bu dolap
larda bulunması lllzımgelen malze
me ve illetlerin bir an evvel satın a
lınma.oı ve köylülere bunların tarzı 
tntbiklerinin öğı ctilmcsi her hald·; 
lazımdır. 

HALKEVt VE PARTİ B!NASI 

Vildyet merkezindeki ve Alan· 
yadaki Halkevi, memlekette ilk a
çılan Halkevleri meyanındadır. Par
ti binasının yeniden yapılmak üzere 
yıkılmasına binaen Partinin bütün 
cşyalan ve kütiiphaneleri kamilen 
Halke\ ine nakledilmiştir. Halke,·ı 

ise basit bir tarz<la yapılmış 110 
metre mesahai sathiyesinde düz bir 
salondan ibarettir. Memleket ve 
millet ve toprak hislerini kendinde 
toplıyan ~e TUrkUn esas mabedi o
lan asil yuvanın darlığına iliveten 
Partinin bütün eşyasının da burada 
bulunması her an toplanmayı müş
kül bir vaziyete sokmaktadır. 

- Bir çek fedakarlıklaı la rneydann 
getirilmeğe çalışılan Parti binası na
tamamdır. Bu seneki bütçelerinde 
astl kaynağımız olan bu dairenin 
tamamlanması için her nedense hiç 
bir tahsisat verilmemiştir. Bunca 
gayret ve himmetlcre rağmen yapı· 
lan müsamerelerle elde edilen cilz'i 
bir para ile modem bir tarzda ya
pılmağa çalışılan binanın ikmali ve 
tamamlanması imkansızdır. fnkıli

bm, Cümhuriyetin, rejimin mabedi 
olan bu yuvamızın stiratle yapılma
sını umumi sekreter bay Fikri ile, 
sayın Başvekilimiz ve Dahiliye Ve
kilimizin yilksek himayelerlnden 

l:ı!şbur SiliYrili f ızet pelıliYaD 

dum. Belki ismi unuturum diye kor· 
kuyordum. LAkin, §imdi anlamadı· 
ğım oyun ikileşmişti. Sillonun kurt 
kapanından birdenbire bUzUIUp ve 
sonra açılıp hasmı üzerinden ata· 
rak kalkması da bir işti. Pehlivan· 
lar ayağa kalktığı için, ihtiyarın he· 
yecanı teskin olmuştu. Tekrar, onıı 
sordum: 

- Ustam, Allahaşkına, yanbaŞ 
oyunu nasıl şeydir? .. 

- Burada, ağızla tarif edilmcı 
bu .. 

- Sen söyle, ben anlarım .• 
- Çok tehlıkeli ve ustalıklı bir 

oyundur bu ... Bu oyunu i:>-i bir su· 
ı ette yap::ı.mıyan bir pehlivan mu· 
hnkkak mağlup olur .. Hasmın çap· 
razına ginniş olan bir pehlivan sa~ 

'cyahut sol elini hasmının omuzıı 
iizerinden koltuk altına doğru b;r 

şimşek bızi!e dolarken, bir ayağıııı 
da içten köstekler ve olduğu yerde 
birdenbire dönerek oyununu tamanı 

lnr ve dönerken de sağ veyahut sol 
elilc de hasnıuıın diğer elini hıs1a 
boşa getirir .. 

Hiç bir şey anlamamıştım. Kar· 
makanşık bir oyundu. Hasmın r 

ünde hızla geri geri giderken bir· 

denbire durulup bu manevraya DP ... 
sıl geçilebilirdi? 

ihtiyar, ses çıkarmayıp ağzına 
baka kaldığımı göriince: 

- Ne duraladın T •. Anlıyamadın 
değil mi? ... 

- Yooo .... 

- Hiç lafla anlatılır mı bu oyun 
be? 

- Yalnız; bir eey anladım. 
-Ne o? 
- SUlo çapraza girdiği vakit 

Kazıktı hiç deprenmeden, zorlama· 

duı hasmının önUnde gerisin, geri· 
ye uçar gibi gidJyordu. 

- Hah!.. 1§f;e burasını aniadJ 
i• ötesi kolaY.··· 
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Akdeniz Bir Harbe RADYO 
CUMA: 5/5 39 Sahne Olursa ••• 

rof esyonel güreş niçin 
Muvaffak Olamıyor? 

ugün H/ fere 
Cevabını Verecek 12,30 Program. 

(Ba tarafı 6 inci •ayfada) 12,35 Türk müziği • Pl. 

karşı vücude getirilecek mukave- 13,00 Memleket saat ayar .. 
(Battarafı ı inci sayfamızda) Sovyetler lngilterenin icabı derece· met hattının parçalanmarr~ası, ve jans ve meteoroloji haberleri. 

Varşonda cKahrolsun Hitler> de yardım etmek fikrinde bulunma- bilhassa, İtalya'yı Libya'ya bağlıy.an 13,15-14 Müzik (Karışık prog-
sesler1 dığından ve eğer Alman orduları yollara Roma'nın hakim bulunması ram • Pl.) 

R al dağıl l sa. Londra llızımdır. tarih d ı · Varşova, 4 (A.A.) - Dünkii a'3- us ov arına ır ar 17,30 1nkılip i ersen ~ 
keri geçit resmi esnasında halk, bir hükumetinin bundan memnun olaca- Yüz kırk sene evvel büyük bir (Hnlkevinden nnklen) 
~ok defalar Almanya aleyhinde te- ğından endişe etmektedir. 1ngilizler kumandan Aleuku muharebesinı 18,30 Program. 

