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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
MnaDfmlerln ve mektep taleb811nln en kuvvetli yar. 

dımcm. eoculun en zengin kOtOphanesldlr. Cocutunu se
ven her babanın :vavnıınırı• verebllecell en gllzel hediye. 

dlr. MOessesemlz tarafından nesredllmlştlr. Evinlıde bir 
tane bulundurunuz. 

~ 
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.,. Marual Fevzi Çakmak ;;,n teltİflerinde 

Milli Şefimiz 
Dün Çanakkalede 
Mareşalla Görüştü 

Bugün lstanbula Geliyorlar 

Hatay Anlaşması 
Dün Kabul Olu.ndu 
Sara c oğlu' n un rr··ııı·H .... ııı .. ııw-.... - ..... - ..... - ......... _ 

Mühiriı Nutku 1 
:Askeri Barem Aynen İ 
Kabul ve :r asdik Edildi 1 

Ankara, 30 (A. A.) - B. M. Mec&inin bugünkü toplanbamda ! 
ikinci celse açıldığı zaman Hariciye Vekili aöz alarak Hatayın , .. 
ana vatana iltihakmı temin eden mukavele ve merbutatmın müa
tacelen müzakeresini iHeaıit ve bu münuebetle izeıhat vermit
m. Bu izahatı birçok hatiplerin Hataym ana vatana kavutmaaın. ;; 

-·dan dolayı duyulan heyecan if adeJeri ta1rip eylemiftir. 
Muahedelerin tasdikine ait kanun reye konularak 334 rey ve ! 

mevcudun ittifalc:iyle tasvip olWUDUftur. i 
Türkiye ile Suriye araıında imzalanan arazi meselelerinin kati E 

ıurette halline mütedair olan kanun münuebetiyle Hariciye Ve- ı• . 
kili fU nltihim beyanatta bulunmuttur: j 

Çanakltale, 30 "(TAN Muliabirinden> - Milli Şefimiz İsmet 
Wnü q.u~! iıf.te Savarona yatı ile limanımızdan ge~ 
çeiek ~"e jVa)ık ta1'aflarında bir müddet seyrettik-

ten so~..s:Bf 4!~te"ljma~~lfıYt~Çinrj~n .. C~nakkale hal· 

Hariciye Veldlinin beyanatı j !lıllllHlllllll l 1111111ı1111ın11ı111111iiiiiiiNil 
.,_Arkadaşlar, Hatayı Türkiyeye IPolonya orJulan Btıflnımandam 

iade eden ve bu kanunla huzurunu.-1 Sm~li • Ri'~ 
za çıkan vesikalar 7 tanedir. Bunlar. 

dan birincisi, anlaşmadır. lk1ncili ~ 

~J>iıi~,fa'U'" v~t~~~;w· uti-Wtlıt~ D an zır g e T·· e.· h ı· k· .e ~ ve yakın köylüler akın halinde bayraklarla donatılmış olan 

sahil boyunu -Ve caddeleri dol-
Sovyefferle durdular. Milli Şef, limana gi-

rerken topla selamlanmış ve 
.. Müzakereler halk tarafından şiddetle alkış .. 
B •• f U 1 lanmıştır. 0J e zarsa • Re!sicümhurumuz saat 13 te, şeh-

y cu:an: M. Zekeri va SERT EL rimizde bulunan Genel kurmay baş-
.,. kanı Mareşal Fevzi Çakmak He do-

T
r-ı..: Jn..:.ı· y~-1- nanma komutanı Amiral Şükrü Okan ..._ • 15•ulZ ve uıw; • di v 

ve ger generalleri ve valiyi yattıı 
. Fransız anbıpneJarm- kabul buyurmuşlardır. Milli Şefin 
Clan IO.nr& btltin aulh cepheai nezdinde yanm saat kadar kalan \•a. 
taıaftarlarmm merakla ve tid- li ile belediye reisi dönüşlerinde, cad
detle Wdedilderi feY, İnsiliz • deleri dolduran halka, MiIU Şefimi
Sovyet anl&flll&allUD ilimdır. zi~ şu ~ıymetli vaatlerini tebşir et
Çünldl "Bitleri durdurma,, mışlerdır. 
hareketıi ancak bu anleıma ile - Çanakkale halkına benden 

selim söyJeyin. Hepsinin gözlerin. 
tamaımla.'Qacak, aulb cephesi den öperim. Bana karşı gösterdik. 
ancak bU anlafına ile 11\eksa- leri samimi duygulara çok mem. 
dma varacak, Ve clünya belki nun oldum. Bir fırsat bulduğum 
harpten kurtulaqkm. takdirde başka bir zaman tehre 

Totaliter devletlerin teca- çıkanm. 

dır, altıncı ve yedincisi cevaplarile' 
beraber iki mektuptur. 

