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Türkiye -

Bern, 10 (Huauıi Muhabirimiz bildiriyor) - Son ııünlerde 1--

1 
zı radyolann bir Türkiye. İtalya • Yunaniıtan ademi tecavüz 

paktı hazırlanmakta olduiuna dair verdikleri haberler teeyyüt 

/ ebnektedir. 

TAN: Ank:.a muhabirimiz} Su ı· KA 5 D ı 
bu haber hakkında sorduğumuz 
inlıbalarını §U şekilde bildiri
yor: Hazırllyanlar 

Dün T aaina Cibülai önünde toplanan yülı.elı tahıil gençleri, anJ İferlerlıen 

"Bu haber, Ankara mehafilinde 
kati surette tasdik edilmemekle be. 
raber tekzip te edilmemektedir. E
dindiğim intıbalara göre, üçiizlii bir 
ademi tecavüz paktı bait bir mevzu 
clejilclir. Çiiokü, .tirkiye ile Yun. 
nistaa arasında zaten bir :ttifak 
mevcuttur. Son cUnlerde de İtalya
Yunanistan arasında bir ndenü teca. 
vüz 'Ve dostluk paktı tahakkuk et. 
mittir. Binaenaleyh, yukarıki ha. 

Belli Değil 

Reisicümhurun 

Birinci Yılı 

f nonli ve hükGmet, mite· 
radif iki kelimeden baıka 
bir ıey değirdir. Bunun 
iç indir ki, dünyanın tezat
lar iç inde falkandığı an
larda Türle vatanı yekpa
re bf r kalbten lbareffir. 

Yazan: SaJri ERTEM 

G eçen sene bugün, Yini, A
tatürkün ölümünden bir 

IÜD 80Dra bütün bir milletin aöz. 
)'af)an anamda tek ümit, tek 
Milli Şef olarak lnönü, Türkiye 

. Cümhuriyet Riyaseti makamına 

eeçildi. O günden bugüne kadar 

bir yıl aeçti. lnönü, dünya tari
hinin ve Türk tarihinin en müs

tesna günler yqadığı anlarda 
Devlet Riyaseti vazif eaini deruh
te etti. Tarihin bu müstesna gün

leri hiJi da nihayete ennit de
lildir. 

Bizim için tarihin en müstesna 
günleri idi. Çünkü, dünya Atatürkiın 
arkasmdan hıçkıran milletin gözyaşı 
içinde eriyeceğini sanıyor ve mem
leketin kanun, refah, adalet devrinin 
memleketi olarak yaşıyabileceğine 
inanmıyordu. Tarihten· aldıklan kö-

tü misaller onların gözlerinı karart
mıştı. İnönü milli vahdetin sembo
Ul olarak iş başına geçti ve onun eL 
rafındaki millet saflan gittikçe da. 
ha sıklaştı. Kalblerin, gönüllerin 
birliği üstünde Cümhuriyetin tahtı
nı kuran İnönü, her kalbin mihma. 
nı, milletin her ferdinin müşterek 

imanı, arzusu, emelidir. Türk vah. 
deti böylece İnönünün etrafında tek 
kalb, tek emel, tek aşk h:llinde per
çinlendi. Onu koparmak, ona dokun. 
mak, yan bakmak istiyenın vay ha-
line. ~ 

• u. Sa. 6, S.ü. 3.) . 
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Münih Halkı Sorguya 

Çekiliyor, Gestap~da 
Tadil at Yapılacak 

ber, olsa olsa ·bir Türkiye - İtalya Londra, 10 (Huauat)' _ ff• 
ademi tecavüz paktı üzerinde teka. 
süf edebilir. Hitlere kartı yapılan ve •kamete 

Kanaat şudur ki, İtalya ile yapıla- uğraya~ suikaadin ~atı de
cak böyle bir pakt Avrupa ve dünya vam edıyor. Alman aJanaı tara. 
sulbünü samimiyetle arzu edenler a. fından verilen malUınata ıöre, 
rasında büyük bir hüıçnii tesir hasıl Alman zabrtaaı çok mühim m• 
edecektir. Bu husuııta ~smi müzake. bulmuttur. Ve Tazimle Anıldı 

( Sonu Sa. 6 Sü. 4 ) Teşebbüs hakkında alınan malQ. 

Sa~t 9,05 de _5 Dakikaf
Ayakta Sükôt Edildi 

Üniversitede Yapılan lhtifalden Sonra Gen.çler 

Taksime Giderek Abideye Bir Çelenk Koydular 
Ankara, 10 (TAN Muhabirinden) - Ebedi Şef Atatürkün yd

dönünıü, burün, yurtta milli bir matem aiinü olarak geçmittir. 
Bütün Türk milleti, bir yıl önceki gibi büyük yaam havası içinde, 
Parti binalarında, Halkevlerinde, mekteplerde toplanarak Ata
~_.._..,...,..,...._.._..__.._..,..., .. sımn habraamı tiziz etmittir. 

lnönü, Ebedi 
Şefin Kabrine 
Çelenk Koydu 

HolanJacla 111 alhncla bırakılan arazinin görünüfü 

Ankara, 10 (A.A.) - CUm
hurreisi İnönü, buaıün Atatür. 
kün kabrini ziyaret eylemek ti. 
zere Etnoğrafya müzesine pi. 
dikleri zaman, burada başta 
Başvekil doktor Refik Saydam 
bulunduğu halde bütün Vekil
ler tarafından karşılanmış ve 
bir kıta asker ihtiram resmini 
ifa eylemiştir. Milli Şef saat 
tam dokuz beşte Atatürkün 
kabrine muhteşem bir çelenk 
koyarak tazimle ejCilmiştir. 

Cii~hurrelsimiz müzeden 11y. 
nhrken de askeri ihtiram ya
pılmış ve Vekiller Heyeti tara
fından selimlanmıştır. 

I Her yerde t.oplantılara saat 9 da 
başlanmış, bütün bir milletin sonsuz 
bir yeise düştüğü bu dakikada, tam 
saat dokuzu peş geçe, beş dakika a
yakta sükut edilmek suretile büyük 
ölünün hatırası taziz olunmuştur. 

Bütün Türk milletinin Büyük Ata
sına teveccüh ettiği bu anda resml, 
hususi binalarda~ bayraklar yarıya 
indirilmiş, halk ve nakil vasıtalan, 
beş dakika bulunduklan yerde kal· 
mak suretile bu ihtiram resmine işti-
rak: eylemişlerdir. Bu ihtiram vak- Su 
fesinden sonra, halk, Atatürkün kab-

Holanda, Almanya 
Hududuna Takviye 
Kıtaları Sevkediyor 
Mıntakasındaki Şehirler Tahliye Edildi . 

rini ziyaret etmiye başlamış ve bu Londra, 10 (Huıuıi) - Ams-ımıştır. Zabıtaya verilen mezuniyeL 
ziyaret geç vakte kadar devam eyle- terdamdan gel~n haberlere göre, ler kamilE:n ilga olundu.ğu g~bi za
miştir. Başta Milli Şef olmak üzere Holandada ihtiyat tedbirleri art- bitlere de verilen mezunıyet ılga o. 
hükılmet erkAnı, parti, halkevi. bt>- b lmakt d S h ttm Al lunmuştur. La Hey'de zabıta kuv. 
lediye ve diğer umumt ve hususi n a ır. u a a ve • vetleri takviye olunmuştur. 
müesseseler ve eşhas tarafından A- man hududuna doğru askerler Dün hudut üzerinde vuku bulan 
tatürkün kabrine çelenkler konuldu- aevkolunuyor. ve bir adamın öldürülmesine birkac 
ğu gibi şehrin içerisindeki Atatürk Su mıntakasındakl şehirler tahliye adamın kaçınlmasiyle neticelenen 
ahıtlarına da yüzlerce çelenk konul. olunmuştur. Suların derhal nehir ve hAdisenin içyüzü henüz anlaşılma. 
muftur. · kanal sulan seviyesine ~kselmesi mıştır. 

<Sonu Sa. 8, Stı. 5) ve orada kalması için her tedbir alın (Sonu Sa. 61 Sil. Z) 

mat, onun azami dikka.t ve itina ile 
hazırlandığını ve her şeyin, her ih
timalin hesaplanmış olduğunu gös
termektedir. Verilen bir habere göre 
Gestapoda mühim tadilat yapılacak
tır. Almanyanın her tarafında n~ 
mayişler hazırlanmaktadır. Nümayif
çilerin şıarı "Allah Führeri korusun.. 
cümlesidir. Yine Alman ajansı bin
lerce halkın, zabıtaya yardım ettlll· 
ni ve bir çok malumat verdiğini bil-

( Sonu Sa. 1 SA. 1 ) 

EN SON DAKiKA 
Londra, l O (Hasa~) - ls'rifN 

hillrumeti, memleketin müdafaa.'1-
na müteallik bütün tedbirleri al
mak üzere, Bqkumandana fev'lra
llde salihiyetler verm.i§t'r. 

* Kahire, 10 (Hurust) - Knl 
Fanık, bugün bir l!IUikut teşebbü
süne maruz kalmı§tır: Kral, ara
bası ile yeldan ge~erken, bir ınee
sup, elindeki şi;eyi olanca ku,"Veti 
ile fırlatmış, fakat te§ebbüs aka 
mete uğramıştır. 

* Alman hududu. 10 (AA.) -
Havas: Almanya tarafmdan Brük· 
sel ve La Haye :nezdinde mahiyet 
me~ul b ir tehdit ve lı:orlrutme 
yapıldığı haklruıda ~ayıalar liô• 
mektedir. 

(NOT: Son dakikaya kadar b u 

haberi teyit edecek bir :ınaluına1 
a.ıına mam ıştır. J 

Tan, makinesindeki husus! tertibat sa• 
yesinde bu sütunda her gün en son da· 
kika gelen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı gün bu kısım boş kalacaktır. 
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Sırası gelince: 

öre Dikkat! 
Yazan: Aka Gündüz 

Arrwra şöyle ilanlar okumağa 
başladık: (Filan yere iki me.. 

mur alınacak. Birinci şart: Kabul e· 
dilccekler "yüksek tahsil yapmıya. 

caklanna dair taahhUtname,, vere. 
cekler! .. 

Önceleri bu biçim ilanlara kızar
dım. Allah, Allah! derdim. Çok şey! 
Böyle iliin olur mu hiç? Bu müdür
ler, bu \'ckiller, bu reisler memleket. 
tc yüksek tahsilli vatandaşların ço· 
ğolmalarını istemiyorlar mı? Barem 
kasasının marifctU, altın anahtan 
fakülte diploması olduğu halde, na. 
sıl oluyor da memur olacaklara 
yüksek tahsili yasaklıyorlar? Ne o. 
lur, varsın fakültenin birine gidi
versin. Öğleye kadar derslerine ri-.,. 
der, öğleden sonra işine gelir. 

Büyük merkezlerde kendi masraf. 
Jariyle yüksek tahsile devam edebi· 
leceklerin böyle bir şey istemiyecek. 
leri şüphesizdir. Bunu istiyenler an. 
cak geçimeleri dar olanlardır. Ya
rım günlük iş oluversin, ne çıkar? 
Aylıkları da yarım veriliverir. 
Meğer ben hep işin dış yüzüne gö. 

re saflıkla ve iyi niyetle mütalaa 
yllrlltüyornıuşum. Bazı icaplarla hlr 
çok işlerin i~ yüzlerine göz atınca 
anladım ki kazın ayağı benim çizdi. 
ğim biçimde değilml§, blisbiittin 
başka imiş. Yalnız maarifte bu tarz· 
da (yardım i~i) bekliyen yüz sek11en 
kişi varmış. Diğer vekiiletleri, dai. 
Teleri varın siz hesap edin. 

Vaktiyle biitün daireler bu müsa. 
mahayı, bu yardımı göstermişler. 

Hatta teşvik bile etmişler. Fakat bir 
gUn bakını lar ki umulan tek fayda 
yerine bir kaç baıılı bir zarar ~ebe
kcsl meydana gelmiş: 

Bir: Yiiksek mektebe giden böyle. 
si öğle sonu vazifesi dolayısile ders. 
lerini yetiştiremiyor, bu yüzden yıl 

sonu cim karnında bir nokta kalarak 
~ahsi bilgi zararına uğmyormus. ' 

İki: Derslerini yetiştirmiye ~alış· 
sa devletten aylık karştlıtı Rldığr 
vazifeyi seriyormuş, bu sefer de bu. 
lo~duğu daire zarar göriiyormuş. 

'Üç: Bu zarann ucu, ortası, sonu o 
dairede işi olan halka dokunuyor, 
hal~ zarar gijrüyormuş. 

Dört: Azmi imam kuvvetli olup ta 
Uôsiqi birden yetiştim1iye kalkışsa 
bn gez de sıhhatinden kaybedi:vor. 
mu.ş. 

Beş: Sıhhatsiz memurdan da ha
yır gel111iyormuş. 

Altı: Aylığı ikiye aynalım da ya. 
rmnı öğleye kadar çalışana verelim, 
yansını da ötekine deseler de,•let 
bOtçesinde ve kanunlarında bir aca
yipJik peyda oluyormuş. Böylclere 
mahsus umumi muvazene kanunun· 
da tahsisat meselesi meydana çıkı. 
yormuş. Teşkilatta karışıklık doğu· 

rormaş. 

Daha bir sUrii nnlattılaT ya, hep
sini aklımda tutamadım. Ynlnrz Udi. 
nü iyice belledim. Bunlardan birln. 
cisi ihtiyari bir yordım yolu imlıı~ 
Hususi ve yarı resmi n1Uesseselerdc 
hu usulUn tatbiki imkanları daha 
r.okmuş. Yüksek tahsillerini bitirme'< 
lstiycn bu gibi çalısknn \•atandasla· 
ra bu miiesseseler ~ "'-·arım "Ün ~ is 

.,, b ·" 

ıvermck imkunlarıru bulabilirlerse 
lmis esirgememeli imişler. İyi, fakat 
ne yapalım ki ihtiyari bir keyfiyet. 
l'tfccbur edemeyiz ki .. Sadece bu sü. 
tondn şimdi yaptığım gibi böyl ·lcri 
için onlardon yardım rica edebH;riz. 

İkincisini söyledikleri zaınnn hiç 
inanır vaziyet takınmadım. Ve do~ru 
olmadığına hala ısrar etmek isti. 
yorum. Dediler ki gCıya bazı dnire a
mirleri bu vnziyette imişler, kendi. 
leri Inki11tcl.cre giderlermis te. mai. 
yetlerindekilcre izin ver~1c7'.""rınis! 
Röylc şey olur mu? Tutalım ki t<-'k 
fiik \'ar olsun. Gcrcckten \"nrs:l hi· 
fenler Ji'ıfen hana bildirsinler, mUsn. 
vat \•e miişterek Jınk bnkımında?J öv. 
lelere de engel olmıya elimden g;l
cUği kadar çalıı:ınm. 