Yazan : Kerim KANOK 
G~:reş meraklısı bir arkadaş ge

çen gun uzun uzadiye derdini döktü. 
~pey zamandır piyasada heyecanlı 
~ güreş görmediğini söyledi. 
Bılhassa bir kaç. hafta evvel 
Tekirdağlı Hüseyin • Manisalı Halil 
pehlivanların yapmış olduğu güre
Şe ne kadar bUyOk bir istekle gittiği 
halde maalesef derin bir üzüntü ile 
ve hiç tatmin edilmed n çıktığını yaH 
na yakıla anlattı ~e bu işin sebebini 
anlamak ister gibi sordu: 

- E, sen ne dersin? .. Bu işlere .. 
Bakalım .. 

Arkadaşa dilim döndüğü ve ak
lım erdiği kadar anlııtmağa çalLsn
rak dedim ki: 

- Şimdi seni tatınin için söyli
yeceğim sözler emin ol ki basmaka
lıp, ynnya.na dizilmiş kelımeler de. 
~· Türk profesyonel pehlivanlı
gının bu gUnkü hey cansız ve sönük 
hale d\i§mcsinin bir tek sebebi var. 
~r. O da bu işin başında tam mana
sile işte anlar, halkın psikoloJ1sine 
Vakıf bir organizatörün bulunmama. 
sıdır. Böyle bir adam meydana çı
k~~ .~u i · eline aldığı giln her şey 
k~kunden hallolunabilir. Bu adamın 
elind mühim bir ervet buluıı:mam 
da elum değildir. Yeter ki her taba
kada sözü dinlenir, tutt ğunu kop~
nr b· dam ır olsun. İzah edeyim: 
. 1911-1912 Yıllarında idi zaıuıede. 

rım. İstanbul içinde as olarak n~,r 
ur car pehlivanı Çnyanm da bu-

lu?duğu bir Avrupa güreş sirki gel
llliŞti. Bu adamların arasında nm•ı
z~~da. 32 lik potrel üzerinde yinni 
~ışı bır tarafında, yirmi kişi di'?eı" 
~rafında olmak tlzere cenıan 40 ~1-J-

ta yan meşhur Alman pehliva
nından başka Ruı. Baradanof, Frnn 
~ız Loran Lnbuşe gıbi hakikaten de
gerlı pehlivanlar da vardı. 

Bu organız yonu idare eden a
~ ehildi. Halkı aliikad:ır edecek 
Şeym ne olduğunu biliyordu. Orta
ya bir kemer koydu. t ?/.me d cAv
rupa ~rofesyonel güreş şampiyonası 
keınerı. dedi. Sonra kalktı Türle 

~?livanlarını davet etti. Fakat bu 
:usabakaları tstanbulun liialettayin 

: meydanında toz toprak üstünd"! 
'Y . ptırmadı. Taksim meydanının bu 
günkü su hazinesHe elektrik traııs
fo;matörünUn bulunduğu yerde vfr. 
ını yccr · .J 1

• Yll'mi sekiz sen evvel mü-
lttemmel addedilebilecek locah anfi
eatr "ekl· d 

• ııı ın e ve ortasında gtizcl 
ınti~?en bulunan bir salon in~a et-

• ul V g\İreşl · bu 
l . t . . en rada yaptırdı. !.:: <:knık cıhetini münaka§a etme
ueıı dıy b'l' . 
dah e 1 ınz ki Türkiyede bundan 

a muntazam bu d dft'W... . 
de halkın h , n an cuıu zıya-
b. Y canını uyandırm' 
ı~ P:oresyonel güreş serisi tert· 

edilmış değildir ıp 
Güreşe t ,.'J_· 

ti a ouun vurgun olan Türk 
ıvastan Ro d · 

lznıfrd ' nya an, Edirnedt'n 
en v bilha ' 

havaı·~ind k Balıkesir v _ 
aJkıp Ml N><rl' 

nını Yakmdan Beyir "."': ......,,n cereya-
lstanbuıa gel rek bü~?.11 akın tkm 
Sirkeci otellerini doldun Galata v~ 

urmuşlardı 
Bu kadar içten SPor h . 

A vrupada bile pek ender ha~~ec;ı-nı 
den addedilebilir. ıse.er-

labi~::nb~iŞele11 Yaklaşıp bilet a
londa otu ı e ~uhal oluyordu. Sa
dursun a;:~~ d yer bulmak §Öyle 
d ' a urup omuz an, olanı bit . .. arasın-
him Par l enı germek için mü 
Yordu. a ar teklif edenler bulunu~ 

Profesyo 11 Kemaı, Ab~:ı e~en evveı Danyal, 
kirlann da gtı ~eri gibi heves
organizalôr bu gU ın Yer veren bu 
ha çe ni katmır. bl"eflere bir kat c.la-

':>'• u sureue tadı ıu Y rlnd bir gU tu-
hat1rı için sekiz ~~edebilnıek 
ğU g6z alan ho.k~~ ~nluk Yolcuıu
Yapmaktan ası . gure nıerakhsı 

li a. gerı durmamıştı. 
J ey Yarabbim! Ne gün} di 
ar. Her biri bi er on-

koea tr rer dağ parçası afb· 
opun icfnd h .., ı 

len Rurtdcr • emen seçilebf-
Silivrili '~--eliler, Filız Nurullahlar 

~Ueı·veA h • 
tı mı, nıillet ke . . Haliller çık 
Yerlerinden fırı ndını tutamıya?'ak 
rerdiğinı ıyor ve helal olsun 