Hatay anlaşmasının bu yedi vesi. 

:~~s:~e;ö;~~~~~ H!~~~~k ~~~~ Gı•ttı·kçe Artmaktadır ye iade keyfiyeti, Türkiye ile Suri. 
ye arasındaki hudutlan tashih et. 
.ınek yolu ile olmuştur. Türkiye ile 
Suriye arasındaki hudutlar bundan 

sonra Suriye ve Hatay arasındaki p ' • •ıı , 
hudutlar olmuştur. Hudut yolile Ha. D onıa ıngı e•e ransa 
tayı Türkiyeye almak ciheti bizzat 1 • · 1 1 
bizim tercih ettiğimiz bir cihet ol. 
muştur. 

Yeni hudutlar 
Hatay için yapmış olduğumuz an. 

laşmaların ikinci hükmü Hataym 
hududunun tesbiti olmuştur. Daha 
cemiyeti akvamda mesele mevzuu 
bahsolduğu zaman eski Iskenderun 
sancağının hudutları esas olarak a. 
lınmış ve böylece Hatay devletinin 
hudutlan harita üzerinde ve yazı ile 
tesbit edilmişti. Bil&hare iki tarafın 
askeri heyetleri marifetiyle bir bU
çuk sene kadar süren sıkı bir mesai 

Emrivakilere Karşı ı I 
Tetik Ustündedirler 

TAN' on 

Yeni Bir 
vüzlerini durd\U'&Cak en bü- (Sonu, Sa: 10: .Sü. 4) 

yük kuYYet aulh eePJıeainin ======================~===================== 

Sovyet ittifakı ile IQıvvetlen- DENiZ BAYRAMI 
(Sonu: S11. 10. sü. 1) 

Londra, 30 (Hususi) - Almanların Danzig'de bir emri va
ki yapmaları ihtimali karşısında sulh cephesinin alacağı vazi
yet t~amiyle taayyün etmiştir. Böyle bir emri vAki derhal mu
kabele görecek ve demokrasiler Alman tahakkümüne karşı baş 
eğmiyeceklerini açıkça göstereceklerdir. Bu yüzden Almanların 
Danzig' e yaptıkları iddia olunan sevkiyat meselesi azami dik
katle takip olunm~ktadır. Bir rivayete göre, Almanların bura
ya en son sevkettik!e:ri toplar, tayyare dafii toplardır. Fakat Muvaffakıyeti 

me.i olacaktır. 

erek salAhiyettar a!kerlerin, 
ve gerek tecrübeli diplomat. 

kanaatleri, Sovyet Rusya ol-
dıkça sulh cephesinin totaliter 
!etler karşısında zayıf olduğu 
rkezindedir. 
aşta Fransanh'\ en bü;vük ku. 
odanı General Weygan oldulu 
de, bir çok salahiyettar askeri 
harrirlerin kanaati şu.auretıe hu
a edilebilir: 

- Donanıhaca demokrasiler, 
ayıtsız ve şartsız, üstündürler, 
ngiliz ve Fransız donanması Ak. 
enizde, Şimal denizinde, ve Manş 
ahillerinde mutlak surette hikiın 
aziyettedir. 
- Kara kuvvetleri bakımından 
ada fark yok gibidir. İngiltere, 
rama, Polonya, Romanya, Tur. 
ye, Yunanistan ve Mısır hep .bir. · 
kte zsı fırka asker çıkar i'b 
una mukabil Almanya, 

istan ve İıpaaya he 
CSanu Sa: 9, 

Bugün Yapılacak Olan 
Merasimin ProS?ramı 

Almanlar, her şeyi tekzip ede-r--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii~~--;;...• 
r:k yaln~ zabı.ta . kuvvetleri- r·· k. Al 
nın takvıye edılmış olduğun-ı ur ıye manyanın 
dan bahsediyorlar. ..._ 

Sulh cephai luıtiyyen Nüfuz Mıntakası ! .. : 
gev,elJ.ik göatermiyecek A 

B. k ·· ·· F s k·ı. Almanva .. ın ~-rkı el4e enMt' i"İn lıtuırladıjı protntun oe ır aç gun once ransa aşve ı ı ,,_. yu ~ -~ --. 