Asıl üçiincUsil mühim: l\fiUet ve? 

mi lct işleri bakımından: 
Vn:ı:i •eti. söyle bir tesbihle de ta. 

rif edebiliriz: Dcv1ct, milletin mart. 
di, manevi ,·nrlığından kurulınm: bir 
komhinndır. HlikCımet; devlet deni· 
len bu kombinanın ana motörilcliir. 
isterse en kiiriik tarafından olsun, 
bu moför bir ~erinden aksadı mı :rn
rarın ucu millete dokunur. Halhukl 
hiiktimet dcnJlen ana ınotör, ancak 
'1C ancak milletin hesabına \'C men. 
tlatine islemek ic;1n yapılmıstır. Mil-

• • 
lngıltere • Rumen Ticaret Anlaşması imzalandı Türk 

Cemile 
Yaptı 

--o--

Başka Yere ihraç 

Edilmemek Şartile Bize 

Maden Gönderecek 
Harp ~aşlam:ıdan evvel Almanya

dan getırtmekte olduğumuz, demir 
bakır ve d.iğer muhtelif maden ma~ 
mulatının Ingiltereden celbedilmesi 
için tüccarların yaptıkları tesebbüs-
1~: müsbet netice vermiştir. i~giltere 
hukumeti bu gibi madeni mamulatın 
yalnız Türkiyeye ihracına müsaade 
etmektedir. Şu kadar ki, bu malların 
Türkiyeye girdikten sonra buradan 
başka bir memlekete ihraç edilmeme
sinin taahhiit edilmesi şarttır. Tüc. 
carlanmız böyle bir ihtimal olamı
yacağını, çünkü hükılmetimizin son 
kararnamesile de teyit edildiği veç
hile Türkiyeden bu gibi maddelerin 
ihracı kati surette mencdildi~ini bil. 
dirmi şlerdir. 

.. On bef gün~enberi devam etmekte olan ı dün bitmiıtir. Anlaıma iki heyet arcuında Top· . 
Turk • Rumen tıcaret anlapntuı mihakereleri hane köıkünJe ıaat on yedide imza edilmiftir. 

Dünkü ithalat Yeni Tayin 
Edilen Muallimler Dün limanımıza muhtelif ithalat 

eşyası gelmiştir. İtalyan bandıralı 
Abazya vapuru elektrik malzemesi 
makine aksamı, bakır, demir, cam e~ Kasımpaşa orta mektebi fransızca 
ya, radyo ve aksamı, pamuklu men. muallimliğine Bülend Köprülü, Ba. 
sucat. Tiirk bandıralı K<:!şkü1 vapuru kırköy ikinci orta mektep türkçe mu. 
da Bulgaristandan 50 bin kilo man. allimliğine yüksek muallim mektebi 
gal kömürü getirmiştir. talebelerinden Mehmet Doğan, Pen-

lhracat işleri ~i~ orta .~ektebi fransızca muallim. 
Dış piyasalar içın satışlar artmak-! ıiğıne Munevver, Beşiktaş birinci or. 

ta'!1r. A vusturyaya yüz bin kilo tii. ta ~ekt7btne mülga darül:ünün fen 
tün gönderilmiştir. İtalyaya balık, fakultesınden mezun Hatıce, Beıik
kitre, Romanyaya tuzlu halık, Cekos. ~ş ~kinci orta okulu riyaziye mual. 
lovakyaya fındık ve iç badem, fsveçe lımlığine lise ~e~~~.lar~~dan Necdet 
Gördes halısı. Danimarka Holandaya C.oskun. Kadıkoy uçuneu orta mekte. 
lı; fındık, Mısır ve Suriye;e fındık ve bı fransızca muallimliğine lise me
tuzlu balık gönderilmiştir. İç piyasa- ~nlarmdan Hati~e ~ema~at, Cağal. 
lardan şehrimlze külliyetli miktarda og~u o.rt.a me~t~bı ta.rıh cogrnfya mu. 
mal gelmektedir. Kuru fasulye fiyaL aU~mtığıne, ~?ıversıte talebesinden 
ları kilo basına 2 _ 3 kur .. k Munevvcr, Goztcpe orta mektebi ri· 

• uş yu • • 11" l.ği selmiştir. yazıye mua 1m ı ne üniversiteden 
Taha• mu l l • HayrünnisaKaragümrük ortarnektebi ame e en . ır r _. 

Takas komisyon d- t 1 k resım mua ım ıgıne Kenan, ayni o-
u un op anarn kul b d 11. 1·-· i "k1·1 

bir çok muameleleri neticelendtrmi u.n e en mua ım ıgme stı a 
tir. Yeni kararname ile ihracatın d;= Iisesınden Sami Kara~eJ, Gazi Osman 
ha ziyade takas us 1.1 rt ır. i i paşa orta mektebi tarıh coğrafya mu. 

u ı e a aca5ı c n 11• r -. h k k 
takas muamelelerinin d h" .. ·11 a ım ıgıne u u mezunlarından a .. sura. e Rah . B 'kt b. . . 
bitirilmesine itina edilecektir. Bun. . ~1• eşı ~ş .ı,:~ncı ?rta mektep 
dan b5vl t k k . h rıyazıye muallımlıgme lıse mezun -

~ e a as omısyonunun er 1 d M f 
hafta dört defa toplanması temin e- _arın an usta a tayin edilmişlerdir. 
dilecek tir. 

Macellônos Davası 
Sulhen Halledlldl 

Asliye ikinci ticaret mahkemesın
de, Çanakkale önünde İtalyan ban
dıralı Kapapino. vapurunu batıran 
İspanyol bandıralı Macellanos vapu
ru kumpanyası aleyhine açılan dava
ya dün devam edilecekti. Gecen cel
sede iki tarafın avukatları uyuşmak 
için mahkemeden mühlet Jstemlşler
di. İspanyadan gelen bir heyet bura
da Kapapino vapuru mümesslJlerile 
a.nlaşmışlar, kısmen para ve kısmen 
teminat mektubu vermek ve almak 
suretile birlbirlerlni ibra ettikleri i
çin çarşamba günü mahkemeye mü
racaat etmişler ve haczin kaldırılma
sını istemislerdir. Mahkeme ibrana
meleri tetkik ettikten sonra haczi kal 
dırmış ve vapuru sahiplerine teslim 
etmiştir. Bu dava da böylece ortadan 
kalkmıştır. 

Hatayda Belediye 
Reislikleri 

Hatay vilayeti dahilinde cümhuri
yet kanunlarına göre teşekkül eden 
ilk belediye meclislerinden Antakya 
belediye mecllsinın birinci içtir~aı 
hakkında malumat veren Antakyada 
münteşir (Yenigün) gazetesi ezcüm. 
le diyor ki: 

.. _ Gizli reyle yapılan seçim ne
ticesinde riyasete sabık reis Sadık 
MUftü, de.imi encümen azalık.larına 

Şükrü Balcı, Nüzhet Bilgin, Müniir 
Yener ve Necip İpekçi ittifakla se
çilmiştir.,, 

• İskenderun belediye retsliğine Ab-
durrahman Mursal. Kırıkhan beledi
ye reisliğine Kemal Talay, Reyhani
ye belediye reisliğine, Şemsettin 
Mursal, Süveydiye belediye reisliği. 
ne Abdullah Cebelli Yavl:ıdııa bele· • o 

diye reisliJ?ine Mehmet Hoca seçil-
miştir. 

Egede Fırtına 
Çıkacak 

--0-

Dün· Rasathane 

Denizcilerin Müteyakkız 
Olmasını Bildirdi 

Rasathaneden liman dairesine bll
dlrildiğine göre, Egede yeniden fırtı. 
na ba§laması ihtimali vardır. Liman 
dairesi denizcileri keyfiyetten haber. 
dar etmiştir. Geçenki fırtınadan rö
tar yapan vapurlar birer birer lima
nımıza gelmektedirler. Bursa ve E
ge vapurları da bir gUn rötarla bu
gün beklenmektedirler. 

Şilede 30 metre genişlik ve 9 met
re uzunlukta bir sal gckülmi.iştür. Bu 
nun nereden koptuğu henüz bilinme. 
mektedir. Hasan kaptanın idaresinde 
15 bin lira kıymetinde 95 ton demir 
yüklü olarak geçen ayın 26 sında Ça
nakkaleye gitmek üzere lim,rnımu:. 

dan hareket eden Çalışkan yelkenlisi 
hala Çanakkaleye muvasalat etme. 
miş ve bugüne kadar yelkenlinin a
kıbetinden haber alınamamı,tır. 

Liman dairesi motör sahibinin mU
racaatı üzerine kayıp motöriin aran. 
masını bütün limanlara telgrafla bil
dirmi§tir. 

Fransız Sefiri 
Şehrimize Geldi 

Ankarada bulunmakta olan Fran
sız büyük elçisi M. Ma:ısigll ile Po

lonya sefiri ve İtalyan matbuat ata

§esi dün sabahki ekspresle şehrimize 

gelmişlerdir. 

Kaçakçı Kadın 
Pireden limanımıza gelen Roman

ya vapuru yolcularından Marinin 

vaziyeti şilphcli görülmüş, muhafaza 

memurları tarafından yapılan mua

yenede kadının üzrinde ipekli kumaş 

yakalanmıştır. Kumaşlar müsadere 

edilmiş, Mari hakkında takibata biS
lanmıştır. 

Sıhhat Müste~arı 

Şehrimizde 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet :müs

teşarı Doktor Asım Arar, dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

·:s .. U .A L .. C E V A .. p«. 
' ' ' ·, . . .. ·. , . . 

f 

Jetin miişterek menfaatlerine gele.1 
cek zarar, fertlerin zararlarından 

1

1 

çok daha iistilndUr. Bundan ötilrii a. 
lınan yasaklama tedbiri yerindedir. 

8, - 22 lira Hll mu9lı va eeklz ay• 
lık memurum, milkelleflyetlmi yap• 
mak üzere Hker oldum. Terhialmden 
sonra ayni vazifeye avdet edebilir mi• 
ylm? 

C. - Kadroya dahil, maaşlı memur 
olduğunuza göre, ayni vazifeye avdet 
edeblllrslnl.z. 

• 
8. - Halk blletlırl nedir? Flyatl81'1 

ne kadardır? Bunlarla Hataya da gl· 
dlleblllr mi? 

C. - Halk ticaret blletlerl isminden 
de anlaşılacağı üzere halka kolaylık ol
mak üzere ihdas edilmiş seyahat bilet• 
leridir. Devlet Deniz Ye Devlet Demir· 
yolları tar.afından tatbik edilen bu ye• 

nl usul, halkın çok 1:7ine yaramııkttı• 

dır. Devlet Denlzyollarında iki aylık 
halk biletleri birinci mevki için 44, i
kinci mevki için 34 liradır. Devlet 
Demlryollannda 15 gilnlUk ve iki aylık 
halk ticaret biletleri vardır. On beş 
gQnlUk biletler birinci mevki için 40, 
ikinci mevki len 25, UçUncil mevk için 
17 buçuk liradır. İki aylık biletler bl
iklnci mevki için 25, ilçüncü mevki için 

50, üçüncü mevki için 35 liradır. Bu 
biletlerle devlete alt bUtun tren hatları 

üzerinde serbestçe seyahat edilebilir. 
Bu arada Hat.ılya da gidllebillr. Ancak 
bu biletler Ccnurıtaki ecnebilere ait 

•.• Bira7. da hissi düşünmek hak· 
kımız değil midir? Hissi de diisünc. J 

lim: Herşey iyi, nıilletin menfaatinl',, 
çarkın iyi i)lemesine bir diyecek yok. 
Fakat yüksek tahsil istlyen çalışkan 1 

vatanda~larımıun keselerindeki dar. 
Jık bir suç mudur ki tahsillerinden 
mahrum kalacaklar? Bu gibilrr için 
de ba~ka bir yol, bir çare bulamaz 
mıyız? Onu da sırası gelince konu-sacatım. "-!'111-......................... ..:;:;;:;. .................... .J 

hatta muteber değildir. 

lsviçreden Polis 
Mütehassısı Geldi 

Ankara polis enstitüsü kriminoloji 
profesörlüğü için çağırılan İsviçreli 
mütehassıs• Mark Rayot dün sabah. 
ki Avrupa ekspresi ile ı~hrimize gel. 
mlş ve Sirkeci istasyonunda Emniyet 
umum rnildürlilğU namına bir heyet 
tarafından karııl.anmııtır. 

Tokatliyan oteline mlsafir edilen 
profesör, gazetecilere §Unları söyle
mi§tlr: 

- Tiirkiyeye çağırıldığım için çok 
memnunum. Yeni Türk polislerini 
yetiştirmek için bütün modern vası. 
taları kullanarak çalışacağım. Bu il. 
mi mesainin polislik mesleği için çok 

faydalı olacağını ümit ediyorum. Po
lis teşkilatını ve polis mektebini gez. 
mek iç1n bir kaç gün burada kalaca. 
ğım. Pazartesiye Ankaraya. giderek. 
vazifeme başlıyacağım . ., 

o 
POI.:ISTE: 

Bir Mütekait Y anllı 
ilaç içerek Öldü 

Cihangirde oturan mütckaıt me
murlardan Yakup oğlu Adil hasta
landığı için doktora miirııcaat etmiş. 
doktor kendisine dahilden ve hariç
ten kullanmak üzere pir kaç çeşit i
laç vermiştir. Yakup dün gece uyku 
sersemliğile başucunda duran il§çlar 
dan hariçten kullanılacak olan bir 
mayii içmiştir. Yakup kaldırıldığı 

Beyoğlu hastahanesinde ölmüştür. 
Tabibiadil Enver Karan, cesedi mua
yene etmiş ve ölüm sebebinin tesbiti 
için cesedin morga kalclırılmasına 

karar vermiştir. Başucunda bulunan 
illç ştşeleri de tahlil için morg kim
yahanesine gönderilmiştir. 

Alınacak raporlar vaziyeti aydın

latacaktır. 

Yeni Şehir Meclisi Azaları 
Şehir meclisi azasından Doktor 

Ethem Akiftcn inhiJaI eden azalığa 
Beşiktaştan avukat Ferit Baburun 
gelmesi takarrür etmiştir. 

Ağaçtan Düttü, Öldü 
Kartalda Harmanlık mahallesinde 

oturan 65 yaşlarında Scrgis, Savak
lar mevkiindeki zeytinlikte zeytin 
toplarken ağacın dalı kırılarak yere 
düşmüş ve hemen ölmüştür. 