Para si • . 
' rı görmek için 

çektiğim sıkıntı, diye bağırmaktan 
kendini alamıyordu.· 

1şte otuz seneye yakın bir zaman 
evvel tamamen muvaffak olmuş bu 
güreş orga,nizasyonile bu gün Tak
sim meydanında. evvelce her nasılsa 
yapılmış olan kupkuru ringi bile kur 
madan toz toprak üzerine seriliver· 
miş bir bıranda Uzerinde reklfunsız, 
intizamsız ve heyecansız bir surette 
yaptırılan ve nihayet sırf idaresiz
lik yüzünden Manisalı Halille, Tilr
kiye şampiyonu Tekir~ı H~yi
nin güreşini halka bir danışıklı d().. 
vüş gibi gösterdikleri ve bazı gaze
telerde bu şekilde imalı yazılar ~k
tığı için bir hafta sonra yapılan gü
reşlere şampiyonun iştirak etmeme
sinden daha çok ademi muvaffaki
yete uğrıyan müsabakalar arasın
daki farklar bunlardan ibarettir. 

Çaresine gelince: 
Tam evsafta bir organizatör, ~ü

re~ yapılabilecek geni.~ bir salon, 
çok itina ile tanzim edilmiş ve bütun 
asri ihtiyaçları havi güzel bir ring, 
temiz işliyen bir hoparlörde pürifz
süz ve halkın ruhuna hitap eaeu bir 
ispiker, beyaz paııtalon, beyaz 18.s· 
tik aya.kk bı, beyaz gömlek giymiş, 
halka hürmet telkin eden bir .na
kem, arkalarında gilzel biçilmi'2 ve 
dikilmiş robdöşambrlar ve vücutla
rının bütün za:raf etini gösteren iti· 
na ile intihap edilmiş mayolar giy
miş pehlivanlannuz ... 

Hiç sözümü kesmeden dikkatle 
dinliyen arkadaşıma son olarak şun
ları da söyledim: 

- Biz eski pehlivanlarımızı kay. 
bettik arlık diyeceksin. Fakat b~ma 
da. tasalanma o kadar. Sen bu gUn 
elinde bulunan pehlivanları bu kadar 
büyük bir intizamla çıkarır ve gli
resleri söylediğim gibi başarabilir
sen çok hüsnüniyet sahibi ve gil?el. 
iyiye meftun olan halk anlan yine 
herbiri birer alem olan o tarihi peh
livanlarımız gibi görmekij;ı devam 
edecektir. 

zahüratta bulunmuş, c Yaşasın Po- ise Sovyetler Birliğinin münhasıran, kaybettiği için Mısır'ı elinde tuta· 18,35 Müzik (Bale müziği-PL) 
lonyalı Dantzig, yaşasın Polonyalı faşistlerle demokrasileri çarpıştırıp mamıştır. 19,00 Konll§Dla. 
farld Prusya, kahrolsun Hitler> di- komfinistliği muzaffer kılmağı ta- İtalya daha iyi bir netıce elde 19,15 Türk müziği (Fasıl heye-
ye bağı~crtır. sarlaınakta olmasından korkmakta- edebilir mi? Bazı Roma mehafili, ti) 

Alman sefirinin gamalı bıı.clı dır. deniz muharebeleri olmıyacağı, zi- Cclfil Tokses v arkadaşları. 
bayrak taşıyan iki otomobili geçer- Rusyanın knna.ati r.a, İtalyan deniznltı gemilerile tay. 20,00 Memleket saat ayan, a· 
ken etraftan memnuniyetsizlik mı- Moskova, 4 (A.A.) - cHavas> jans ve meteoroloji haberleri. 
n]tııan yu··ıcseımı"şt1·r. . yarelerinin deniz üzerinde gemi bı- 20,ııc Tü"rk mn..;gı.-· 

Sovyct tekliflerinin bir tngilız • rakmıyacakları kanaatindedir. Fa- .., c """d ç -1 Eşref 
Polonya da metli mazinin Fransız • Sovyet ittifakını ve bumm Çalanlar: ev et ag a, 

Ihla ı tnlehinde bir askeri muka"1ele ile tamamı.an- kat rakip amirallikler bunu nazar- Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 
Varşova, 4 (A.A.) - Milli ba~- rnnsını tazammun eylediği burada da tutmamakts ve ellerinde mev- Okuyan: Safiye Tokay. 

ram münasebetile gazeteler 3 mayıs Fakat malUm olan bir şey var· cut muazzam vasıta faikiyetine da- 1 _ Hicaz peşrevi • Salim be· 
1791 tarihli kanunu ~siyi hatırlat- teyid olunmamaktadır. yanarak, denizlerdeki hakimiyetin yin. 

maktadırlar. sa 0 da, kollektif emniyetin yıkılma- ergeç kendilerine. tevecciih edeceği 2 - Haydann • Hicaz ea,rkı • 
Bu kanunu esasi, eski Lehistan mndanberi Sovyetler Birliği kendi- ümidini muhafaza etmek-teclirler. Hicranı elem. 

krallığını taksim etmiş olan düşman si için hiç bir tehlike olmaksızın Av· Ve bu takdirde başlangıçtaki her· 3 - Refik Fersan - Hicaz şarkı· 
devletlerin müdahalesi olmamı~ ol- rupa kavgalarından dı§arda kahbi- Cihanda biricik sevdiğim sensin. 

dd hangi bir muvaffakıyetin devam saydı, Polonya devletinin tece Ut leceği mütaleasmdadır. Hususiyle 4 - Salihattin Pınarın - Hicaz 
devrini küşat edecek idi. ki Almanyanm ticaret teklifleri şek- edeceği §Üpheli bir hal almış ola- earln • Anladım sevmiycceksin. 