M. Daladier'den sonra Lord Hali- ı planı elde ettik. Türk -1,..Uu anlapnan üzerine Alman)'Q ve 
fax'ın herhangi bir tecavüze boyun ltalyaJa yiilraelen aual fU almuftıi: Niçin lngilizlerle anlGf
eğilmiyeceğini anlatması, sulh cep- tına? 

hesinin, bugünlerde hazırlanmakta Bu nıalin cevabını, bupn yine Almanyanın luuırlaJığı 
olan, ve gevşeklik gösterildiği tak- bir vailuı ile oeriyonız. 

I 
dirde sulh cephesini yıkması bekle- Bu vailıa, Alman Propagantla N ezaretini(I ftlrlr ifierin. 
nen her buhrana, karşı koymak az- deki en salahiyettar Ü~ Alman mütelaaaıana ltıtuulattıiı ve 

, minde bulunduğunu açıkça göster- tatbik ettiji prorram ve plandır. 
miştir. 

Mister Chamberlain'in de yarm TAN, bu prorram ve plônı elde etmiftir. Bu oeaikaJa Al. 
radyo ile millete hitaben bir nutuk mcınyanın Türkiyeyi, Arabi.tanı ve bütün YcMın Şark mem-
söylemesi ve İngili zmilletinin azmi- leketlerini na.ıl nülıa mıntakaa haline getirmiye luırar ver. 
ııi bir kere daha ilin etme.si beklen- dili ve bunun için nasıl bir program ve plan tatbik ettiği gö. 
\ektedir. riilecektir. 

Vaziyetin ehemmiyeti gayet sarih- Bu mühim veaillayı bir~ gine luular ne,,.e IHrflıyacafız. 
tir. Fakat her ihtimale karp uyanık Bu v-.ilıa Almcınycının Türkiye, BtJlıanlar ve Arabi.tan halı-
ve ha.zıdıltlı bulunmanın tehlikeyi lrrnıltılıi emellerini bütün pplaklıjı)lle meydana pkaracalıtır. ~'E!tİecejtne inanılıyor. ._ __________________________ _. 

(Sonu: Sa. 10,ril. 4) 

~ 

::a...ıı• •eneki Kabotaj bayramında T akainı &bitlainde 
(Taflilit dokuzuncu aayfamızda) 
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PENCEREMDEN 

Kendini 
Bilmezliğin Sonu! 

Ya.zan: M. Turhan TAN 

Atalarımızın ne güzel ıöıled, 
ne ailıel öi'Utleri vardır: 

"Kendinden büyükle alış verişe gir. 
me,, derler. Çünkü büyüğe saygı 

gösterilmek Jbımdu, saygı ise alıt 

veriş tlzerinde ince hesaplar yürilt. 
miye mlnidlr ve :uran mucJp ola. 
bilir. 

''Kendinden büyükle ortak olma,, 
emri de ayni mUllbazaya iıtinat e
der. Fakat (Kendinden kuvvetli ile 
tutUfllUI.) sözü &~fletin gafile geti
receği ziyanı, hicabı ve azabı hatır
latır. ÇUnkU kendinden kuvvetli a
damlarla, • maddi ve manevi • ıü
reımete yeltenenlerin ya beli, ya· 
but terefi kırılır. 

TAN 1 • 7 • 939 

GUNUN RESiMLERi: 

Ata tasleri aruında bir de şu me
sel var: Kendi parmatınla kendini 
ölç!.. Bu, baıkalannı kendimize ki
yas ederek tanınııya çalışmaktan 

bid tahzir için da:rbolunmuıtur. 

Sonra "Haddini bilmiyene haddini 
bildirmek C>Juilıe kaftan ıiyclirmek 
gibidJr'' ıözU de unutulnuımuı ll· 
znn ıelen vecizelerdendir. Haddini 
bilmiyenlere haddini ötretmek, bu 
veelzeye ıöre, ahllk vaclbesl oluyor. 

Proluör Mazhar Oımanın hekimliğinin yirmi befİnci yılclönümü jübilesi yapılıyor Mülga Denizbank vapurlarına Devlet Denizyollannın eıki lornı yeniJen takılıyoı 

Şbndl kendini bilmezliiln tahlili· 
ne geçelim: Bu hllet ya IUl'Ul'dan, 
ya cehaletten ileri ıelir. Gurur, aıa· 
iı yukarı (körlük) tür. Matrur a· 
damlar hem kendilerini, hem batk•· 
lanm ıCSremezler, bundan dolayı da 
çWmrdan çukura, fellketten felake
te dilıerler. Cehalet yibiinden hu
sııle ielen kendini bilmezlik te, ıu· 
runm doturdutu neticeleri husule 
getirir. Çil,nkil cehalet, bir ıecedlr ki 
dimaiı, ruhu karanhk içinde bıra
kır, safın solun ıörUlebilmeslal lm
kauızla§tanr. 