Otomobil Çarptı 
Şoför Hüc;eyin oğlu Halidin idare

sindeki 3855 numaralı kamyon Ha
mam sokağından gecerken 6 yaşların 
da Salih oğlu Mustafa ismindeki ço
cuğa çarparak kolundan !ehlikdi su
rette yaralamıştır. 

__,..___:.. 

Bir- Hasta Köprüde Öldü 
Ayvansaray Musevi hastahanesi-

! nin karşısında 31 numaralı evde o
turan Nadiye hasta olan · oğlu İbra
himi hastahaneye götürürkPn çocuk 
köprüde düşmüş ve ölmüştür. Emin
önü belediye hekiminin verdiği ra.. 
pordan sonra çocuğun cesedi annesi· 
ne verilmiştir. 

Adliyede Bir 
Cinayetin 
Önü Alındı 

---'O.,_--=-.=... 

Bir Davacıyı Öldürmek 

isteyen Üç Kişi 

Yakalandı 
Adliyede vazife gören komiser 

muavini Salih ile polis Ferit ve Sa
dettin, dUn sabah asUye üçüncli ceza 
mahkemesi önünde Ahmet isminde 
birisini öldürmek istiyen Halil oğlu 
Şemsettin, Ahmet oğlu İbrahim, Na.. 
zım oğlu Osman, Kadir oğlu Musta. 
fa isminde 4 kişiyi yakalamışlardır. 

Suçlulardan Şemsettin bir gün, Sa.. 
dık isminde birisini Ahmede gönder. 
miş ve dedirtmiş ki: 

- Sen dükkanı kapat ve bu ma" 
halleden çekiUp git.. Aksi takdird~ 
hayatın tehllkededlr. 

Sadık başka bir gün Ahmeıie tek
rar gitmiş ve kendisini dövmüş, ().. 
Ulmle tehdit ettiği için de :nüddeiu .. 
mille tarafından tevkif olunmuştur. 

Asliye ceza mahkemesinde Sadığın 
aleyhine açılan davanın muhnkemeısi 
vardı. Şemsettin iki gün evvel dava. 
yı açan Ahmede bir tehdit mektubu 
göndermiı ve: 

- Eğer davadan vazgeçmezsen; 
seni mahkeme kapısının önünde öldü 
receğiz, demiştir. 

Dün davacı Ahmet kanslle bera
ber mahkeme koridoruna gelmiş \"e 

bir sıraya oturmuştur. Bu sırada 
Şemsettin ve arkadaşlarının nazarla. 
n Ahmedln üstünde toplanmıı, ara 
sıra üstüne doğru yilrUmtye fırsat 
kollamıya başlamışlardır. Ahmedfn 
karısı bir felaketin vukuunu tahmin 
ederek hemen adliye polisine koşmuş 
ve şi.kay~t etmiştir. Adliye komiseri 
Ikl polisle berAbcr mahkeme s<:ılonu. 

nun önüne gelmiş ve döı:dil.nii bir
den yakalayarak üstlerini aramışhr. 
Şemsettinin üstünde bir sustalı, İb
rahimin üstilnde bir büyük ka
ma, ôsmanda da bir saldırma çık

mıştır. 

Polis tahkikat yapmış ve dördünü 
de Emniyet ikinci şube miıdüt'lüğüne 
göndermiştir. 

Yekta • lrenya Vapurlan 
Davası 

Asliye ikinci ticaret mahkemesin
de dün Köstence Hmanında Tii::k 
bandıralı Yekta vapurunu batıran İs
veç bandıralı İrenya vapuru aleyhine 
açılan davaya devam edildi. Mahke
me hata hakkında İrenya vapuru a
vukatının itirazını reddetti. Yekta va 
purunun sahibi mahkemeye batan 
vapurun kıymeti hakkında maltı
mat verdi. Mahkeme ehli vukuf va
sıtasile evveli r a p o r o 70 bin li
ralık kıymet biç~irmiş ve bu miktar 
üzerinden teminat almıştı. Şimdi va
pur sahibi bu miktarı az bulmakta
dır. Vapurun teknesini sigorta eden 
şirketin mümessili avukat Şükufe de 
mahkemeye gelmtşti. O da vapurun 
batması rnünasebetile ödedikleri on 
altı bin liralık tazminatın tahtı hük· 
me alınmasını istiyordu. Müddeia· 
leyh avukatı verilen layihaları tetkik 
için mühlet istedi. 

T A K V I M ve H A VA 

11 Sonteırin 1939 
CUMARTESi 

11 inci ay Glin: 30 Knsım: 4 
Arabf: 1858 Rumf· 1~~!\ 

Rıımaznn: 29 Blrinciteşrln: 29 
Giineş: 6.4'\ - Oğle: 11.57 
İkindi: 14.39 - Akşam: 16.5!S 
Yalıııı: 18.36 - İmsfık: 5.01 

Hava Vaziyeti 
Yesilköy Meteoroloji lst11syonundan alı

nan malumata gôre. hava yurdun Orta ve 
Cenup Audolusunun Garp tarafüırında 
ve Egede ıız bulutlu, Trakya ve Kocaeli 
bölgelerinde buluUu ve diğer yerlerde çcık 
bulutlu ve yer yer yağışlı geçmi~. rilzgAr
lar umumiyetle Şimal istikametinden orta 
kuvvette ve Ege denizinde kuvvetli ola
rak esmletlr. 

Dün tstanbuldA havı bulutlu .ıtPcm!ş, 
rüzglr Şimali Şarklden saniyede 2 - 4 
metre hızla esmiştir, Saat 14 de hava taz
yiki 1022.0 milibar idi. Silhunet en yük
sek 14.B ve en düş· .O s:ıntigrat olarak 
kaydedilmiştir. 
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F enerbahçe-Beşiktaş 
Şeref Stadında 
Karşı/aşacaklar 

Bu Maçtan Başka Bayram Günleri Diğer Klüpler 

Arasında da Karşılaşmalar oracak Ve Güreş 

Müsabakalara 
Fenerbahçe - Beşiktaş klüpleri 

yapacakları hususi kar'?ılaşmayı Fe
nerbahçe stadında değil, Şeref sta. 
dında yapmayı kabul ve belki de 
karar vermişlerdir. 

İstanbul muhteliti bayramın ikin
ci günü akşamı Ankaraya harekete_ 
dcceği için İstanbul muhtelitindeki 
Fenerbahçeli ve Beşikta~lı oyuncular 
da bu müsabakada oynıyacaklar1 her 
iki takım tam kadrolarile karşı kar
şıya geleceklerdir. 

Uzun zamandanberi, sakatlığını i
leri sürerek oynayamıyan Fikret te 
takımdaki yerini alacaktır. Fener hü
cum hattının eski şeklini muhafaza 
edeceği, Fikretin muavin hattında, 

Şevketin müdafaada yer alacağı ve 
diğer taraftan yeni bir oyuncu ile 
Fenerlilerin spor efkarı umumiyesine 
bir sürpriz hazırladıkları sövlenmck. 
tcdir. 

Diğer maçlar 

Bayram günlerinde Fcnerbahçe -
Beşiktaş karşılaşırken Galatasaray--
İstanbulspor, Şişli - Pera arasında 

Dün Limanımıza 

Y e'1İ ir Amerikan 
Vapuru Geldi 

İstanbulda Hayri Araboğlu mües
ıesesi tarafından temsil edilen Ame
:ikan Eksport Lines kumpanyasının 
:ıenüz denize indirdiği Eksponer va
puru ilk seferini limanımıza yapmış
tır. Bu münasebetle vapurda bir öğle 
ziyafeti verilmiş ve matbuat mümes
silleri ile denizcilerimize gezdirilmiş
tir. 2,259,000 liraya mal olan bu va
pur, deniz seyrüseferinin icap ettir
diği en son tekniği ihtiva etmekte
dir. Vapurun 20 mil sürati vardır. 

Alelade seyri 18 mildir. Vapur 8500 
tonluktur. 

Taze meyva ve tütiin nakliyatı 
için hususi tertibatı haiz ambarlar 
yapılmıştır. Vapurun ambarları rütu 
bet tutmadığı gibi fare!.erin yaşama
sına da müsait değildir. Vapur elek
trikle işlemekte, elektrik istihsal e
den Turbinler de mazotla tahrik e
dilmektedir. 

Eksporter vapuru için sarfedilen 
2,259,000 dolar Amerika ile Türkiye 
arasında yapılacak beş seferde çıka
rılmış olacak, ve vapur bu ':>eş seferi 
6 ayda yapacaktır. 

Yeni vapur, Akdenizden 1stanbula 
doğru seyri esnasında Çanakkale Bo
ğazı haricinde bir İngiliz destroyeri 
tarafından durdurulm~k istenilmiş, 

fakat vapurun sürati destroyerin sü
ratinden fazla olduğu için destroyer 
vapura yetişememiştir. 

Tapu ve Kadastroda 
Yeni Tayinler 

Ankara, 10 (TAN) - Tapu ve ka
dastro umum müdürlüğü fen müşa
virliğine belediyeler imar heyeti fen 
şefi Stuttgart ve Mithat Yenen, teftiş 
heyeti reisliğine müfettiş Agah Bil
ginalp, onun yerine K:ıdıköy kadas
tro müdürü Emin Arun tayin edil
mişlerdir. 

Hava Nakliyatı Müdürlüğü 
Ankara, 10 (TAN) - Münakalat 

Vekaleti hava nakliyat müdürlüğüne 
yüzbaşılıktan mütekait ~aci Üstman 
tayin edilmiştir. 

--<>--
Şehitlikleri imar 

Cemiyetinin Takvimi Yol< 
Şehitlikleri imar cemiyetinden: Şehitlik

leri imar cemiyeti namı altında ~iyasada 
tak\•im satılmakta olduğu y5ki miJracaat
lardnn anı ılmı tır. 

Cemiyetimiz; üç sencdenberi takvim ve 
muhlırn cıkartmnmakta ve sattırmamakta 
oldu 1u gibi, hiçbir takvim ve muhtıra ile 
de aUıkndnr dcgildir. Keyfiyet muhterem 
halkımııca bilirınel< ilzere ilan olunur. 

--o- -

il Vakit" 2 Yaıında 
Kıbrısın Lefkoşe şehrinde çıkan 

türkçe (Vakit) gazetesi iki yaşına 
rirmistir. Tebrik ederiz. 

Yapılacaktır 
da bir turnuva yapılar.aktır. Taksim 
stadında olacak olan bu karşılaşmala
rın alaka ile takip edileceğinde şüp
he yoktur. 

İstanbul Demirsporluları 
İstanbul Demirspor klübü eski 

sporculardan Necip Şahinin riyase
tinde dün Konyaya hareket etmjş

tir. Kuvvetli bir kadro ile seyahate 
çıkan demirsporun iyi neticeler ala
rak dönmesi beklenmckteciir. 

Güreş müsabakaları 
Bayramın birinci günü Taksim sta

dında profesyonel güreşler yapıla

caktır. Bu meyanda Tekirdağlı Hü
seyin - Babaeskili İkahim ile Di
narlı Mehmet te Kara Ali ile karşı. 

!aşacaklardır. 

Fenerbahçelilerin K?ngresi 
Fenerbahceliler bu ayın yirmi a1-

tısında fevkalıide bir kong1·e yapa
caklardır. Yeni cemiyetler kanununa 
göre, hazırlanarak tasdık edilen ni. 
zamname üzerinde konuşacaklar ve 
idare heyetini yeniden intihap ede
ceklerdir. 

Mc:den Kömürünün 

Keşfin!n Y ddönümü 

Kutlandı 
Ereğli, 10 (A.A.) - Maden kömü

rünün Türkiyede keşfinin llO uncu 
yıldönümü burada coşkun tezahürat
la kutlanmıştır. Şehir bu münasebet
le baştan başa bayraklarla süslenmiş 
ve gece de karada ve denizde tenvi
rat yapılmak suretile kömür kaşifi 

Ereğlili Uzun Mehmeclin hatırası ta
ziz edilmiştir. 

Zonguldak, 10 (A.A.) - Uzun Meh 
met tarafından Türkiyede ilk maden 
kömürü keşfinin 110 uncu yıldönümü 
Zonguldakta törenle kutlanmış ve 
bu münasebetle her taraf bayraklar
la süslenmiştir. 

TahsilcSıhmız Geçen 

Y il dan Fazladır 
Ankara, 10 (TAN) - Birinciteşrin 

939 sonundaki tahsilat miktarı 
120.890.357 liraya baliğ olmuştur. 

Bu miktar 938 yılının ayni ayı sonun 
daki tahsilatından 20957 lira fazladır. 

Yardımsevenler Cemiyeti 
Erzak Dağıttı 

Ankara, 10 (A.A.) - Bayan İnö
nün himayelerinde bulunan yardım_ 
severler cemiyeti tarafından bugün 

1 
350 muhtaç aileye erzak dağıtılmış
tır. 

Kara9ümrük Nahiye 
Kongresi 

Cümhuriyet HAlk Partisi Karagümrük 
Nahiye~i kongresi 10/l 1/939 günü saat 
20.30 da aktedilerek neticede Vasfi Ak- I 
tin, Sedad Büyük Aksoy, Salim Kunter, 
SalAhaddin Erim ve Etem Altayın asıl :l
zalıklnra ve Cemal Sumbat, Can Bor:ı, 
Hüsameddin Saygıner, Mehmed Akdoğan 
ve Hasan Aldığ'in yedek Azalıklara ve 
Vasfi Aktinle, Makbule Kansu, Salim 
Kunter ve Etem Altay murahhaslıklara 
seçilmişlerdir. ı 

Müddeiumumiliğe Davet 1 

lıtanbul mUddelumumiliğlnden: İstan- ı 
bulda olduğu anlaşılan Karasu Hakimi 
~tahmudun derhal memuriyetimize mü-
racaatı. r 
YENi NEŞRlY AT : 

YeıJilAy - Bu aylık mecmuanın 82 inci 
sayısı çıkmısbr. 

Keloğlan Çan;ıkkale muharebesinde -
F. Cclfılettin Göktulga'nın yazdığı bu u
zun masal, Matbuat Umum Müdürlüğü 
tarafından kitap halinde çıkarılmıştır. 

Tıp Fakültesi m~cmuaıı - 2 inci yıl 10 
uncu ı;ayısı intiliar etti. 

Yeni Türk - Bu kıymetli kültür ve sa
nat mecmuasının 83. üncii sayısı intişar 
etmiştir. Değerli ya?.ılar ihtiva etmekte
dir. 