Kurjer Poranny gazetesi diyor linde Rusyaya yaptığı avanslar ve caktır. rJ - Hasan Gür - Kanun taksi· 
ki: ttalya ile olan ekonomik münasebet- cLc Temps> den mi. 

clstiklfilin muhafazasından bah- lerin tnnzim edilmii olması Sovyet- • 6 - Eviç şarkı • Bir sebeple gü-
setmek kifi değildir. Mazideki Po- ler Birliğini infirnddan kurtul'lla.k I zmir Garnizo- cenmişsin. 
lonyanın satvet ve haşmetini yeni· için bir çok vasıtalar bulunduğınıa 7 - Eviç türkü • Atladun bah· 
den meydana getirmek icap eder.> ikna eylemiştir. n una Sancak çene girdim .. 

cDantzfg Polonya.ya lizımdır.. Diğer taraftan müşahede edili- 8 - Sa.z eserleri ve oyun hava· 
Berlin, 4 (Hususi) - Dantzig<le yor ki, Büyük Bdtanya ve Fransa Verme Merasimi lan. 

3 mayıs Leh bayramı kutlulamr.ı~ Polonyayı, Rumnnyayı ve Yun~n·s- 21,00 Konuşma. 
ve Polonya komiseri, senato reisi ile tanı karşılıksız olarnk ve Sovyetler İzmir, (Hususi) - Şehrimizde bu- 21,15 Esham. tahvilat, kambiyo-
Milletler cemiyeti mUmessilinin teb- Birliği ile istişare eylemeksizin g-a- lunmakta olan İkinci ordu Müfettişi nukut ve zahire borsası (fiyat) 
riklerini kabul etmiştir. Gece yapı- ti t . lerd. Ve oskovanın İ 21,25 N"cı"lı" plfıklar. R. 

ran e mış ır. . . Orgeneral zzettin Çalışlar ve mai- ~ 
lan toplantıda Leh diyet meclisi 1- il 1 d ki b uretle mı 21,30 '-"üzik (Riyaseti Cümhur 

m ta eası şu ur • u s t - yetleri erkanı tzmir garnızonu- ıu 
kinci reisi bir nutuk söyliyerek zakerelerc tersinden başlanmıştır. . . ' . FilarmOÜik orkestrası- Şef: Ha an 
Dantzigdeki Alman nüfusile Leh Çünkü, böyle yapılmakla Sovyet yar na mensup bır topçu alayına verıle· Ferit) 
mennfiinin, telifi mümkün bulun- dmıı imkfmlannı kabul etmemekte cek. alay sancağı töreninde hazır 1 • L. Van Beethoven • 2 inci 
duğumı, Almanlara biıtün haklannı devam eden Polonya ve Rumanya- bulunmuşlardır. leonore uvertüril 
vermekle beraber Polonyanın da de- ya müzaheret imkanlarından mah- Sabah erkenden mahalline ha- 2 - Joseph Haydn - Senfoni Mı 
nizde bir mahreci bulunması lıakkı-

rum kalınmıştır. reket edilmi§, saat on bire do~- bemol Majör Nr. 99 
nın kabulü 18.zım olduğunu, Polon- ., h 1 • a) A-1-gı·o • Vıvace assai 

· 1 I...ihinofnn i fr a-;ı se ep erı ru alakadar topçu alayı mev- U4.l yanın rızası o mayınca serbest ~e- J 

birde hiç bir şey yapılamıyncağmı Moskova, ·1 (A.A.) - .RavlS> darıda mevki almıştır. Orgeneral cb)) ~dagienueotto - Tno' 
Litvinof'un istifasının hakiki se- .ı."1 

bildirmiştir. b" . . h alayı tcftışten sonra İstiklal mar- ç) Vivace 
Rus _ ingiJiz aıılaşamamazlı~ı hepleri daha iyice tlınemıyor. A -
Londra, 4 (A. A.) - Evening vali sıhhiycsinin müsait olmadığı şiyle törene başlanmı tır. 8 - P. Tschaikowsky - Rome'J ve 

söyleniyor. 63 yaşında birisi için bu Törene başlanırken Orgeneral, Julictte (Uvertiir _ Pantezi) Standard'ın siya i muhabiri de söy-
le yazıyor: varit ise de Litvinof her zaman ı:;a.ğ topçu alay komutanına alay sanca- 4 • H. Berlio~ _ Benv~ımto Cel-

Sovyctlerin yaptığı teklifin ka- lam görülmüşti.ir. ğını tevdi eyliycrek bir hitabe söy- lini operası uvertürü. 
bul edilir mahiyette olmadığı anla- Bunun Sovyctıer Birliğinin bari- kmiş ve buna alay komutanı cevap 22,40 Müzik (Operetler • Pl.) 
şılıyor. Büyük Brit.anya hü l~trneti ci siyasetinde bir değişiklik tazam- vermiştir .• iısafirler öğleyjn veri- 23,00 Müzik (Cazüand - Pl.) 
garantisini Balbk devletlerine hi; mun edip etmediği hususuna gelince, 1 r 2 So beri 

" en hır ziya.ı.ettc hazır bulunmuşlar- 23,45-, 4 n ajans ha eri ve 
te teşmil etmek niyetinde değildir. SovyeUer Bırliğinin şahsi siyasPtin. dır. yarınki' program. 