Bu hakJkate uzak ve yakın tarih· 
ten delil, dUnkU ıazetelerin ıpor aft. 
tunlanndan misal alıyorum: Mal6m 
oldulıt tlzere bir ~ ay~nberl Xa· 
lento adlı bir boksör, yilkleklerden 
yaptığı atışlarla bütün spor alemini 
hayret içinde bttakıyor ve bizim 
muhitjmlze bile nıaifl,11' c,Süılerini 1-
şittiriyorclu. 

Onun - çeşit çeşit jestler alarak • 
-söylediklerine bakılırsa boks cihan 
şampiyonu Coe Luiz, bir yumrukta 
tarümar olacak ve şampiyonluk Ka
lento cenaplannın kaydihayat ile 
pençesinde kalacak idi. 

Kalento, yalnız galip geleceğini 

iddia etmiyordu. Rakibi Coe Luiz 
ile kaba surette iıtlhzaya da girişi

yordu. Onun sözüne göre Luiz, bir 
yıjın etten başka bir şey değildi. 

Kuvvet, kudret, maharet, sanat ve 
her teY Kalentodaydı, rakibi sıfll'· 

dan aşağı bir bt~are olup, anlaşıl

maz tesadüflerin yardımile şampi

yon olmuştu ve o şerefin artık on
dan ayrılması mukadderdi. 

İşte bu kendini bilmez adam ay
larca bu ağızla konuştu, hu ağızla 

bağırdı. bu ağızla nara attr. Coe Luiz 
ise sustu, bekledi. Vaktaki iki rakip 
kal'fılaıtı. Söz ııra11 Luiz'e geldi 
ve meşhur şampiyon: "Al, kendini 
bilmez. Al, sözünü bilmez" diye ya
pıştırdığı yumruklarla Kalento'yu 
kepazeye çevirdi. 

Aylardanberi kendi kendine gelin 
«fivey olan Kalento'nun akıbetini 

gazeteleı-de okuyunca "Kendi düşen 
ağlama:&" dedim. Fakat abli.k namı
na sevinmekten de kendimi alama
dım. Çünkü kendilerini dev aynasın
da görenlerin köteklenmeleri ahli
ka hizmet sayıhr. 

Ankara leledlyeıl 
Zat lılerl Müdürlüğü 

Şurayı Devlet, eski belediye mu
hasebecisi Kemal hakkında cevazi is
tihdam kararı vermiştir. Kemal An
kara belediyesi zat işleri müdürlüğü
ne ve ilavei vazife olmak üzere ve
kaleten de tef ti~ heyeti reisliğine ta. 
;yin edilmiştir. 

MIYLOT 
Merhum Trabzon Mebuau 

Belediye 
Teftiıleri 

Halk1n Sıhhatiyle 

Alakadar İşler 

Gözden Gec;iriliyor 
Belediye müfettişleri, Beyoğlunda 

ve Eminönünde grup teftişlerine de
vam etmektedirler. Müfettişleırden 

dört kifi Beyoğlu kazasında, üç kifi 
de Eminönü kazasında vazife almış 
bulunmaktadırlar. Müfettişler her 
gün sabahleyin saat 7 den itibaren 
akıam saat 19 a kadar mıntakaların
da dolaşarak beledi memnuiyetlere 
riayet edilip edilmerllğlni ar~~trrnı.:ılb 
tadırlar. Bu araştırmalar esnasında 

ana caddeler üzerinde halı silkenler, 
çarşaf ve yatak silkenler görülürse 
derhal bunlar hakkında ceza zaptı tu

Memlekette Şeker istihsali Artıyor 

Bu Sene ·Ye.tmiş Bin Ton 
$eker ithal Edeceğiz 

Yurdumuzun şeker ihtiyacını karşılamak için bu 
sene hariçten yetmi' bin ton kadar şeker ithal edilece. 
ği hesaplanmaktadır. Senelik ihtiyacımız 105 - 110 
bin tondur. Bu senenin şeker hasılatının ise 30 - 35 bin 
ton kadar olacağı anlaşılmaktadır. Geçen sene hariç. 
ten elli bin ton kadar ithalat yapılmıştı. İthalatın yir. 
mi bin ton kadar artması, yurtda şeker istihlakinin 
:Cazlalaşmasmdan ileri gelmektedir. 