Muamele ve latlhllk vergllerl - 1 A
ğustos 1939 tarihlnrle mer'i hükümlere 
göre. Maliye Vekaleti varidat umum mü
dürü İsmail Hakkı Ülkümen tara!lndan 
yazılan bu kitap, muamele ve istihlak ver
gileri hakkında müracaat edilecek en iyi 
bir eserdir. 

1 

l 

TAN 

. İŞİN ŞAKA Si 

Suikasti 

Kim Yaptı? 
Yazan: NACI SADULLAH 

H itlere yapıldığı bildirilen ve muvaf

fakıyetle neticelendirilem!yen sui
kast hakkında rivayetler muhtelif: 

1 - Bu teşebbüsün İngiltere tarafından 
yapıldığını iddiR edenler var. 

2 - Bu teşebbüsün Fransa tarafından 
yapıldığını iddia edenler var. 

3 - Bu teşebbüsün, Çek milliyetper
verleri tarafından yapıldığını iddia eden
ler var. 

4 - Bazıl~rına göre, tcsebbiisün failleri 
Avusturya milliyetperverleridir. 

5 - Bazıları: "Bu işi, Polonyalılar yap
tılar!., diyorlar. 

6 - Ba7.ıfarı: "Bu iş. olsa olsa, katolik
ler tarAfından tertip edilmiştir!., diyorlar. 

7 - Birçok gazetr-ler, bu suikastın biz
uıt Hitlcr hıra fından tertip olunduğunu 
iddia ediyorlar. 

8 - Bu meselede yahudi parmağı bu-
lunduğuna inamınlar da var. 

9 - Birçok kimscler rle "Alman ordu
su. arkadan vurularak öldiirillen kuman
dan "Fric .. in intikamını almak istemiş 
olacak!,. diyorlar. 

10 - Suikcıst f ilinin bir anarşist oldu
ğlP1u iddia rd"nler de var. 

l 1 - Suikastın. bi?.,.at Hıtler tarafından 
öldilrülıniiş, veya öldiirtülmüş kim~elerin 
intikamını almak istiyenler tarafından ya
l''~ına inan;ınlnr. da çok. 

Görüyorsunuz ya? "Maksat bir, lakin 
rivayet muhtelif!,, 

Fakat, btitiin bu iddiaların hepsi de :ık
la yakın göründiiğü içindir ki, işin için
den çıkmnk güçkşlyor. Ve galiba, Gesta
ponun suiknst f:ıilini bilrlirl"'cek olanlara 
muaz7.am bir f:cn·et vaadetmesi de, bu i
!iİn içindC'n çıkmanın imkansızlığını kav
ramcısındıındır. 

Eğı!r birisi çıkıp ta, bu suikast teşeb

büsünün failini ihbar ederse, kendi~ine 
evvela, \'aadolunıın o muazzam serveti ve
receklerdir. Fakat sonra o biçarenin: 

"- Grstnponun iflftı;ına sebebiyet ver
mek!., ı:ııç-iJP kıırşuna dizilmiyeceğini te
min erlemcm. J\fonmarih Gestaponun öğ
renmek istediği isimleri bilen Almanlar, 
bana kalırsa - benim h'atırıma gelen teh
likeyi hesap etmeseler bile - son derece 
ketfım davran<ıcuklardır. Eğer bu tahmi
nimde y::ınılmazsam, Gcstano, ketwnlvet
lerlni muhafaza edecek olan Almanlara 
kızmasın· Zira, onlarn gevezelik etıneme
yi, haki~ti saklamayı, bildiklerini söyle
memeyi kendi~i öğretti; 

Sorarım size: Şimdi, hangi Alman orta- l 
ya çıkıp ta, hakikati söylemeğe cesaret 

1 
edebilir? 

İstanbul Vakıflar Dire~örlüğji İlanlan 
Takdir edilen 

kıymet 

Lira Kr. 

350 00 

350 00 
450 00 
450 00 
450 00 
450 00 

Cinsi 

Dükk:b 

.. 
Mesken .. 

n 

Kapı 

No. su A d r e s l 

15 Küçük Ayaso!ya mahallesi Meh
met pasa yokuşu 

17 
18 
20 
22 

.. .. .. .. 
.. .. .. 
" 

" " Su Terazisi ,. .. .. .. .. .. " 
.. 24 .. " .. " " 

Yukarıda adresleri yazılı binaların Vakıflar Başmüdürlüğünce istimlaki ta-
karrür etmiş ve Belediye daimi encümeninin 20/9/939 gün ve 9374 sayılı kara
rile hey'eti muhammine tarafından takdir edilmiş olan kıymetlerle istimlak olu-
nacağı sekiz gün müddetle ilan olunur. (9347) 

.. inh~sarlar Umum Müdürlüğü llcinlcirı.. · · 
Cinsi Miktar Muh. B. % 7,5 tf'm. 

Lira Kr. Lira Kr. 
Eksiltmenin 

Şekli Saati 

Boru levazımı 9 kalem 1086 45 81 48 28/XI/939 açık E. 14 
Ahşap pcrke 1100 M 2 2420 181 50 ,, 15 
Vermut Şişesi 50000 adet sif 3646 273 45 4/XII/939 14 

I - Değiştirilen ahşap parke ebadı mucibince ve yine yukarda yazılı, 2 kalem 
malzeme şartname ve müfredat listeleri veçhile hizalarında gösterilen usullerle sa
tın alınacaktır. 

II - Muh:ımmen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme gün ve saatleri hi
zalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme Kabatasta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve müfredat listeleri her gün sözü geçen şubeden parasız alı
nabileceği gibi vermut şişesi krokisi de tetkik edilebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri illin olunur. (9412) 

istanbul Defterdarhijından : 
• Şişli Fcriköy ikinci kısım mahallesinin Hacı Mansur sokağında 41 numa-

ralı bodrum ve taraça ile beraber (8) satıhlı her dairesi 4 oda mutfak ve helayı 
şamil olmak Ü7.ere altı daireli çamaşırlığı ve müteaddit depoları ve bir kuyu ile 
bahçeyi havi kargir Sazanof apartımanının mUlkiyeti 4500 dört bin beş yüz lira 
'muhıımmen bedel üzerinden açık arttırma yolile satılığa çıkarılmıştır. 

Satış bedeli nakden ve peşindir. İhale 23/11/939 Perşembe günü saat 14 de Mil
li Emlak müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 337,5 üç 
yüz otuz yedi buçuk liralık muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (9165) 

:-oeyietb'emiry~·ııarı ve Umanları işletme U. idaresi il~n!ar·ı 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 ton karpit 25-12-1939 Pazartesi günü saat 

15 de kapalı zar! usulti ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (1762,50) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta

yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
ı:ernıeleri liizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesel-
lüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (9207) 

RAŞIT RIZA • E. SADi TEK 
Tiyatrosu 1'eyoğlunda (6) ıncı daire 

Şişhane tramvay caddesinde (Atıla Park 
salonunda) bu gece ve Pazar - Pazartesi -

Salı - Çarşamba akşamları temsil vere

ceklerdir. Bu gece (SAÇLARINDAN U· 

TAN). Numaralı yer 40, Giriş 25 Kr. Per
şembe akşamı B~itaş Gürel sinemasında 
(ÜVEY BABAM). 

Alma~M ~yliyccehlH-. H~ dehak~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kati söyliyecekler._ Üstelik te, Gestapo- ı 

ya ha? Bence buna imkan yok: Fakat 
ben, Gestapoya, - naçizane - bir ipucu 1 
verebilirim: Bence, bu suikastı yapanlar, 1 

Almandırlar. Hem de nazidirler. / 
Şimdi bana: 1 

"- Nereden anladın?,, diyeceksiniz? 'I 
Görmüyor musunuz? Saatli bomba va- 1 

kitsiz patlamış. Demek ki, "saat,, te, "bom 1 
ba,, da, "suikast,, te, "Nazi,, mamulatı .. _ 
Yani Erzatz'mı~! 
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UÇAN YALSLAR 
Fred Asta.ire ve 
Gingers Rogerş 
TARZANIN 
INTIKAMI 

Metro Jurnal son 
haberler. Pazar 
11 de 15 Kunı~ 

Türk Yüksek 
Mühendisleri 

Blrlllil latanbul !!Ubeılnden: 

Senelik kongre 11 ikinciteşrin 939 cu-

1 
martesi günü saat 15 de Tepebaşı cadde-

'

. sinde Beyoğlu Halkevinde yapılacağından 
istanbulda bulunan bütün azanın gelme
leri rica olunur. , ...................... -. ............................................... ~ 

Mati!eı~rd~n~f~aren SARA y ve İPEK ve ~~:~:1:.a~~~::~~n 

TOSUN PASA 
HAKiKi BiR KAHKAHA TUFANI 

Baş rollerde: HAZIM - VASFl RIZA - FERiHA TEVFİK - HALiDE - NECLA. • 
MAHMUT - SUAVi - ŞEVKİYE ve TANAŞA REVOSO 
Musiki ve şarkılar. MUHLiS SABAHADDiN 

Programa ilave olarak 1. ) EBEDi ŞEFiMiZiN VEFATLARININ BlRINCI 
YILDöNOMü Münasebetile İST ANBULDA YAPILAN MERASİM 

2.) ERZURUM DEM1RYOLU HATTININ AÇILIŞ TöRENİ 
Seanc;lar: 11.45 - 2 - 4.15 - G.~O ve 9 da :rarınki Pazar \'e Bayram günleri sabah saat 9.30 da TEN-

' ziLATLI İLAVE HALK M:Al'İ~ELERİ. J1 

•ıııııU••••••••••••••••••••••••••'- j Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hfilrim-

Sl NEMA MERAKLILARINA MÜJDE: iliğinden: Mahkemenin 939/179 sayılı 

Gözlerinizi yormadan, kulakları:r.ızı u~uldatmadan, Filim seyretmek 
hiiyük bir zevktir. Bu zevki ancak; Pek yakında açılacak olan: 'J'ür
kiycnin en muhteşem 

ÇENBERLITA.Ş 
S 1 N E M A S 1 N D A hıd~bilisrislnb:. 

ı 

dosyasile Hollantse Bank Üni N. V. 
l 
1 tarafından muhakemat müdürlüğü i. 
ı le Üsküdar Balaban caddesi Uncular 
sokak 63 No. da mukim Üsküdar Ye
niçarşısında kavaf saraç Ahmet oğlu 
Abdullah aleyhinelOO liranı:-ı faiz ma 
sarif ve avukatlık ücreti ile tahsili 

1 hakkında dava açılmış ve dava edi. 
len Abdullaha gönderilen davetiyede 
tnezkür adresleri terkederek halen 
nerede olduğu bilinmediği gelen ce-

lfm• BUGON Sinemanın en büyük iki yıldızı --il.; vapfan anlaşılmış olmakla davacı ve
kilinin isteğile ve 20 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına karar verile
rek muhakemesi 6.11.939 saat 9,30 a 
bırakılmış olduğu halde mezkur gün 
ve saatte isbati vücut etmediğinden 
hakkında gıyap karan ittihaz edile. 
rek celse 2.12.939 saat 9.~0 a talik 
edilmiş olduğundan mezkfır gün ve 
saatte gelmediği takdirde bir daha 
mahkemeye kabul olunmıvacaih ilan 
olunur. 

MELEK 
Sinemasında 

JEANNETTE MACDONALD 

ve NELSON EDDY 
Senenin en güzel filminde: 

SEViŞTiGiMiZ GÜNLER 
1 İlaveten FOX JOURNAL Bugün saat 12.30 ve 2.30 da tenzilatlı 
a, matineler. 

11. 11. 939 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Tiirkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dahra Uzunluğu 

r. A. Q. 
T. A. P. 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
Sl.70 m 9456 Kes. 20 Kw. 

Cumartesi, 11 • 11. 1939 

13.30 Program ve Memleket saat ayan, 
13.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 13.50 
Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşat E
rer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: 
Semahat Özden~es. 1 - KürdilihicazkAr 
peşrevi. 2 - Bimen Şen - Kürdilihicaz
kar şarkı: (Ateşi aşkın dile etti eser), 
3 - Kemani Sadi - Segah şarkı: (Ru
humda ölen). 4 - Faize - Nikriz şarkı: 
(Gönül ne için ateşe ynnsın), 5 - Faiz 
Kapancı - Nihavent şarkı: (Gel güzelim 
Çamlıcaya), 6 - Ruşen Kam: Kemençe 
taksimi. 7 - Yesarl Asım - Suzinak şar
kı: (Ümitlerim hep kırıldı), 8 - Fa.iz 
Kapancı - Htizz<ım türkü: (Büklüm bük
lüm sırma saçın Emine), 9 - Halk tür
küsü: Yürü dilber yürü, ömrümün varı. 

14.30 Müzik (Riyaseticümhur bandosu) 
(Şef: İhsan Ki.inçer), 1 - Franz von Blon: 
Marş, 2 - Chopin: Ağır vals (La minör), 
3 - Auber: La Muette de Portici uvertü
rü. 4 - J. l\tassenet: (1) Marş, (2) Balet 
havası, (3) Angelus, (4) Fete Boheme. 
15.15/ 15.30 Mtizlk (Dans müziği - Pl.). 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a
yarı. Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18.25 
Müzik (R;ıdyo caz orkestrası), 19.00 Türk 
Müziği: Geçit Konseri (14 okuyucu sıra 

ile). İdare eden· Mesut Cemil. 20.00 Ko
nuşmrı, 20.15 Turk Müziği: (Karışık Pro
gram), Çalanı · Hakkı Derman, Şeri! 

İçli, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri Üf
ler. 21.00 Müzik (Küçük orkestra - Şef: 
Necip Aşkın), 1 - Brahms: Macar dansı, 
No. 20, 2 - Paul Lincke: Emine (l\fuır 

serenadı), 3 - Hrırtmann: Thrym efsane
si (Bale), 4 - Toman: Viyana hülyalan 
(Vals), 5 - Korsakow: Şehrazad: 6 -
Malvezzi: Endülüs çiçekleri (İspanyol 
dansı), 7 - Brahms: Grav suit. 22.00 
Memleket saat ayarı, Ajans haberleri, Zi
raat haberleri, 22.15 Konuşma (Ecnebi 
dillerde), 22.45 Müzik (Cazbant - PL), 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve kapanış. 

MEVLOD 
Her sene 29 Teşrinievvel tarihinde 

matbaacı Şeref Gensoy eşi Mürşide 
Gensoyun ruhuna okunan mevlCıdün· 

12 ikinciteşrin 939 tarihine rastlıyan 
pazar günü Firuzağa camiinde öğle 
namazını müteakıp okunacağı davet 
yerine kalın olnıak üz:ere bildirilU-. 