~ 00 1n~~-S~tm~~cl~~~- ~~ü~ ~m~~ct~m~~==========~======~=========== 
C rt • .. 11 ratle ilerlemesine mani olan başlıca tek bir siyaset bulunduğu o da, hü-' uma Si gunu yapı- engel, ııer iki tro·aım birbirine karşı kumP.tin ve partinin siyaseti olrlu-lacak maktep macları §Üphcler beslemesidir. Fflhal<ika 1 ğu CC\•abı verilmektedir. 

sta~1:~~.1'iAÇLARI Amerika, eksikada Roma At 
saha doktonı: Tevfik uras Asker"'ı ·u·sıer Yarış arında 
Saha komiseri: İbrahim Hakkı 

Tu~::t: 15 Yan,ma~ın.agktoni,S4f i1~At1.0Ar.> _ Ameri- 4 Üncü Gün ~ ":>' Roma, ( .A.) - Beynelmilel Işık lisesi - Pertevniyal lisesi kanın harbiye ve bahriye nezaret- at ı 
Hakem: Şazi Tezcan yarış arını dördüncü giinü cUr-

leri, Panama kanalını Pasifik tanı.- be> mükafatı müsabakasına tah'3is 
Saat: 16,30 fından kuvvetli bir surette himnye edilmiştir. 
Boğaziçi lisesi - Haydarpaşa li- etmek ma.ksadlle ~lelariknda ve Ga-
. İtalyan süvarileri, tam bir mu-sesı. lapados adalarında hava ve deniz vaffakiyet elde etmişlerdir. 
Hnk~m: I<.,eridun Kılıç. {isleri tesisi planını tetkik ediyorlar. 

ATLETiZM IUUSABAKALARI World Tclegram'ın yo.zdığma gö-
Bu müsabakalar yalnız koşular- re, Amerika Hariciye Nezareti, hu 

dan ibaret o1acak ve bu koşulara bü hususta bir nnlnşma temini için MPk 
tün kız okullan por büroları işti- sika ve Ekuatör hükumetleri ile te-
rak edecektir. maslara girecektir. 

laniasız ko lar saat: 16,10 ffa 
Manialı koşular saat: 17,50 de 
Bu müsabakalaruı hakemliğini 

kız okulları beden terbiyesi öğret
menleri yapacaktır. 

VOLEYBOL MAÇI.ARI 
E rkekler an.sanda 

Si.ha: Kabatau lisesi. 
Saba doktoru: Cemil Sağlam 
Saha komiseri: Hayri Raııp Ya-

lım. . 
Saat: 15 :. 
Haydarpaşa lisesi - Işık lisesi 
Hakem: Sami Açıköney. 

\ 'OLEYBOJ,,, MAÇLARI 

Kızıaı- oda 
Saha: tat.an bul kız lisesi. 
Saha doktoru: Rifat Sıdal. 
Saha komiseri: Şahime özdemir 
Saat: 14 

. Çamııca, 1ııtanbul kız lisesi gali
bıle Kan dilli kız lisesi. 

1 - Birinci futbol maçının yan 
~ake?1lerini Haydarpaşa, Boğaziçi 
kincı maçın l§ık, Pertcvniyal Use-

1 ri gönderecektir. 

2 - Taksim stadında seyirciler
d~ tribUn ve dUhuliye 10, balkon 
içın 25 k~ alınacaktır. 

Amerika deniz makarnalı bilhas· 
sa feksikanın Acapulco limanının 
deniz ve b va tı.ssti olarak kullanıla
bilmesine büyük bir ehemmiyet ver
mektedir. Ancak bunun için Meksi
kada istimlAk edilen Amerikan pet
rol kumpanyaları ihtilafının ıiaha 

evvel halledilmesi lizımdır. 
Amerika ne ~nrtla.rla harbe 

gil'e<'ekf' 
Va ington, 4 (A. A.) - New

Yorkun demokrat milmessili Ken
nody, bir kanun layihası tevdi P.t
miştir. Bu lAyiha, Amerika hüktı
metine harb ilAnı salihiyetini an
cak, 1-Tecavüzlerin Amerika ara
zisine ka.reı vukubulma.sı, 2 - Harbin 
Monroe kaidesinin muhafazası iç1ıı 
zaruri olması halinde vermektedir. 
Danimarka ademi tec a-

vüz paktları yapmıya 
hazır 

Kopenhag, 4 (A.A.) - Alman
ya ile Danimarka arasında bir ademi 
tecavüz misakı akdine dair olan ha
berlerden bahseden Sosisi Democra
tcn gnzet i Danimarkanın Alman
ya, İngiltere, Fransa, Sovyet Rus
ya vesair memleketlerle ademi t.e
ca vüz misakları akdine amade oldu
ğunu yazmaktadır. 

Bu müsabakaya kaydedilmiş o
lan 140 süvariden yalnız altısı ceza
ya uğramaksızın muayyen mesafeyi 
ka tedcbilm işlerdir. 