Bu sene Alpullu şeker fabrikasında temmuzun yir
misinden sonra, istihsal.At başlıyacak, Eskişehir fabri. 
kasında ise ancak ağustosta faaliyet olacaktır. Bu se
ne pancar zeriyatmın normali aşmamış olduğu ve ba. 

zı mıntakalal'da, kuraklığın da tesirsiz kalmadığı gö. 
rülmüştür. Pancar yetiitiren bazı mıntakalarda müs.. 
tahsillerin, pancarın alış fiyatını da az görmekte olma. 

larından dolayı zeriyatı gevşetmiş bulunmaları, bu 
;eneki şeker istihsaline tesirden hill kaltnıyacak. 
tır. Dünya şeker fiyatlarında, bir miktar yükseliş va.. 
ki olmuştur. Bilhassa Avrupa hadiseleri, bütün Av. 
rupa memlek~tlerini fazla miktarda şeker depo etme
ğe sevketmiştir. Bu yüzden tonu 6,5 İngiliz lirasına 
alınmakta olan şekerler, ancak 8,45 İngiliz lirasına 
alınabilmektedir. 

Kızılay 

Haftası Başladı 

Mazhar Osman unıv~ı .......... ~ 

tulmaktadır. Bu gibi cürümlerden Her sene mutat olan Kız:lay hafta. 
dolayı dün Beyoğlunda cezalandırı- sı bugün Türkiyenin her tarafında 
lanların miktarı 200 kişiyi bulmuş- başlamıştır. 8 temmuza kadar devam 
tur. edecek olan merasimde esk!den oldu-

Jübilesi J Tatil Başladı 
· Bugünden itibaren üniversite tatil 

Doktor ordinaryüs profcsiir Maz-ı dev.resin~ girmiştir. _ü_niversite tale. 
har Osman Uzmanın hekimliğinin besı yem ders sencsının hazırlıklan-
25 · · ı d · · d" akşa E nı yapmak ve ilmi araştırmalarda bu 

ıncı sene evrıyesı un m • lunmak üzere bir kısmı memleketin 
MüretUşler, esnafın sıhhi tenbihle- ğu gibi sokaklara vecizeler asılacak, 

re riayet edip etmediklerini de kon. Kızılayın gerek harpte ve gerek 
trol etmektedirler. Evvelki gün yal- 1 sulhteki mühim vazifesini tebel
nız BeyoAlu kazasında açıkta satılan l ıür ettirmek maksadile bütün şube-

tıbba odası salonunda kutlandı. Me- . t fl d d' w b't kı 1 ya ıç ara arın a, ıger ı sm -
rasime üniversite rektörü Cemil Bil bancı memleketlerde tetkik seyahat
selin bir açış nutku ile başlancli. Onu !erine çıkacaklardır. 

12 tabla dut tesbit edil:niş ve bunlr-r 
müteakıp doktor Nazım Şakir Şakar, Bu sene üniversitenin bazı genç 

derhal döktürülmüştür. 

Müfettişler, bu son teftişlerde bir 1 • b' il'k 1 k 

lerde müsamereler ve nutuklar ter. doktor Hüseyin Kenan Tunkan ve profesör ve doçentleri hazırladıkları 
tip edilecektir. doktor Ihsan Şükrü Akse! tarafın- orijinal travaylarını dünya ilim ale

mine tanıtmak üzere beynelmilel n. Bun ara ilaveten ır yen ı oma dan üstadın hayatına, eserlerine ve 
çok etiketsiz ekmek te yakalamışlar- Uzere Istanbul, Beyoğlu, Kadıköy ve 
dır. Fakat bu ekmekleri çıkaran fı- Üsküdar semtlerinde hoparlörlii oto
rmlar belli olmadığı için takibat yap- mobil dolaştırılarak seyya...- ve sab!t 
mak mümkün olamamıştır. Bu se. 
hepten dolayı badema be!ediye mü-
fettiş ve memurları gay!'i muayyen 
zamanlarda ve ani bir şekilde fırın
la.rı teftiı edeceklw, çı~anlan bütün 
ekmekleri tartıya vuracaklardır. 

• 

nutuklar verilecektir. 

Tramvay ve Elektrik 
Bugün 1 temmuz olmas1 a rağmen 

tramvay, elektrik ve ~tinci idareleri-
nin belediyeye devir ve tes1im ımı:ı
melesi henüz bitmemiştir. Maamafih, 

mesaisine ait nutuklar verildi. En son 
olarak Mazhar Osman Uzınaıı davet

lilere ve hatiplere bir teşekkür hita
besinde bulundu. Toplantıya nihayet 

verildi. 