Şeref Gensoy 

Tekirdağ sulh hukuk mahkemesin. 
den: 

Çorlunun Vakıflar Yeni köyünden 
Emin kızı Samiye Kayrak taraf~ 

dan Tekirdağının Ertuğrol mahalle
sinde maruf Mustafa Pa§alı Ahmet 
karısı Hüsniye ile yine bu mahallede 
mukim Ahmet kızı Servet a!eyhine 
ikame olunan izalei şüyu davasından 
dolayı M. aleyhlerden Hüsniye na
mına çıkarılan davetiyenin ikamet. 
gahının meçhul bulunması hasebile 
bila tebliğ iade kılındığı anlaşılmış 
ve mahkemece de ilanen tebligat ic
rası karargir olarak mahkeme 12.12. 

l 939 günü saat 10 a bırakılmış oldu. 
ğundan yevmi mezkurda M. aleyhin 
bizzat veya bilvekale ma!ıkemede bu. 
lunması ve aksi takdirde hakkında 

• gıyap kararı ittihaz olunacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan o-

1 lunur. (9398) 

Osmanh Bankası 
1 LA N 

Şeker bayramı miinasebetile Os
manlı Bankasının Galata merkezile 
Yenicami ve Beyoğlu şubeleri, 13, 
14 ve 15 ikinciteşrin 939 günlerı ka
palı bulunacaktır. 

r~~A 
i
l 10 - 11 - 1939 

Londra 5.24 
Nevyork 130.36 
Parts 2.96875 
Mil~no 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Arfiksel 
Ati na 
Sofys 

Prag 
Mcıdrfd 

Varşova 

Buda peşte 
Billcreş 

Belı?rad 

Yokohrıma 

Stokholm 
Moskovıı 

6.94 
29.315 
69.495 

21.52 
0.97 
1.6125 

16.1825 

23.55 
0.935 
2.495 

31.4225 
31.19 

F.:SHAM VE TAnvtl.AT 1 
Ergani 19.63 
Merkez Bankası pesin 110.-

\,. ____ ~~-~~~~J 
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11 İkinciteşrin 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 

760 
400 
160 

Kr. ,, 
• 
• 

1 Sena 
S Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 

1500 
800 
800 

Kr. 

" 
• .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet suresiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değ!§tirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kw-u§luk 
pul ilAvesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Kitap, Kitap, 

Kitap istiyoruz 

L 'Otfi Gökırmak,, imzasını taşı

yan aşağıdaki satıdan, 

"Gençlik,, Mecmuasından alıyoruz: 
" - Biz, yüksek tahsil gençliği, a

'Vll%1mız çıktığı kadar bağırıyoruz: 
Kitap isteriz, kitap isteriz, kitap is
teriz! 

İçlerinde -yer kapmak için kav· 
ga, dövüş etmeden- ders dinliyebi. 
leceğimiz muntazam sınıflardan, sa. 
lonlarmda ferah !erah oturabiJece
ğimh kütüphanelerden, damlan ak. 
Jmya.n, yemekleri kok.mıyan rütu. 

betsiz talebe yurtlanndan, ve talebe 
aı evlerinden, talebe kıraathanele· 
rinden çoktan vazgeçtik. Hiç bir şey 
istemiyoruz. Sonsuz bir feragati göze 
aldık: Fena yiyeceğiz... Az yiyece. 

ğiz... Rahatsız, ve az uyuyacağız. 
Rahatsız fakat çok çalışacağız. Lakin 

bize kitap verin. Kitap... Kitap gibi 
kitap istiyoruz! .. 

Kendimizi aldatmıynhm ... Bu mil. 
Jete bir İslam ansiklopedisi belki la
%Undır. Fakat "Üniversite gençliği 

için, hiç olmazsa müfredat kitapları
nın ikmali, buna nazaran elzemdir. 
En acı hakikati on yıllık kitap ser. 

ıfsinde, bütiin vüzuhiyle gördük. 
Daha çok beklemiye tahammülümüz 
yoktur. 

Bütün malOmatı, hocasından tut· 
tutu nottan ibaret kalan bir üniver

sitelinin ilim mi yaptığını sanıyor

sunuz? 

Eski harfleri bilmlyen talebe, ;viik· 
sek tahsil sıralarına geçeli üç yıldan 

fada oluyor. Bugün, dünkü kadar 
kolaylıkla not ta tutamıyoruz. 

Bizi düşündiiğUnüzden şüphe et. 
miyonız. İyi yetişmesini arzu ettiği. 
niz gençliğin yarın için, üstiin bir 
vatanda' olarak iistiin i~ler başar. 

masmı istiyorsanız, bize kitap veri
niz. Üstün millet böyle yaratılır. Ve 
bu da bir memleket davasıdır. 

Stadyum yapmazsak, iyi futbolcii
müz olmaz. Opera, konservatuvar 

hışa etmezsek, beynelmilel artisti. 
miz belki yetişmez. Ve şüphe yok ki. 

bunlar, bizim için çok acı birer mah. 
rumiyettir. 

Fakat kitabımız olmazsa. kafamız 
teşekkül etmez. Kültürümüz olmaz. 

Adamımız olmaz. Hiç bir şeyimiz 

olmaz. 

Bize kitap veriniz ... Kitap ... Kitap 
ıribl kitap istiyoruz!,, 

Yukarıdaki c;ahrların, eski bir d"r
di, kaçıncı defa tekrarladığını bilmi-

yoruz. Fakat maalesef, dertleri tek
rarlamak. dertlerin teda,·isine v~ 

ortadan kalkma!'ına yaramı~or. Ki. 
tap mahrumb·etinin manasını i7ahn 

mechur bulunmadığımn:a inanmak 
ı~tiyoruz: 

Zira, münevver bir cemiy~tin, bu 
manayı olanca şümulii ile idrak et
miş bulunmas1 lazımdır. 

Şu halde nicin hfıla: 

"- Kitap ... Kitap!. .. Dıye havkır. 
mak ihtiyacını ~·enemiyen bir genç
likle karşı karşıyayız? 

"Kitap! ... ,. Di:n~ haykıran bir yük. 
sek tahsil gencinin feryadi:yle, "ek. 

mek! ....• diye bağıran hir fıknrRnın 
feryadı, yiircklere ayni derin, idi sı. 
zıyı veriyor. 

Zira, midesini hesliYemh·pn hir a. 
çın ıstırabi~·lc, dimağını besli;reıni-

yen bir miinevverin ıstırabı. ayni de. 
recede ha~·nlidir. 

Runnn içindir ki, hu hakl1 feryadı 
koı)aranları. tatmin ve mPmnun ede. 
rck susturahileceğimiz giindt>n ev. 
vel. kendimizi rahat bir soluk almıya 
Jayık savama,·ız! 

'.f AN 

l Tahrir Müdürü Gözüyle Muharrirler J 

Yahya 
M erhum Hatim, onu ve o

nun T anrıaal reaa.letini 
izah için ıanatm putperest bir 
din olduğu yarı esatir devrin
den sahneler yaratır. Dekor 
ta' taalı, manzara mehip ve 
mütehayyeldir : "Yahya Ke
mal Seryüı sahillerinde yap
rakları gümütten bir zeytin a
ğacı gölgesine uzanmı9, beyaz 
mermer harabe sütunları ara
hklarmdan Akdenizin mavili
ğini seyrediyor. Zannedilir ki 
bu 9air Mender~ kenarında 
Santurenlerle güretmit ve Ka
mıtlarda aksi sada perilerile 
konufup fakla.tmtfbr.,, 

Bu maverai lavhada konu~an 
mana ne ben hu1ya1arımı11 o g~İiŞ
me hengamında, ~air!n "ses,, ulu_ 
hiyetini Ege kıyılarındaki aksi sad~ 
perilerinden aldığını sa11d;ğım ol. 
du. 

Arkada yirmi yıla yakın zaman 
bırakarak, onun "lekesiz, saf, iyi 
bir gün gibi,, yüzüyle karşılaştı. 
ğım sohbette, sorduğu bir sual, ilk 
çağımın cahil müfekkiresinde be
lirmiş sezinsemeyi yine uya:ıdırdı. 

Büyük Kemal , Avrupadan yeni 
dönmüştü. Seneler dolduran silkti. 

tundan sızmış, güneşin gözyaşlan 
gibi sekiz mısra, onunla dopdolu 

gönülleri engin bir fırtına şiiriyle 
sardı, sarstı. "Rintlerin ölümü", 
ölmiyecek bir sesin sermedi baha. 
rını bir daha getiriyordu. 

Bizim gazeteye de bir şürinin a
lırunası konuşuldu. Sonradan, sa.. 
natkarı biraz kıracak bir şekil ha. 
tıra gelir gibi olmuş ve bunun ak
siyle Esatirin elmas !Anusu kırış
mış... Mani olamadığım hadiseci
ğin en büyük teessürü bana yük
lenmişti. Şair beni tanımadığı için, 
tavassutunu esirgemiyen üstadım 
M. Turhan Tana bir mektup yaz.. 
dım ve satırlara sekreterlerin ma
alesef hazan bir hayli siyaset te 

bulanan itizarlarını değil, kalbimi 
ve hakiki melalimi koydum. 
Sadece muhteşem bir ezel' güzel. 

liğinin meclubiyeti vazifesini yeri
ne getiren bu nasaz kalbin zavallı 
içlenişi, o büyük kalpte hangi tel

lere dokundu bilmiyorum. Ertesi 
günü, "Bir lahzada bir yağmur a. 
çılmış gibi gökten,, t~lefoa açıldı 
ve o ses: 

- Ben Yahya Kemal! 

Dedi. Sanki bu mazhariyet bir 
faniye kafi değilmiş gibi, her he. 
cesinde sıra fecirler çağlayan ses. 
bana neler, neler söylemedi? Ne 
yaptığımı ve nasıl cevap verdiğimi 
şimdi hatırlıyorum desem doğru 
söylemiş olmıyacağım: Çünkü vect 
denilen şuurun kendinden geçişi 
içinde, yalnız eridim, eridim .. 

Bir gün sonra şiiri, bir kaç gün 
sonra da kendısi geldi. Hulyamı 
tutan biiyü, hakikatin önünde eski 
bir muarefenin maddi unsuru olu
vermişti. Dolgun. samimi, ve keli
meleri müzikle tutuş~urarak konu. 
şuyor, gözlerinden daim dökillen 
neşveli ışık yağmuru sohbete nim 
sermest bir hale örüyordu. Bir a... 
ralık. tahteşşuuruma sinen dizlik
siz Yürük oğlu boş bulundu da kafı 
gayın mı okudu, ne oldu, büyük şa. 
ir birdenbire sordu: 

_ Nerelisiniz Feridun Bey' 
Oldukça şaşahyarak: 
_Muğlalı, dedim. 

İşte o saniyeden sonra şaş

kınlığım ö!cüsüz bir hayranlığa ka_ 
tılarak beni büsbütün afallattı. 
Yahya Kemal, memleketimin kar
yalıları takiben Türk oruklarına, 
Menteşe oğullarına intikalini tarih 
seyrile ve sözüne - düşiinmek i
çin - Bir an fasıla vermeden an. 
!atıyor. Osmanlılara geçişini h8cli. 
se tarihi ve zaptı başaran kuman
danın ismiJe beraber izah ederek: 

- Güzeldir o iller, diyordu, ılık 
Akdeniz kıyıları! 

Ve yine mitolojiye dalmak isti-

Yazan: Feriaun Osman 

YAHYA KEMAL 

yen bakışlarını kirpiklerne yumnk
lıyarak mütebessim, gözlerimde 

topluyor. Adeta "benim o, Biblos 
kadınlannın Sebıi'larından şaraba 

kanmıyan ve Menderes kamışlık
larında perilerle konuşan, "be
nim,, der gibi pırıldıyan hadekalar-

da yirmi asır evvelinin gurup ay
dınlıkları huzmeleniyor. 

Türk tarihi onun hayalinde renk 
alan nadide bir top kumaştır ki, 

hangi kıvrımında daha çok göz a. 
lıp, daha engin vahiy verdiğini kes 

tirmek, hendese gibi tatsız ve biı 
haz günahına bcnziyen koca bir 
azap ... 

Genişçe mahrumiyetlerin arala· 
masına rağmen, zaman zaman bü. 
yük şairin musahabelerile. haya. 

tın, eksiksiz saadetlerini tatıyo- . 
rum. İhtiyarlamıyan gençliği, ma
zinin uçan hutm:ı.Jarını her akşam 

Çocuklarda Kemik Has 
v 

CJI 
Anneler çocuklarına iyi bak

mayı, bilhassa güne letıne~·i v~ 
beslemeyi öğrendiklerinden bert 
çocuklarda kemik hastalğı gittik
çe az göriilmektedir. Fakat hiç 
bir yerde büsbütün kaybolmadığı 
gibi, güneşli günlerin azaldığı ve 
kısaldığı bu mevsimde çocuk an. 
nelerinin daima hatırlarında bu
lunmalıdır. Bilhassa dağlık nra
sında giineıoıin daha azaldığı yer. 
lerde ... 

Bu hastalığın zamanla da nıiina. 
seheti bulun11a gerektir. Çünkü 
pek eski zamanlardanbe.rl bilin. 
rnekle beraber bir aralık TngiJtere. 
de birdenbire çoğalmış ve en yaş· 
lı İngiliz hekimleri bu kemik has
talığının o kapar c;oğaldığmı hic 
hatırlamadıkların ha~·retlc söyle
mişlerdi. Onun için eskidenheri 
raşitizm denilen hu kemik hastalı. 
ğının hir adı da İngiliz hastalığı 
olmuştu. 

$imdiki bilgilerimize giirc bn 
hastahğın bir sebebi çocuğun ~ü· 
neş ışıklarından mahrum kalması. 
dır. Fakat güneş ışıklarının da her 
de,·irde bir örnek olmadığı ıneyda. 
na çıkıyor. Mikroplu hastalıklar
dan bir çoğunun güneş lekeleri bi· 
zim dünyanın karşısına geldikleri 
vakit çoğaldığı anlaşıldıktan sonra 
çocuklardaki kemik haı;talığınn 
mini olan ışıkların da günesin ba
zı devirlerinde azaldıi:ının meyda. 
na çıkmıyacağı şimdiden idaia e. 
dilemez. Güneş hakkında insanla· 
rın bilgisi o kadar azdır ki... 

Bu kemik hastalığı yerlesip ke
mikler çarpıldıktan c;onra oiıun a.. 
18metlerini herkes bilir. Çal'pık ba
caklı, koca kafalı, iki tarafa yalpa 
vurarak yiiriiyen biiyiicek çocuk· 
lnrın kemik hastalığına tutulmuş 
oldukları daha "'~aktan an1asılır ..• 
Onu bilmenin pek te büyük. fay. 
dası olmaz, çünkü o hale geldik
ten sonra, kemik ha~talıihnm te
davisi srücclesir. 