Bu altı süvariden üçü İtalyandır. 
Tasnif, şöy1edir: 

ya. 

Birinci, binbaşı -Filipponi - Italya 

İkinci,. yarbay Bettoni - ıtalyn 
üçüncü, Brinckmann • Alman-

Dördüncü, mülizim Perl Muc
kenberger - Almanya. 

Beşinci, yüzbaşı Antleriez • 1tal
ya. 

Altıncı, yüzbaşı Epure • Ruman
ya. 

Faşist fırkası genel sekrPteri 
binbaşı Filipponiye tunçtan bir .Ro-

ma kurdu .. vermiş ve tasnife füıhil 
olan diğer yan çtlara da mükafat
lar tevzi edilmiştir. --lnglltere, Rumanyaya on 

mllyon istikraz varacak 
Londra, 4 (A.A.) -Times gazete

sinin Bükreş muhabirine göre, Lon-

dra'dan aldığı yeni talimatta İngi
liz ekonomi heyetine Romanyaya on 
milyon İngiliz liralık bir ikrnzda 
bulw1ma ına mezuniyet verilmıştir. 
Bu, kısmen ihracat kredisi, kısmen 
de para ikrazı hakkındadır. 

İstikraz, harp levazımı satm alın
masında kullanılacaktır 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Katcrinanın şartla ferağmdan Vasi! oğlu Hıristo tasarrufunda o!cp 

Sandığımızdan 17960 hesan No. sile alınan (1200) lira borca karşı birinci 

ve <2300) liraya karşı ikinci derecede ipotek edilip vadesinde borcu öde

mediklerinden dolayJ haklarında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanu

nun 46 ıncı mş.ddesinin matufu olan 40 mcı maddesine göre satılnıı.l>ı 

icabeden Beyoğlunda Feriköy Birinci kısım mahallesinin Fransız mezar

lığı h8.lcn Ergenekon caddesi (tramvay caddesi) ve Bilezikçi sokağında 
_ cümlesi kfırgir eski 58, 60 ve yeni 55, 57, 59, 3, 5 No. Iu Fransız mezarlığ_ı 

caddesinde yeni 57 No. lu apartıman 55, 59 No. lu iki dükkan ile Bilezıltci 
sokağında iki evin üç hisse itibarile iki hisseleri bir buçuk ay müddetle 

açık arttırmaya konmuştur. Satı§ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 
Arttırmaya girmek istiyen (1866) lira (66) !tm"Uş pey akçası verecektir. 

Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul ohınur. Birikmiş 
bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icarcsi ve taviz bedeli ve teı
Hiliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 9 5 939 tarihin ien 

itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık l>u
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı \•e sair lüzumlu izahatta şartnamede ve 

takip dosyasında vardır. Arttırmaya &inniş olanlar bunlan tetkik ederek 

satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmi ad ve iti'l'.lr 

olunur. Birinci arttırma 20/6/939 tarihine mUsadif Salı günü Cağaloğ
lunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan ahnmaeı icabeden 

gayrimenkul milkellefiyetl ile sandık alacağını tamamen ge~miş olması 
şarttır. Aksi takdirde son a.rttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
7/7 939 tarihine nıüsadif Cuma günU ayni mahalde ve ayni saatte son 

arttırması yapılacaktır. Bu arttırmda gayrimenkul en çok arttıranın üs

tünde bırakılacaktır. Tapu ıslcillerile sabit olnııyan allikadnrlar ve irtüak 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususil faiz ve mas rife dair iddia.· 

lannı ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be· 
raber dairemize bildirmeleri l!znndır. Bu suretle haklarını bildinnemiB 

olanlarla haklan tapu sicillerile sabit ol.mıyanlar satış bedelinin payla.ş
masından hariç kalırlar. Daha faLJa malfıınnt almak istiyenlerin 87 261 

dosya numarasile sanrlııbmıır hıılnı~ i !eri servisine müracat etmeleri lüzu. 
mu ilan olunur. 

D 1 K K'A T 
Emniyet Sandığı, Sandıktan nlıru:ın gayrimenkulü ipotek göstermek 

is iyenlcre muhamminleıimizin koyın u olduğu kıymetin nısfını tecavüz 

etmemek üzere ihale bedelinin yaı ısına kadar borç ve.rnıek suretile ko-
laylık göstermektedir. , (3101) 
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Boğaziçinin En Güzel 
Ve Kullanışlı 

Y ALiSi 
lıtinyede iskeleye liir da· 

kika mesafede otobüı durak 
yerindedir. EhYeD fiyatla Sil· 

tılıkhr. Görmek Ye gezmek 
istiyenler İstinye iskele me• 
muru Cemile yahut Galata 
nhtımında Kefeli Hnseyin 
hın dördüncü katta Sünusiye 
müracaat edebilirler. 

- ------------
Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Talulm -Tallı:ahaae PalH No.' 

Paaardan •ada her a-h 
Sut 15 ten aoılra 

Güzelliğiniz için 

Avrupa ve Amerikan Ambalaj 
ve ETIKETLERICE ŞANTAJ yapılmaktadır. Franıııca, lnırillzce keli
melerle uydurma isimlerle piyasaya çıkarılan ve fahfı fiatlarla ılltılan 
bazı malları almak kesenize ve sıhhatinize zararlıdır. 