Münakale Vekili 
Ankaraya Gitti 

Vali ve belediye reisi Liıt!i Kır-

dar, dün öğleden sonra imar müdü
rü Hüsnü ve fen heyeti müdürü Nu
ri ile birlikte Usküdara geçerek t!s
küdarla Çamlıca arasındaki yol faa
liyetini gözden geçirmiştir. 

bu müesseseler bugünden itibaren be .t:Sir hartadanberi şehrimizde bu
lediye namına çalışmıya başlıyacak- !unmakta olan Muhabere ve Müna
tır. işletmelerin müdürlüğü, vekale- kale Vekili Ali Çetinkııya, refakatin
ten belediye fen müşaviri Mustafa deki zevat ile birlikte dün akşamki 
Hulki tarafından yapılacaktır. trenle Ankaraya hareket etmiştir. 

S U A L · 
S - 19 Haziran 328 tarihinde 

teşkil edilen ''Mütekaidlnl askeriye 
ticaret anonim şirketi,, ile 3 Mart 
1330 tarihinde teşkil edilen "e!J• 
yayı askeriye anonim ticaret şirke. 
ti .. nin mevcut hisse senetlerinden 
istifade edilebilir mi?. Bu hususta 
ne.reden mahimat alınabilir?. 

C - Bu şirketler dağılmıştır. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

mektebi mezunu tekaUde sevkedil. 
diği zaman elindeki harbiye dip
lomaııi ile yüksek tahsil yapmış 

bir mütekait addedilebilir mi? 
C - Harbiye mektebi yüksek 

tahsil müesseselerindendir. Me. 
zunlarına verilen diplomalar da 
yüksek tahsil diplomasıdır. 

• 
S - 338 doğumluyum. Ortamek. 

tebi bitirdim. Gözüm trahomludur. 

kanı vardır. Ancak gozunuz, tra. 

homlu olduğu için müsabakayı 

kazansanız da mektebe kabul edi. 
lemezsinlz. Evvela trahomunuzu 

tedavi ettirmek lazımdır. Trahom 
da bütün devlet müesseseleri ta. 

rafından meccanen tedavi edilir. 

• 
S - Lise birinci sınıfında bir 

mi kon6relere iştirak edeceklerdir. 

• Yüksek Iktısat ve Ticaret mektebi 
mezunları bu yıl dahi A vrupaya bir 
gezinti tertip etmişlerdir. Mezunlar. 
bu ayın ortalarına doğru kırk kişilik 
bir kafile olarak büyük Avrupa li
manlarını gezerek tetkikat yapacak
lardır. 

Kalp Sektesinden Ölüm 
Dün sabah saat yediye doğru Çs.r

şıkapıda Tavukpazarı sokağında ba
ka! I~piro oğlu Kosti dükkanını açar
ken bırdenbire üzerine fenalık gele
rek düşmüş, kalp sektesinden ölmüş
tür. 

CEVAP 
al1iın mektebine kabul edilemez. 

• 
S - A vrupaya gitmek lııtlyo. 

rum. pasaport ve döviz için nere. 
ye müracaat etmeliyim. 

Süleyman Sırrı Gedik'in 
Ruhu için 2 temmuz 939 pazar günü 
Kadıköyünde Osmanağa camiinde, i
kindi namazını müteakıp mevlıit o
kunacaktır. 

Hisse senetleri 1335 senesine ka. 
dar alınıp satılıyordu. Aı::tık alıcı 

bulamamaktadır. Bu hususta daha 
fazla malumat almak için lstan. 
bulda, Dördüncü Vakıf Hanında 

Ticaret VekAleti Şirketler Komi
serliğine müracaat etmelidir. 

• 
S - Harbiye metkebl tahsili 

yüksek tahsil midir? Bir harbiye 

Malt vaziyetim müsait değil, dev 
let mekteplerinde meccanen tah. 
silime devam edebilir miyim? 

C - Maarif Vekaleti imtihana 

liselere meccani talebe alır. Bunun 
için meccanen tahsile devam im. 

sene kalan talebe muallim mekte. 
binin birinci sınıfına kabul edilir 
mi?. 

C - Muallim mektebine gire. 
bilmek için geldiği mektepten iyi 
derece ile sınıf geçmiş olmak 
şarttır. Sınıfta kalan talebe mu-

C - Pasaport için polis dördün.. 
cü şubesine müracaat etmek lazım 
dır. Pasaport muamelesini ikmal 
ettirdikten sonra pasaportunuzla 
birlikte Dördüncü vakıf Hanında 
kambiyo memurluğuna müracaat
la döviz müsaadesi almak icap e. 
der. Taşrada iseniz bulunduğunuz 
mahallin en büyük mülkiye Amiri
ne müracaat etmek lazımdır. 

Çocuktan, kendislnl seven \'e ar
n edenlerin gelmelerini rica ederler. 