Daha ziyade fa~'dalı olan hasta. 
lığın kemiklerden önce bütün vü
cutta göriileu alİımetlerini bilmek· 
tir. Bu alametlere dikkat edilince 
kemik hastul•ğının baslangıcmda 
olduğu anlaşılarak vaktinde yetiş. 
mek ıniimkiin olur. 

Kemik hastalığı, çocuk daha 
dört ayla sekiz ay arasında hulun. 
duğu zaman haslar. Çocuğun bu 
zamanına kemik va~ı derler. Has. 
talığın ha~langıcı da esasen kemik
lerdedir. Fakat alfımetlcri ilkin 
çocuğun adalclerinde ım.·~· rlana çı. 
kar: Çocuk ba ını dik tutamaz. 
Yanakları tombul tombul, , ·ücudü 
dolgun oldu;•undnn başını hıtama
ması onun "'ağırlığ:na hamledilir. 
Halbuki tnın sıhhatte olnn çocuk. 
şişman da olsa, hasmı dik tutma
ma ına bir sebep ~oktur. Zaten 
tombul çocuğun yiiziine dikkat e· 
dilince, dolgun olnınkJa herahcr 
az çok ırıolgun olduğunun farkın'l 
varılır. Gene dolgun göriilcn vii. 
cudünc dokunursanız etlerinin 
gevşek olduğunu da anlarsınız. 
Yavaş yavaş karnı dn büyür. 

Bunu da çocuğun şi mantığına ver. 
mek yanlış olur, zaten karın git. 
tik~e iki tarafa doğru genişler. 
Keınik hastalığ'ının başlangıcına 

tutulan çocuğun di leri geç rıkar. 
baş kemiğinin iizerindcki nımu· 
şaklık (cocuk ta. diyind~·e kadar 
kalması llizumlu sanılan yumu
şaklık) on bcs a~ dan c:onra hii1:l ôy_ 
le kalır. Zaten knfa kemiğinin ar. 
ka tarafına da parmakla '1iraz ba· 
sarsanı7. orasının da yumuşak ol
duğunu farkcdersiniz. 

Bu hastalık basla~·ınca ~ocuğun 
sık sık nezle olduğunu. iiksfüiiğe 
çahuk \'e c;ık tutulduğunu, göi{iis 
hastalığının k<'lay geldiğini. hem 
de uzunca :-iireceğini de unutma
malıdır. Bunlar da kemik hasta
lığının baslamıs oldu_ğıınu haber 
verirler. 

sofrasına çağırarak "nafile,, san. 
dığı taze sonbahar için teselli ara. 
maktadır. Halbuki kendisi soyle
mektedir ki. ebed zinde rindin: 

... Serin serviler altında 
kalan kabrinde, 

her •eher bir gül açar, her 
gece bir bülbül öter. 

Coşkun Monparnas akşamlarını. 
kızıl etekli İspanya gecelerini nak
lederken sesile, hatip gJzler yarıp
yor ve sanatkarın durgunlaşan ba. 
kışları artık size değil, masasına 

oturttuğu hatıralarla görüşmekte

dir. 
Bir zamanlar başmuharrir o

larak karıştığı gazetecilık hayatı

nın, insanı gündelik hadisele-~· akı
şına mezceden seyyal havası bır 

tatlı rüya olarak yadındad!r. Bah
sederken "Ses,, hüzünle~ır, ve bü
yük şairin hüviyeti üstünde adeta 
buğulaşan hicran acısı sizin de kal. 
binizi cımbızlar. Milli mücadele
nin kızışmış savaş devreleri yeni 
başlamakta; Yahya Kemal, çök
mek üzere bulunan köhne Bizan. 
sın bir kaç temiz sayfasında, gamlı 
gönülleri doğacak güneşi selamla
mrya hazırlamaktadır. 

Ne heyecanlı günler, ne ateş do
lu anlardı onlar! Üstat, milletin i
manını saf saf toplıyan satır

larla h a i n 1 s t a n b u 1 
hükumetini oyalayacak hareler al. 
tında, bataryalar kurmuştur. i.\for
mileri doldurup funya manivela
sını gazete makinistine tevdi ederek 
akşamları, Boğaziçinin hücra bir 
köyüne şitap edıyor. Çünkü .. Çün,. 
kil. söyletmeyin beni: 

Körfezdeki dalgın suy< 

bir bak görecekıin, 

geçmif gecelerclenberi 
durmakta derinde. 

*** 
Onun şahap y3ğınunı gibi 

nıiktelerile hicivlerinden 
yaralananlar az değildir ve çoğu 
gülerek, hoş bir kahkaha gibi atı
lan fiskeler vakit vakit mük.:?lld 
bir cepheye semavi afot darbesile 
iner. 

Edip bir dostun memleket ya
zıları çıktığı sıralardı. O yurt par. 
çasının hayatını tarihten alıp bu
güne çıkaran makalele::-, asırlar. a
şinası Yahya Kemalin tenkitlerini 
bollaştırmıştı. Ufacık bir mevzuu 
didiklemek için uzun saatleri dol
duran en ~üzel nüktelerini harce
diyordu. Edip, yoluna ufalanmış 

yıldırımları garipsemeden yazıları
na devam etti. Bir gün büyük Ke. 
malin İzmire gitmek tasavvuru 
duyuldu. Mevsim yaz, havalar a
lev .. İzmir muhakkak yanıyordur. 
ne yapacak şimdi orada? Sanat. 
karın her çizgisile gUlerek bir tek 
tcbcsüm olan yiizii pembel.esiyor· 

- Duydum, diyor. o İzmire de 
gidecekmiş. Her geçtiği yeri mah
vediyor. Bari İzmiri. o gitmeden, 
son defa bir kere daha göreyim, 
dedim! 

Emniyet Müdür ve 
Amirleri Arasında 
Nakil ve Tayinler 

Ankara, 10 (TAN) - Kırşehir bi
rinci sınıi Emniyet amiri Zeki Tamer 
Zonguldak emnıyet amirliğine, Is
tanbulda birinci sınıf emniyet ilmır
lerinden Mehmet Ali Esmer Kırşehir 
Emniyet amirliğine, Emniyet umum 
müdürlüğü ikinci sımf emniyet a
mirlerinden İbrahim Çankaya Bur
dur emniyet amirliğine, vekalet em
rinde bulunan eski Kayseri emniyet 
müdüri.i Behçet Fotertan Elazığ Em
niyet miidürlüğüne nakil ve tayin e
dilmişlerdir. 

Maarif Müdürleri Arasında 
Ankara, 10 <TAN) - Urfa maarif 

miidürii Recep Gürle Niğd~ ve Di

yarbakır maarif müdürü Yusuf Ata

man Urfa maarif müdürlüklerine ta
yin edilmişlerdir. 

m~:-mm 
Okutma ~~ H. 3 (' 

Seferberliği 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

H alk Partisi bu seneki icraat 
programına, bir madde i1nve 

ediyor. "Okutma seferberliği, ... Bu 
sebeple biitün Halkevlerini, teşkilat. 
lanmıya davet ediyor. 

Bu madde şimdiye kadar da Halk 
Partisinin programında dahildi. Hal
kevlerinde muhtelif kurslar, sanat 
dersleri, halkı nurlandıracak faali. 
yetler de ''ardı. Fakat bu ancak malı. 
dut bir çerçeve içinde. yalnız mem. 
leketin gençleri ile alitkadar olabill
yordu. "Okutma seferberliği,, bugün 
bu dar çerçeveyi kırıyor, bütün bir 
halkı içine alıyor. Halkı okutmak, 
okur yazarların miktarını çoğalt

mak, tahsil imkanından mahrum o. 
lan az okumuşlara daha yüksek ir. 
fan imkanları vermek, halka okuma 
zevkini aşılamak, Türk inkılabınuı, 
Ciimhuriyetinin temellerini sağlam. 
laştırmak demektir. Hal.km., ekseri. 
velinin okur yazar olması, ilmin, 
fennin insanlığa saçtığı ışıklardan 

nur alanların miktarının çoğalması, 
inkılabın temel taşıdır. Kültürü ve 
içtimai !'ieviyesi yüksek millet anl'Ü: 

böyle bir temelin üzerine kurulabi
lir. 

Bugün medeni A wupanın kültür 
~evi)·esini, yalnız okur yazarlannın 
değil, miinevverlcrinin çokluğu, ga. 
zete kitap satıc;larınm fa7lalıiı, kil. 
tüphanelerin doluluğu, edebiyat ve 
ilim hareketlerinin, cereyanlannm 
vüsati. okuma ac;kının kuvvetlenme. 
si nisbetinde ölçüyoruz. Böyle bir 
mukayese yaptığımız zaman kendi. 
mizi. hatta Balkanlar seviyesinden 
asağı da görmek çok hazindir. Halk 
Parti11i, bugün actığı okutma se. 
ferberliğini, eğer bugüne kadar ol. 
doğu gibi her inkılap hamlesindeki 
kuvvetle başarabilirse, Tiirkiye veni 
bir inkıJahrn. daha d"ğrusu inkıH.bı 
halka indiren muau:am hir faali .. 
yetin arifesinde demektir .•. 

Halkı okutmak, muaunm btr ela. 
vadır. Bu seferberliği Yalnız Halkev. 
]erinin değil, Ünh-ersitenin_, gaı•te
lerin, miinevverlerin, umum Jrriltiir 
mücssec;elerinin el birliği ile ba~ar. 

ma ı ~erektir. Maarifin de hu h'14'05-

ta Parti ile beraber faali)·et~ ıeçe. 

ceğini iimit ederiz. Halkı okutmak 
icin, halkın bize değil, bizim halka 
r,ifm('miz liızımdrr ... HolkevJ<'ri, nıu. 
hitindeki iimmilerin okumak içic 
gelmesini beklerse, dt-ı:sh:ıneler boş 
kalır... Her müessese, muhitindeki 
miktarı ta,•in ederek, medeni mem· 
leketlerde olduğu gibi bunlan ıçine 
cekmiyc, arkasından ko~ıtrak getirt. 
mi:re muvaff ~k olursa. okutma ge. 
ferhcrliğinin ilk mu\•affakl\·etli adı .. 
mı atılmıo;; olur... Halk Parti~inin, 

Türkiye hayatında bir döniim nokta. 
sı tec;kiJ edecek kadar rniihim olan 
hu da,·asının. bütün memlel<ette ·a
yık olduğu ehemmiyetle kavranma
sını temenni edelim. 

Hariciye 
Tayinleri 

Ankara, 10 (Tan Muhabirinden)
Hariciye Vekaleti merkez teş..lcilatın
da vazife gören orta elçi Esat Atu
ner, hukuk müşaviri K'mal Köprü
lü, ticaret ve iktısat dairesi umum 
müdürü Tahir Bedri Saman, 3. daire 
umum müdtirti Faik Zihni Akdnr, 
Protokol müdürü Salahatti:ı Varbel, 
üçüncü daire evrnk memuru Şadan 
Ermaı:ı bir derece terfi etmişlerdir. 
Moskova büyük elçiliği müsteşarı 
Zeki Hakkı Karaboda merkeze ve 
yerine merkezden Kamil Mümtaz A
kay, Çinde ihdas edilen orta elçilik 
üçüncü katipliğine merkezden Ayni 
Sades, Moskova elçiliği üçüncü ka
tipliğine. merkezden Affan. Sabit Ak
ca derecelerile nakil ve tayin edil
mişlerdir. 

Kıbrıs konsolosu başkonsoloc; Ke

mal Karman ile Rodos konsolosu Re

cep Yazganın becayişleri yapılmıştır. 

Maliyede Bir Tayin 
Ankara, 10 (TAN) ·- Maliye Ve

kaleti merkez daire muhasebe mü

dürlüğüne divanı muhasebat müddei 

umumi muavini Muzaffer Alin tayin 
edilmiştir. 



ASDi 
H zırhyanlar 

i eğil 
(Ba ı 1 incide) 

diriyor. Zabıta halktan, Hitlcrin nut
kunu dinliyerek "nutuk erken bitti., 
yahut "yahu! Bir şeyler olmadı,, di
yenlerin ihbar edilmesini istemiştir. 

Münih halkı dinleniyor 
Alman gazeteleri saatli bomba, Hit 

lerin azimetinden sonra patladığın

dan dolayı Cenabıhakka şükr\?tmekte 
ve Alman milletinin şefinin etrafın
da sıkı bir kütle halinde toplanarak 
Almanyanın düşmanlnrile çarpışmı

ya karar verdiğini knydey lemektc
dirler. Tahkikat, Münih ahalisinin 
de i:ıtirakilc devam etmektedir. Po
lis, halkı mücrimlerin bulunmasına 

yardım edebilecek her türlü malCı
matx vermiye davet eyle:nektedir. 

İnfilak sahasında yapılan müsahe
delerden suiknstin uzun znma:adnnbc!

rl ihtimamla hazırlandığı anlaşılmak
tadır. 

Tahkikat neticesinde !l:Uiknst fail· 
lerinin bu gibi tethlş hareketlerinin 
güçlüklerine alışık oldukları, vaka 
mahallini iyice bildikleri ve teknik 
bilgileri olduğlI meydana çıkmıştır. 

Bcrlindeki bitaraf mahfilJer, sui· 
kastin mücadeleyi şiddetlendirmeye 
sebep olacağı kanaatindedirler. Bu 
hususta çok mühim kararlar arifesin
de bulunulduğu bildirilmektedir. 

Havasın Amsterdamdan bildirdi
ğine göre, Alman milletinin büyük 
bir kısmı Münih suikastinin İngiliz 
teşviki1.e yapıldığını şUphe ile karşı· 
ladığmdan nazi makamları Mr kaç 
polisi ihmal mnddcsinden tevkif et
tirmişlerdir. 

Matbuat müdiirü Dictrich işte ya· 
bancı bir el mevcudiyeti hakkındaki 
ilk resmi tebliğin Hitler tarafından 
dikte edildiğini tasrih eylemiştır. 

Suikasdi Naziler hazırlamış! 
Bilhassa Amerikanın hattı hareke

ti nazan dikkati celbediyor. 

Ecnebi bir devletin reisi bir sui· 
kastten kurtulduğu zaman Amerika 
hükumetinin kendi ine tebrik mesajı 
göndermesi adet olup olmadığını so
ran bir gazeteye cevaben Hariciye 
Nazın Hull, Hitlerc bir tebrik mesa
jı göndermeden ve böyle bir hareke
tin münasip olup olmad1gına dair bir 
karar vermeden evvel Münih suikas
di hakkında bir rapor gelmesine in
tizar ettiğini söylemiştir. 