HASAN ITRIY A Ti hakiki Avrupa ve 
Amer.ikan mallarından bile üstündür 

Tabii 
Güzellik 

Hakiki 
Gençlik 

5 MAYIS 1939 

GÜMRÜKLERDE İŞLERİ OLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 

Galata, Ziraat Bankası 

Karşısında Çanakçılı han 

N o. 34 - 35 Telef on ı 35,95 

Fatih Sulh S üncü Hukuk ili• 
kimliğinden c 

Vefat tarihi Adı 

4/11/938 Ali Mustafa Akacabat 

10/ 11/ 938 celal özsan Recep Buı· 
sa. 

12/11/ 938 Kemalettin SarıoğlU 
Şam 

14/11/938 Yunus Erğun Ahmet 
15/11/938 Galip Sevinç tsmai' • 
18/ 11/938 Ali Rıza İsmail 
25/ 11/938 tsmail Samı Hıdıı 
29/11/938 İbrahim Bayram 
1/12/ 938 Şakir Ahmet 
8/12/938 Raşit Yusuf 

17/ 12/ 938 HUseyin Yalçın Meh
met. 

19/ 12/938 Ahmet _Abdi 

26/ 12/ 938 Esat Nail izmir 

TÜRKiYE 
CAM F ABRiKALAR;ı1 lşiŞE ve 

Ancak 

Berveçhibila Gureba hastanesın· 

de vefat edenlerin tarihi ilandan itl· 
haren alacak ve borçlularının bir aY. 
ve iddiayi veraset edenlerinin Uç !tf 
içinde mahkememize müracaatlar\ 

aksi halde terekelerinin hazineye 

devrolunacağı illn olunur. 

Anonim Sosyetesinden : 
Paşabahçe Şişe Ye Cam F abrikamıı, Memlekette zQccaciye 
Ticareti ile uğraıan berkeae tek fiat Ye müaari prtlarla 
aabş yapnıağa başlamıştır. 

Talipleria aşağıdaki adreshaiıe müracaatları: ı 
Gala ta Per,embe pazarı Samur Sokağı lı Han 

'Ullanınız. Leı 
~ti hoı, dişle· 

ti inci gibi p :? r 
latan Kolinosu 
dünyada mil-
yonlarca ze-
Yat seve ıeve 

kullanırlar. Tüpün muhteviyatı teksif edilmiş olduğundan uzun müd
detle ihtiyacınızt temin eder. 8üylik tüpü40 küçük tüpil 22,S kuruştur. 

..--~ _ ,.,_. .. ~ .. 
~""'·' .,,.... ~ ~ ~-:: _t. • 

~ ,rt-o:::!!' . • 1 

KREM BALSAMİN 
KANZUK 

Biltiln dünyaca takdir edil 
mit sıhhi güzellik lıremJeridir. 
Gece için yaih, gündüz için 
yağsı:ı halis acıbadem çeşit
leri hususi Yazo ve tüplerde 
satılır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

İST ANBUL - BEYO<'.iLU -

iTRiY A TiLE Temin Olunur. 
H•aan kolonyası, Llvantal•n, Esansları, Pud~a•ı 
Kremi, Briyantini, Ruj ve Alhkla rı ve her tUrJU 
partömerlal, Dantoa dl' macunu, oı, suları, Dit 
fırçalan yt1rdun her tarafında aranmaktadır. En 
yeni metodlarl :ı yeniden hazırlanmaktadır. 

HASAN 1triyat ve müstabzarabnın azlığını bahane ile pi· 
yasada fiyat yükseltiyorlar. Şubelerimiz hakiki fiatlariyle müı

terilerimizin emrh" amadedir. 
lzmirde Kemeraltında, Karaköyde K6prilbaşında ıubelerimlz 

Açı l ·m ı f t ı r 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağac&lllii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Deniz Hastahanesı cilt ve zührevi 

hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan manda her gün 3 den 
sonra hastalarını kabul eder. 

Adres: Babı.dli Cağaloğlu yoktı

ştı köşeba§ı 43 Numara. 

ADEMİ İKTİDAR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

Devlet Demiryolları İlanlan Or. Hafız Cemal 
Ve BEL GEVŞEKLIGiNE KARŞI Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı Muhammen bedeli 8395 lira 45 kuruş olan muhtelif şekil ve eb'attlı 

civata ile somun 15/ 5/ 939 Pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpa· 
şada gar binası dahilindeki komisyon taraf mdan kapalı zarf usum 11' 
satm alınacaktır. 

Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 
ve cumartesi sabahları 9 - 11 

Tabletleri it.er eczanede arayınız. (Posta kutwıu 1255 Hormobin) 
fukaraya T. 22398 .......................................... 

Bu işe girmek istiyenlerin 629 lira 66 kuruşluk muvakkat teminat Vf 

kanunun tayin ettiği vesikalarla teklülefini muhtevi zarflannı aynı gÜ;' 

saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Emlak Ve Eytam Bankasındatı; 

SATILIK EMLAK 
Yeri Kıymeti Nev'i Mesaha11 Dep~ 

Eİto 

724 Kadıkö!' Cafer ağa Mah. 2700 Kagir ev 109.1 R M2 540.-

Eski Papas oğlu yeni Dumlupı

nar sokağı eski 12 taj 12 

833 Aksaray Guraba Hüseyin 1ğa 378 Ahşap ev 

Mah. Şeyh Osman sokak eski 

3 yeni taj 23. 

yarı his. 