Yeni Deniz 
Teşki16tı 

Dün Tebliğ Kadrolar 
Edildi, 50 

Açıkta 

Memur 
Kaldı 

Muhabere ve Münakale Vekaletine 
merbut devlet deniz yolları ve dev-
let liman işleri umum müdürlükleri, 
bugünden itibaren faaliyete geçtiler. 
Bugün eski Denizbank binasının üze
rine (Münakale Veklleti Liman Jı1e
ri Umum Mtidürlüğü), Tophanedeki 
eski seyrlsefafn binasına da (Mütt•
kale V.ekaleti Devlet Deniz yolları) 
lavhaları asıldı. Gerek ynkın seferle
ri yapan (Akay), gerek uzak sefe~l~
ri yapan bütün vapurlardan Deniz-u............. -
lan (D.B.) forsları kaldırıldı. , ııı:ı 

Ekserisi bankacılık servisinden ol 
mak üzere Denizbanktan açıkta ka 
lan memur adedi elli kadardır. Bun 
lardan on beşi şimdilik Denizbankı 
tasfiye tılerlnde istihdam olunacak 
!ardır. 

Devlet deniz yo\ları kadrosunda i 
ki umum müdür muavinliği vardır. 
Bunlardan birine Izmir Denizban 
müdürü Haşmet Dölge, diğerine d 
Deniıbank müdür muavinlerinden 
Yusuf Ziya Kalafatoğlu tayin edıl 
mişlerdir. 

Işletme müdürlüğüne Nasuhi O 
zok, enspektörlüğe Mustafa, kılavuz 
luk ve romorkörcülük şubesi müdiir 
lüğüne Salt Sa18hattin Cihanoğlu 
muhasebe fubesi müdürlüğüne Emi 
Tokay, malzeme şubesi müdürlüğün 
Ibrahim Borak, zat işleri müdürlüğü 
ne Cevat Çetiner, hukuk işleri mii· 
dürlü~üne Emin Ali Durusoy, tarifıı 
ve hasılat servisi müdürlüğün~ Avnl 
Sertel, Van t~letme müdürlüğüne 
Kemal, Izmir tıletme müdürlüğüne 
Zekeriya tayin edilmişlerdir. 

TA K V 1 M ve HAYA 

1 Temmuz 1939 
CUMARTESi 

7 ne!. ay Gün: 31 

Arabi: 13~8 
Cem evvel: 14 
Günee: 4.32 - Ölle: 
İkindi: 16.18 - Akşam: 
Yatsı: 21.48 - İmsak: 

Hızır: !57 
Rumt: 1355 
Haziran: 19 

12.17 
19.04 
2.12 

- Hava Vaziyeti -

Yeşllköy meteoroloji istaı;yonundan a 
lınan malumata göre, hava yurdun Trnk· 
ya, Ege ve Orta 1\.nadolu bölgelerinde çal 
bulutlu ve mevı.U yağışlı, Cenup DoğUsı 
ve Akdeniz kıyılarında açık, dilet' böl 
ıeıerde umumiyetle bulutlu ıeçmlş, rüz 
garlar bütün bölgelerde ~imall istikamet 
ten, Trakya ve Eıe bölgelerinde kuvvet 
Uce, diler yerlerde orta kuvvette, Ege de 
nlzlnde şimalden mutedil fırtına şekllnd 
esmiştir. 

Dün tstanbulda hava ekseriyetle bulut 
lu geçmiş, rüzgAr şimall istikanıetten sa 
niyede ıı - 7 metre hızla esmiştir. Saı 
14 te bava tazylkı 1016,2 milibar idi. Sii 
h yüksek .29,8 ve en dUşUk 21 

olarak kaydedilmiştir. 
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jsUGüNI 
Arapları Türkler 
Aleyhine Tahrik 

Yazan: ômer Rıza DOGRU l Tür~ -Fransız ittifakı Romanyada 
Deinir Muhafız 

Tevkifatı 

Yazan: B. FELEK 

Kim olsa iğrenir kardeşim! Bu -T ürk - İngiliz - Fransız anlaş
masını, Türk ve Arap millet