Hull tarafından verilen bu ceva
bın suikastin mesullyetini ecnebi bir 
devletin ajanlarına yükleten Alman 
makamlarının bu iddialarına Ameri
ka Hariciye Nezaretinin inanmadığı
nı gösterdiği diplomatik mahfillerde 
sbylenmektcd ir. 

Münih suikasti haberi tabii Ame
rika mahfillerinde büy.ük bir alaka 
ile karşılanmıştır. 

Bu hususta bir çok ihtimı Uer ileri 
sürlılmektedir. Alman muhacirleri 
mahfillerinde suikastin her halde 
Gestapo polis teşkilatı tarafından de
ğil, Nazi Partisi dahilindeki muhaJif 
unsurlar tarafından tertip edildiği 

beyan edilmektedir Bu isin Rayiştag 
yangını meselesini değil, 30.6.1!>34 
tarihinde yapılan kanlı tenkil hare
ketinden evvel meydana cıknrılan 

Röhm komplosunu hatırl:ıttıgı söy
lenmektedir. 

Paris gazetelerinin tef siTleri 
Faris gazeteleri de aynı hadise ile 

meşguldür. Oeuvre gazetesi, "Mü
nihte yaptlan acip suikast, hangi nev
midane hareketlerin başlangıcıdır,, 
f:eklinde bir başlık neşrediyor. 

Paris gazetelerinin ekserisi, sui

kast hadisesini, bu esas üzerinden 
mütalea etmekte ve muhte!if farazi
yeler yürütmektedirler. Fakat, bun
lardan hiçbirisi, Hitler rejiminin 
manevi seliıbeti lehine faraziyeler d.:?
ğildir. ... 

•* 
Amsterdam, 10 (A.A.) - Hendels-

bald muhabiri Mı.inih birahanesine 
her hangi bir ecnebinin girmesi ha
kikaten imkansız olduğunu ynzıyor 

ve diyor ki: 
"Entelicens servisin bu suikast işi

ne karışmış olduguna dair hiçbir de
lil mevcut dcğildır. Bir sual varit gö
rülı.ir. Birahanenin kilerine .girmiye 
mezun olanlar arasında bir veya mü
teaddit kimsenin ortaklığı olmadan 
bu suikast nasıl yapılnbilirdi?,, 

TAN 

Holanda, Almanya 
Hududuna Takviye 
Kıtaları Sevkediyor 

(Başı 1 incide) 
Alakadar makamlar, vaziyetin ye

ni bir vahamet arzetmediğini bildi
riyorlar. 

• Holanda askeri makamları t:ırafır.-
dan alınan ihtiyat tedbirlen Guldre 
ve Groningue vilayetlcrmde bir kaç 
kişinin ölümüne sebep olmuştur. Pat 
lıyan bir bomba üç neferle hir ça
vuşu öldürmüştür. Diğer bir bomba
nın infilakı yüzünden de bir asker 
ve bir sivil ölmüştür. 

Holanda makamatı, yeniden birçok 
otomobil ve kamyona el koymuştur. 
Keza askeri hazırlıklar dolayısile ba
zı mıntakalarda şimendifer münaka
liıtı da durmuştur. Mense nehri üze
rinde de bugtin bütün mtinakalRt ke
silmiştir. Maamafih Almany:ı ile te
kfon muhaberatı devam etmektedir. 

Holandada endi,eler 

yük bir kısmı katiyen gözle görüle
mez. 

Jngiltere müdafaa edecek 
Pa.ris, 10 (A.A.) - Holandadan 

gelen vahim haberlerden ve bilhassa 
Alman süvarisinin hudut boyunca ta
haşşüdü hakkındaki malumattan buh 
seden Temps gazetesi diyor ki: 

"Londra, Holandanın bitaraflığını 
tt'hlikeye düşürmemiyc çaluayor. Fa. 
kat bu bitarnfhk Almanya tarafın
dan ihlal edildiği takdirde, İngiltere 
müdahale edecektir. Esnse::ı nrızi ta
arruzunun başladığı takdird::?, Holım
da hükümetinin İngiltere ve Fransa
ya müracaat edeceğinden şüphe edil
memektedir.,, 

• 
Holandadaki İngiliz tebaasına Ho

landayı terketmeleri için emir veril
diği hakkındaki resmi İngiliz mah-

Holanda hududunda Alman kıta:ı- fillerine henüz malumat gelmemiş-

tının tahşidat yapması tizcrinc, hükiL 
met, Maas ve Merwede nehirlerini, 
icabında yeni bir su baskınını hazır
lamak üzere, bu nehirler üzerind~ 

her türlü seyrüseferin tatilini em
retmiştir. Holanda motörlü kıtala

nnın harekiıtile ayni zamanda alı
nan bu yeni tedbirin halk arasında 
endişeyi arttırdığı söyleniyor. Ams
terdam ticari nakliyat mahfilleri, bu 
son tedbirlerden bilhassa müteessir
dirler. 

tir. 

Belçikada siperler kazılıyor 
Alman tayyareleri yine 'Bel. 

çikanın üzerinden bir kaç defa uç· 
mustur. Belçikalılar Holanda hudu
du üzerinde siperler kazmakla meş
guldürler. Bundan b:ıska icabında 
kullanılmak üzere köprülere ma
yinler konmuştur. 

Belçika ve Almanya hududu Ü7.e
rinde tahş1dnt devam ediyor. Al
manya - Holanda hududuna otlar 
getirilmesinin sebebi hakkında şu 

cevap veriliyor: 

"- Sebep, tankların sular iç:inde 
yiizmiye muktedir olmamasıdır ... 

Almanyamn maksadı ned"r? 

Türkiye • ltalya 
~Başı 1 incide) 

relerin henUz ba§lamamıı olmasına 
rağınen, bu, bir giin meselesi sayıl. 
maktadır.,, 

Berlindeki Kanaat 
Berlin, 10 (Hususi Muhabirimiz_ 

den) - Bir Türkiye - İtalya ademi 
tecavüz paktı aktolunacağına dair 
ısrarla dolaşnn şayiahr hakkında, 

Berlin siyasi mehafili, kayıtsız gö-
rünmiye çalışmakta, f al:nt bu hnbe. 
rin ehemmiyetle nazarı dikkate alın
dığını gizliyememektedir. Bu hava
dis teeyyüt ettiği takdirde sulh bakı
mından tesiri, yalnız Akdeniz mınta
kasına münhasır kalmıyacnğı mu-
hakkaktır. 

Almanya - Türkiye 
Ticaret Müzakeresi 
Berlin, 10 (Hususi Muhahiriıııiz

den) - Hükümet mahfillerinde ,.e 
salahiyettar mahfillerde söylcnd iği
ne göre, Almanya ile 'l iirki~·e ara. 
sında yeni bir ticaret ınııahedcsinin 
esasları hakkında fikir tnatisine ha 
lanmıştır. P..rensip itibariyle her iki 
tarafça muvafık görlildiiğii takdirde. 
böyle bir muahedenin aktcılilchilc

ceği iddia olunuyor. Hatta, Ankııra 
Elçisi Fon Papenin bu hususta c ne:. 
lı bir talimatı hamil olarak Ankarn
ya gittiği söylenmektedir. · 

* TAN: Bu haber hakkında intıba-
larmı sorduğumuz Ankara muhabi
rimiz, Ankara mehafilinin kanaatini 
şu şekilde hulasa ediyor: 

"Almanlarla yeni b!r ticaret mua
hedesi akdi hususunda burada da e
saslı şayialar deveran etmektedir. 
Yeni muahedenin başlıca şartı, sipa
rişlerin Türkiyeye bir an evvel tes
limidir. Haber aldığıma göre, evvel
ce siparLş edilmiş olan ve Eylul hô.
diseleri dolayısiyle teslimi talik edi
len demlryollan malzemesi gönderil
miş ve tesellüm olunmıya başlan-

Holanda - Belçika teşebbüsüne bü 
yük bir ümit bağlamış olan Holan
dalılar, Hitlerin Kraliçe Vilhelmina 
ile Kral Lcopold tarafından yapılan 
sulh teklifini tşmamPn bilmemez
likten gelmesini teessürle müşahede 
ediyorlar. 

Lahey hükumetinin temin edici 
beyanatına rağmen halk, Alman taz
yikinden. yine endişe ile bahsediyor. 
Ne olursa olsun. Holanda son hadde 
kadar kendini müdafaaya hazırdır. 

• 
Balkanlardaki 

Daily Telegraph ga7.ctesinin aske
mıstır.,, 

ri muhabiri Sir Geharles Gynn yazı_ 

Başlıca sevkulceyş merkezlerde, 
silahlı nöbetçiler, ilk icarette bentle
ri a~mağa amade, gece gündüz bek
liyorlar. 

Tahliye planlan, büyük bir doğ
rulukla tanzim edilmiştir. Lüzumu 
halinde ikametgahlarını terkcdecek 
olanlar meyanında, Doorn'da oturan 
sabık Kayzer de vardır. 

• 

yor: 
"Eğer Almanya Şark! Belçikayı ve Hrı

landayı işP,al maksadile kıırada bir harp 
yapncnk olsa, her halde kazanacaktır. Fa
kat havada horp yapacak olursa, bu ara
z"nin kendl!!ine temin ettiği, bltaraflı#ın 

büylik blr kısmım kaybedecektir. Fllhaki
ke, E sen'd n Hemburg·a kadar şım::ııı 

Gıırbi Almıınyası bu takdirde, düşmıının 

hawı taarruzlarına çok daha fazlıı maruz 
bulunacaktır. 

Binaenaleyh Almıınynnın Holandaya ve 
Belçlkaya karşı olan tehdidi, bu me.znle
ketleri, İngiliz. oblokasının takyldatına 
karşı mukavemet gösterecekleri şekilde 

tıızylk altında bulundurmağa matuf oldu
ğu kolayca nnlnşılır.,, 

* 
Holnnda Hariciye Nazırı Van Klef

fens, Holanda istikliılinin Avrupa. · 
daki fonksiyonunu hatırlatmak su- Bugün fsviçreden gelen haberler-
retile muhtemel bir taarruza çok sa- de evvelce terhis olunan iki taburun 
rih ihtarda bulunmu§tur. tekrar silah altına çağrJldığı ve 20 
Nazır demi~tir ki: ile 40 arasında olup evvelce askt!r-
"Bu fonksiyon bir ceza görmeden likten ihraç edilenlerin tekrar mua

tnnınmamazlık edilemez. Tarihte de yeneye tabi tutulduğu bildirilmek
böyle olmuş ve mütearrızların ilk 
muvaffakıyetlerinc rağmen Holanda 
taarruzu defe daima 111uvaffak ol. 
muştur.,, 

Fransızlar hazırlık yapıyorlar 

Londradan bildirildiğine gorc, Al
man kıtaatı Belçikaya girdiği takdir 
de 1ngilterenin nasıl hareket edeceği 
hakkında bir marumat yoksa da bu. 
nun hem karada. hem denizde. hem 

tedir. 

Reisicümhurun 

Birinci Yılı 
de havada dehşetli bir hareket olnca- (Başı 1 incide) 
ğı muhakkaktır. Alman taarruzunun Artık İnönü ve millet müt~radif 
bütün Belçikayı fsülfı etmeden evvel jki kelimeden başka blr şey 
durdurulacağını zannettiren kati se. değildir. 

bepler vardır. Belçika tamamen isti- Bunun içindir ki dünyanın tezat· 
lAya uğradığı takdirde Almanlar Ma lar halinde çalkandığı demlerde 
jino ile kar~ı karşıya kalacaklardır. Türk vatanı yekpare, tek bir kalbfon 
Fransızlar Majino hnttının bu kıs- ibarettir. Bu olgunluk seviyesine va· 
mında hazırlıklarını arttırmışlardır. ran milletimiz bu hüviyetini oı•un 
Fransızlann faaliyeti bilhassa asıl kalbi ile milletin kalbi ar:ısındaki 
mudafan hattı ile hudut hattı ara- ezeli birlikten almıştır. 

sındaki mıntakada temerküz etmek. Türk milletinin hayatını en ~yi bir 
tedir. Müstahkem tepelerde büyük şekilde temsil eden ve nihayet te
ihzarat yapılmaktadır. şahhus etmiş bir millPt hüviyeti sr-

Bu blokhauslar başlı başlarına hl- zeden Milli Şef memlekı-tt~, mil!i 
rer küçük istihkam teskil etm,.kte- vahdetin yeni tarihini acmışt1r. 
dir. Toplan, hücum ertocek olan tank İnönü devlet makamına geçtiği 
lan oldukları yerde çiviliyebllecek zaman dünya tarihinin miistesnn 
kudrettedir. Daha geriJerde, derin günleri baslamıştı. Bir harp basla
müstahkem siperler içind'c! raylar ü. mnmıstı. Fakat bütün alBı~ctl<>r 
zerlnı~e giden ağır toplar vardır. Bu müthiş günlerin yaklaştığını gilsteri
fstihkamların fevkaladeliği toplann yordu. 
kntiyen açıga çıkmaksızın ve müte- Milli Şef harbin, sulhün mftnasını 
mndiyen ateş ederek istenildiği ka- bizzat davanın içinde idrak edeıı bir 
dar yükseltilip alçaltılabilmesinde- insandı. İnsanlığa hizmeti bir ahlRk 
dir. Bir mucize kabilinden tanklar halinde yaşıyan İnönü, sulhü koru
birlncı hattı yarsalar da ikinci hatta mak davasında bütü:ı ditnya lider
mutlnk surette imha olunacaklardır. lerinden fazla çalıştı. Sulh prcnsfpi
Fazla olarak tankları durdurmak ni bir nimet telakki etti. Yımf harp 
için otomatik olarak çelik yığınları başladığı zaman herkes Büyük 
püsküren cihazlar vardır. Belçika- Harpten aldığı misallcr1e korku 
hududundaki maginot hattının bil. içinde idi. Vatandaslar teli\c;lı idi. 

Siyasi Faaliyet 
İsviçre matbuab, Bolknnlarda 

harekrtlerle dnha :fazla alf kadar 
başlamı~tır. 

siyasi 
olmı n 

Bu arada, B:ıstcr Nachrlckten gazetesi, 
Budapcşte muhabirinden aldıgı mnltlmntı 
ncşretmektedir. Çok nikbin bır lisonlo ve
rilen bu malumat, İtalyanın B::ılkanhr
dakl slya$f faaliyetini ve Tilrklye ile İtal
ya arasında mOsnit bir ynkınlaıımn hava
aının mnhsüslyetlnl tebaıil7. etUrmektc ve 
Rumen diplomasisinin, bu hususta bugün
lerde sarfetlll!l gnyretln de İngiltere ile 
Fransa tarafından müzaheret gördüğünü 
bildirmektedir. 