.!.078 Eminönü Sarıdemir Mah. eslti 623 Arsalı dük-

38M2 

Hatapkapı yeni Keresteciler A- kanın 1/ 3 his-

yazma caddesi eski 453, 455, 1, sesi 

76.-

3, 5, 7, 9 yeni 43, 45- 63 t.!2 125,-

Yukarıda tafsilatı yazılı gayrimenkuller faiz.c:ıiz sekiz taksitle . .,. 
açık arttırma ile satılacaktır. !hale 19/ 5/ 939 cuma günü saat ondadır. 
lsteklilerin bildirilen gün ve saatte h izalannda yazılı depozito akçalarını 
veznemize yatırarak yanlarında nüfus tezkeresi ve Uç adet vesikalık fo· 
toğrafla birlikte §ubemize gelmeleri. (773) (3061) 

Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
ölü Bayan Keziban \'llrislerine ilin yolile son tebliğ: 

Murisiniz, Bay Recep ve Bayan İfakat ile müteselsil kefil ve müşte
:ek borçlu sıfatı ve 19414 hesap numarasile sandığımızdan aldıkları 150 
Liraya kar§ı UskUdarda Tabaklar mahallesinin Balcı yokuşu sokağ:ııda 
tski 19 yeni 35 No. lu ah3ap bir evin tamamını birinci derecede \potek 
göstermişler idi.10/12/937 tarihine kadar ödenmediğinden borç miktarı 
21'1 lira 29 kuruşa varmış ve bu sebeple yapılan takip \Ae açık arttırma 
neticesinde mezkftr gay.rlmenkl!l 225 lira ile sandık namına muvakkaten 
ihale edilmiştir. tşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 937 /110 j 'J· 

mara ile sandığa bihnliracaa borcu ödemediğiniz takdirde 3202 No. Ju 
kanun mur.ibinco kat'i ihale kararı verilmek Uzere takip dosyasının icra 

i.kimliğine tevdi edill·~eği son ihbarname makamına kaim olmak Uzerc 
, olunur. ... (8078) 

,.---DiKKA T !--~ 
ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 

Sayın yolcularımıza bir kolaylık olmak üzere 11 Mayas 
aıbabıudau itibaren mer'iyete girecek olan fevkalade ten· 
zilatlı bir aylak Ye 3 aylık Aboneman kartlarının timdiden 

l
ldare Merkezinde Kontrol Müdüriyetiyle Köprü iişelerinde 

1 satılmağa baılandığı ilan olunur. 
~ ..................................... --1, -. 

Istanbul Belediyesi ilanları 
Vilayet Hıfzıssıhha Laboratuarına lüzumu olan ve hepsine 1138 lira 

65 kuruş bedel tahmin edilen 144 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltmeye 

konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 .sayılı kanunda yazılı vesika ve 85 lira 40 kuruşluk ilk te

minat makbuz veya mektubile beraber 23/ 5/ 939 salı günü -saat 14,30 da 
Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. (t) (3105) 

* Keşif bedeli 7447 lira 60 kuruş olan Edirnekapı - Rami yolunun ta-

Bu işe ait şartnameler komisyon~an paı-asız olarak dağıtılmaktadır. 
. (284~) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri C. R. P. tlyönkurul Başkaolığmdaa: 

1 - Eksiltmeye konulan iş, Ka}scride yapılacak Halkevinin sathı· 

zemine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılmakta olduğu cihetle satbl 
zeminden itibaren binanın heyeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye kO" 
nulmuştur. İnşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi (127749) liradır· 

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

heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardırı 

A - Eksiltme şartnamesi, 

A, B - Eksiltme şartnamesine ek şartname. 

B - Mukavelename projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 

D - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetvelf, 

E - Proje vesair evrak. 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Kayserı Parti BaşKaıı· 

lığında görebilirler. 

3 - 29 Nisım 939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle e!•siltmeY' 
konulan bu kurağın ihalesi 18 Mayıs 939 perşenbe günü saat 11 de viti· 

miri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım yet Parti merkezinde llyönkurul tarafından yapılacaktır. 
Müdürlüğünde görillebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile 4 _ Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

bu işe benzer en az 5000 liralık iş yaptığına dair eksiltmeden sekiz ı.;ün 5 _ Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa Müdürlüğünden aıııı· 

evvel Vilayetten alacakları fen ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası • mış ehliyetname ile cari senenin Ticaret Odası vesikasını ibraz etmesi 1e 

vcsikalarile 558 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile ~- bir mühendis veya fen memuru istihdam eylemesi §arttır. 
raber 11/ 5/ 939 perşenbe günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulun- 6 _ Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 
malıdırlar. (t) (2820) . . • 7 - 'feklıf mektuvlan yukarda yazılı gUn ve saatten bır saat e'1 

* Kegif bedeli 1307 lira 17 kuruş olan Eyüp Otakçılar Çinili Çeşme veline kadar Parti Başkanlığına makbuz mukabilinde verllecekUr. Pol' 

deresinin mecraya raptı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart- tada vukubulan gecikmeler kabul edilmez. (3003) 

namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanun-
da yazılı vesika ve 98 lira 4 kuru~luk ilk lemlnn.t makbuz veya mektubile Sahibi ı Ahmet Cema ledıJ:., S A R A C O C L U 

beraber S 5 939 pazartesi g'inü saat 14,5 ta Daimi Encümende bulunma- He,riyal miidUrilı Macit ÇETiN Baıaldıa• yer Matbaai Ebüzziya' 
hdırlaP. ,(B) .(2730) 