Bu sezişi teyit eden vllkıAlnr arıııımdn, 
İtalyanın Onikl adalardaki tahşidatını dur 
durufU da gösterilmektedir. 

Yine bu meyanda, Onlld adalarla Türk 
sahille•! ara~ındnki temasların yeniden 
buladığı ve bilhassa, bir müddet evvel 
Türklyedf'n gelen bütün vapurlara yasak 
edilmiş olnn Rodos adasının da Turk U
caret ıcmilerlne açıldığı zikredilmektedir. 

Belgrat siya.si mnha:Cili, İtaly::ı ile Tür
kiye arasındaki münasebetleri büyOk bil' 
dlkkaUe takip etmektedir. Zira Belgrnt 
siyası mahafillnin kanaatine göre, Aııkn
ra - Roma anlac;ması, Balkıın antantı dev
letleri arasındnğ içine - Bulgnristanı d:ı 
alacak - bir konferansın toplnnmn.sını d:ı 
mümkün ktlabllecekUr. 

"Novvelle gazette de Zurlh., fn Bclv.rat 
muhabiri, Avrııpıının Cenubu Sarkl~'nde 
bulunan Alman ekalliyetlerlnin hf'yec n 
içinde olduklannı bfldlrmf'ktedir. Ora
da bulunan Alman eknlllyetlerinln nnlc
lolunacaklarına dnlr çıkarılmı~ olan riva
yetlerin müteaddit kereler tekzip cdilınc
sl dahi, uyanmı~ heyecanı yatıstıramamış
tır. Zira onlar, hAlll, Almenyaya gô Orul• 
mlycceklerlnden emin olamamakt:ıclırlsr. 

Nihayet Bund gazetesi, neşrettiği uıun 
bir Roma mektubunda, Rnma ile Atlna ve 
Ankara arasında, bir pakt imzalanm ~nı 
neticelendirmek fmkdnlarının tahnddOs 
etmiş bulunduğunu bildirmcktet?lr. 

\"ine ayni g zetenln bildlrdll:inc ;töre, 
bu pakt, ne Almnnyaya, ne de Gnrp d"v
letlerlne karşı bir gnye gütmemektedir. 

Zira, Mussolinlnln gnyeql, h:-ırbln mev
zlllikten çıkmasını mllmkiln kılabilecek 
olan biltun lhtildflan tasfiye etmekten i
baret görünmektedir. 

Fakat bu telaş, derhal vakur bir sü. 
kıina tebeddül ediyordu: 

- İnönü milli menfaatlerimize 
halel gelmedikçe harbe girrnez. 

Sözü sükunun tek garant:~i idi. 
Vatandaşlar böyle diişünüyorlardı. 
Düşüncelerinde kimse ~ld~nmaoı. 

Sulhü korumak hususunda en oüyük 
enerjiyi muhafaza etti. Bugün de va
tanı ateş hattından dışarda tutmak 
milli bir emeldir. 
İnönünün bir senelik Devl~t Re. 

isliği milletimiz ve dünya için böy· 
lece güzel ve iyi hatıralarla doludur. 
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Atatürkün Hatırası 
Bütün Yurtta Hürmet 

Ve Tazimle Anıldı 
(Başı 1 incide) 

lstanbulda 
illete Taksime giderek Cümhuriyet 
nbidesinc çelenk koyacaklarını söy
ledi. Önde rektör ve profesörler, ar• 

Ebedi Şefin hatırasını taziz için kada talebe olduğu halde yola çıkıl
dün şehrimizde de büyük ihtifaller dı. 

yapılmıştır. Taksim abidesinin önünde 
Biitün içkili ve sazlı eğlence yer- Gençlik sekiz kişilik gruplar ha. 

leri ile gazinolar, daha evvelki gece- lindc tam saat onda §.bidenin önünde 
den seanslarını tatil ettikleri gibi, toplanmış bulunuyordu. Buradaki 
ticarethaneler, mali ve iktısadi mii-
esscseler, her sınıf diikkftnlar da dün gençlerin beraber getirmi~ oldukları 
sabahtan itibaren saat bire kadar ka· çelenkler abideye konuldu. Sonra bir 
pah kalmışlar ve milli mateme işti- likte İstiklal marşı söylendi. İstiklal 
rak etmişlerdir. Şehir faaliyetinin bu marşını müteakıp bir üniversiteli he
şekilde durması, şehirde Atatürkün yecanlı bir hitabe söyledi ve bunu 
kaybedildiği dakikadaki .havayı daha 

1 
müteakıp gençlik tekrar and içti ve 

ziyade can1andırmış, saat dokuzu beş 1 hep bir ağızdan İstiklfıl marşı söyle
geçe, yollarda bulunan kndın, erkek, nilerek merasime nihayet verildi. 
genç, ihtiyar bütün halk ta, •)ldukları Bu münasebetle yüksek mühendis 
yerlerde ihtiram vaziyeti alarak beş mektebinde de dUn sabahleyin me
dakika hareketsiz kalmışlar ve Aziz 
Atanın ebedi hatırasını minnet \•e 
tazimle anmı§lnrdır. 

Üniversitecleki ihtifal 

tasim yapılmıştır. Saat 9 u beş gece 
mektepte yapılan merasimden sonra 
talebe, önlerinde profesörleri olduk
ları halde Taksim abidesine giderek 
abideye çelenk koymuşlardır. 

Yedek Subay Okulunda 

Üniversitedeki merasim, merkez 
binasının alt katındaki geniş holde 
yapılmıştır. Bu müntısebetle Holden 
rektörlük dairesine giden merdivenin Yedek Subay mektebinde: Saat do-
önündeki palmiyelerin arasına Ebedi k~zu dört geçe, Ni~am _k~~akolund~? 
Şefin bi b- ı- konulmuştu. Büstün bır manga, mektebın buyuk kapısı~ 

etral · h · kl · h tu"llerle nunde ve Ebe ı e ı as er vazıye ın-r us u 1 .. d" ş f" k . t• 
ı sıya çıçe er ve sıya .. 

süslenmişti. Saat sekizden itibaren , de temsil eden. he~kelin .sutunları al-
merkez binasına gelmiye başlıyan er- tında esas vazıyetı almıştı. 
kek kt .. · 't l'l l pr"'- Bir bora.zan üç defa "Ti,. işareti , z, genç unıversı e ı er e, v- • .. 

fesörler, doçentler, asistanlar yukan verdı~ten sonra şan.lı bayragımız .şe
kat1ara çıkmadan bu holde yer alı- ref dıreğine çekildı. Bundan sonra, 
yorlardı. Atalarının ölüm yıldönünıü bayrak yarıya kadar indirilerek öyl.e
münasebetilc ihtifale hazırlanan yük ce bırakıldı. 

k t "'hs'l 1 ... · d -1 k Dokuzu beş gece mektep avlusun-se ., ı genç ıgın c a~ı , va ur, a- . . . 
cıyı derinden duyan bir hal vardı. da bırıkmış olan Yedek Subay tale· 
Holü dolduran binlerce gençten tek besine hitaben mektep komutanı .~1-
bir ses duyulmuyordu. Herkesin şap- bay B. Sırrı Şener şu kısa nutku soy
kası elinde, başları eğik, yüzleri A- ledi: 

Ö .. Arkııdoşlar,· riz tünün büstüne müteveccih ol-
G~en sene bugün bu s:ınt, bu dokika E-

duğu halde huşu icinde elim dak\ka- bedi Şef Atatürk göı.lerinl cbf'dlyen hay3-
yı bekliyorlardı. Yavaş yavaş hol dol tn yummu5tu. Sizleri onun büyük bnbra
muştu. Kapı da artık girHemiyecek sını taziz maksndı ile beş dakika a~ta 
derecede dış meydana kadar dolmuş davet ediyorum.,, 
bulunuyordu. Hazirunun içinde vali Bundan sonra tnlebeden bir genç 
ve belediye reisi Lutfi Kırdarla bü- İsmet İnönünün bt'yannamesini oku
tun ecn b! p ofC'Sörler de bulunuyot"' du ve merasim bitti. 
d Halkevlerinde yapılan ihtifaller u. 

Sant tam dokuzu dört dakika geçe, Saat dokuzu beş geçe şehrimizde. 
üniversite rektörü Cemil Bilsel ya- ki biitün Halkevlerindc merasim ya 
nmda edebiyat fakültesi dekanı Ha- pılmrştır. Program mucibince her 
mit Olgunsu olduğu halde yukardan Halkevinin içtima salomınd:ı bir kö
increk büstün önünde durdu. Bir da- şe Atatürkün büstüne tahsis edilmiş 
kika sonra, rektör saatine baktı. Son- ve büstün etrafı da :ıiynh tı.iller ve 
ra gençliğe döndü, Ebedi Şefin bir çiçeklerle tezyin edilmiştir. Her Hal 
sene evvel bugün ve tam o anda kevindeki merasim, evin başkanı ta.. 
memleketi derin bir elem içinde bı- rafından açılmış ve hozit'un, berayı 
rakarnk gözlerini hayata kapadığını ihtiram beş dakika suk(ıta davet ~ 
söyledi. Sonra ağır ağır. sesi titriye dilmiştir. Bu beş dakikalık sükutu 
titrlye sözlerine şu şekilde devam müteakıp ev mensupbrından birer 
etti: kişi Atatürkün hayatrr.t ve mcmlekc 

"Devletimizin b&ni~f Kemal Ata. te olan hizmetlerini anlattıktan srın. 
türk 1938 senesinin ikincltesrin ayı- ra Milli Şefin beyannamesini oku. 
nm 10 uncu perşembe günü İstanbul- muşlar ve merasime nihayet veril. 
da Dolmabahçe sarayında hayata göz miştir. 
lerini ebediyen kapadı. Sar:ıyın üze- Merasim bittikten sonra Emlna
rinde dalgalanan bayrak yavaş yavnş nU Halkevinden toplu bir halde Gül 
yarıya indi. Kara haber yurdun her hane Parkındaki Ataturk heykeline, 
tarafına dünyanın her yerine yayıl- Beyoğlu Halkevinden Taksim Abi.. 
dı. desine gidilerek çelenkier konulmuş.-

Bugün o acı günün ilk yıldönümü- tur. Diğer Halkcvler'nde de mera. 
dür. Bugün Türk ilinin her yerinde, simden sonra evlerin içtima salonla. 
her şehrinde başta Milli Şefimiz ve rına konulmuş bulunan Atatürkün 
milli gururumuz İnönü olmak üzere biistüne çelenkler konı:lmuı:;tur. 
bütün Türk milleti ayakta ona tazim İlk ve ortamekteplerle liselerde 
vazifesini ifa etmektedir. Milli acıyı de dün sabahleyin ihtifaller yapılmış 
en derinden duymuş olan bütiin üni- tır. Her mektepte mtidürler toplantı. 
versite talebesini ve hocalarını ayak· yı açmıştır. Muallimlerdcn biri de A· 
ta beş dakika büyük ölilye tazim sü- tatürkün hayatını ve hizmetlerini an 
kutuna davet ederim.,, latmış, İsmet İnönünün beyanname. 

Esasen hol sükut içindeydi. Şim- si okunmak suretiyle mHasime son 
di huşu ile karışan bu sükut büsbü- verilmiştir. 
tün kalınlaşarak hole çökmüştü. Bu • esnada yalnız derin hıçkırıklar duyu
luyordu. 
Beş dakika süküttan sonra. edebi

yat fnkUltesi dekanı Himit Ongunc:u 
ilerliyerek Büyük Atanın bu memle
kete yaptığı eşsiz hizmetleri ve -
nun hayatını anlattı. 

Edebiyat fakültesi dekanı sözleri
ni bitirdikten sonra. tabiiy~ fakülte
sinden, hukuktan, iktısnttan gençler 
ilerliyerck Büyük Atanın bu mille
tin ve gençliğinin hayatında ve ru
hunda ne kadar büyük bir yer işgal 
ettiğini çok ateşin cümlelerle ifade 
ettiler.Hukuk fakültesinden bir genç 
Büyük Şefin gençliğe olan hitabesini 
iktısat fakültesinden bir genç te Mil
li Şefin Büyük Ölü hakkındaki be
yanncmsini okudular. Beyannamenin 
okunu undan sora rektiır tekrar iler
liyerek buradaki merasimin bittiğini, 
gençJiğin rektörleri ve hocalnrifo bir-

Ankara, 10 (A.A.) - Bugün ölü
münün birinci yıldönümü dolayısiy. 
le Ankara Halkevinde yapılan mera 
simden sonra, Ciimhuriyet Halk Pat 
tisi unıumt idare heyeti ftzaları, Pnr· 
ti Genel Sekreteri doktor Fikri 'Iil. 
zer'in Reisliğinde Partinin banisi E 
bedi Şef Büyük Atatiirkün mıı. 

vakkat kabrini ziyaretle manevi hu. 
zurlarında tazimle eğilır.isler ve Par· 
ti adına büyük bir çe:enk koymuş.. 
]ardır. 

Ankara, 10 (A.A.) - Bugün Ame. 
rikanm Büyük Elçisi l'vtac Murray 
Türkiye nezdindeki büti.ın crnebi si
yasi mümessillerin en kıderr.lisi ol. 
mak dolayısiyle mezkur mümessilleı 
namına Atatürkün mııycı.kknt kabrı. 
ne giderek bir çelE'..nk koymuştur. 

Büyi.ik Elçinin muvas:ıiat Ye av. 
detinde askeri merasim yapılmıştır. 
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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETE.Si 

iDEAL BÜRO 
Yazan : tktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazan
mak istiyorsanız, ''İDEAL BÜRO,, yu okuyunuz . ., 

Satış yeri : TAN - İstanbul 
Fiatı 50 Kr. 

Dünkü Ihtifallerden · Livhalar 

üniversitede yapılan ihtilalde hazır bulunan muazzam kalabalıktan bir görünü1 Taksim meydanındaki toplantıya iştirak edenler beı dakikalık ihtiram ve tazim vakle•inde 

Eminönü Halkevinde yapılan topla.,haa hazır bulunanlar Tak.im meydanındaki toplantıda bir genç konuşuyor 
~~-~~~-

Oniver•iteden hareket eden muazzam kafile, Taksime ilerR110r 

Bir genç talebe, Universitedeki toplantıda hitabesini söylüyor Cümhuriyet çocukları, yaı gününde, :4.talarına ağlıyorlar 
1 

Şehirdeki. müesseseler, "O,, nan hatırasına hürmeten kapalı 