lerini birbirine düşürmek ve arala· 
rında geniş bir husumet uçunımu 

açmak için fırsat tanıyan mih,·er 
propagandası, mihvercilerin bütün 
içyüzünü açığa vuran \'e mahiyetle
rini bütün çıplakhğile teşhir eden 
bir şekilde faaliyetine devam etmek
tedir. Berlin ve Roma matbuatı ve 
radyolannın hedefi, Araplann baş
ka meseleleri veya din·aları yokmuş, 
uğraşacaklan ''e halledecekleri hiç· 
bir iş kalmamış gibi, bütün Arapları, 
Sancak uğrunda kan dökıneğe da
vet ediyor. Bedin radyosu Arapların 
hatta en son damla kanlarını San
cağı kıırtanna~ yolunda esirgeme
meleri lazıın geldiğini anlatıyor. Ve 
gftya Berlindeki Arap cemiyeti böy· 
le düşünüyor ve böyle h:tiyormuş, 

g\aya Jfütün Arap alemi bu fikri bes
liyor ve bu uğurda kalkınmak üzere 
lbulunuyorrnu~ gibi bu zehirli pro
pagandayı ileri sürüyor. 

Surigt ve Balkanlarda Müsait 
Bir Şekilde Karşılanıyor 

1 O Kişi Alev Makineteri1e 

Beraber Yakalandı 
Sofya. 30 (Hususi) - Zora gaze. 

tesinin Röyter'den aldığı bir habere 
göre, Romanyada "Demir muhafız 
teşkilatnıdan, , oldukları iddia edi
len 10 kişi yakında Romanyanın Ka 
las şehrinde muhakeme edilecekler
dir. Bunlar, ateş atan hususi bir ta. 
kım cehennem makineleriyle suL 
kast yapmak teşebbüsiyle mütte. 
hemdirler. 

kadar lüzumsuz, bu kadar 
faydasız '\'e mebzul çanak yalamanın 
sebebini anlıyamı~·orum. Müdahe. 
nenin de, tabasbqsun ·ve yaltaklan. 
mapın da bir derecesi, bir mantığı 

,·ardır. Ben bu adamın halini gör. 
dükçe adeta hastalık diyeceğim ge. 
liyor. 

Bir BeyMt Gazetesi Artık 
Mille~rin Tecavüze 

Uğramııacağını Yazıyor 

\~----~~----~ 
izmirde Dün Bir 

- Kimden bahsediyorsun? 

Bir ıniUeti diğer bir milletle dö
;vüşmeğe '~ kan döknıeğe davet et
fb1ek, ancak ınihvercilerin propagan
idasında Yer bulan yepyeni bir küs-
lt..dWdtt. ., 

Berlin radyosunun Araplara: 

- Türkler, sirin en amansız <itiş· 
manlannızdır. Türklere karşı ayak
~anmız, Sancak uğrunda kan dök· 
mekten çekinmeyiniz! 

Beyrutta çıkan "Savtı,~hrar,, ga
zetesi 27 haziran tarih sayısında 

"Türk - Fransız anlaşmJldan sonra 
Suriye ve Lübnanda itr{lan ve hu. 
zur,, serlavhasile yazdı~ir başma
kalede Türk • Fransız ı1aşmasının 
ehemmiyetinden bahseırek bu an
laşmanın lngiliz • Turknlıı-~masJnI 
tamamladığını ve 1ngilh Fransız -
Rus anlaşm::ısını kolayŞtıracağınr, 

bu anlaşmanın da ilani1e'demokrasi 
cephesinin diktatörlükleJ karşr en 
kati galebeyi kazanacak ale gelece
ğini ve bu suretle A vustyada. Çe .. 
koslovakyada, Arnavuthta ve Ha
beşistanda olduğu gibi zxletıerin bir 
daha tec.ı:ıvüzc uğramıya ğını anlat
tıktan sonra eliyor ki: 

'-' "Türkiye Başvekili Refik Sayda
mın beyanatı, bu asılsız mütalealara 
en iyi cevaptır. O demişti ki, Türk -
Ingiliz ve Türk - Fransız anlaşmala
rının Balkan antantile hiç bir alakası 

yoktur. 
Türkiye. menfaati icabı olarak di

ğer büyük devletlerle muahedeler ak. 
detti. Bununla Balkan antantı, :nhi
lal etmiş değildir. Çünkü Türkiye, 
kabul ettiği hükümlerde sulhü ve 
Balkanlar statükosunu muhafaza et
miştir. Tabiri diğerle, Baikan anl~
masından bir aza, menfaati icabı o. 
larak Balkan anlaşmasında mevcut 
garantileri diğer bazı garantilerle 
kuvvetlendirmeği hesap etmiştir. 

Tür'k - Ingiliz anlaşmaS1nda olduğu 
gibi yeni Türk - Fransız paktı .da 
Balkan devletleri arasında münase
batı değiştirmemektedir. 

Kasırga Koptu 
Evlerin Bacaları Uçtu, 

Zarar Pek Fazladır 
İzmir, 30 (TAN l\iuhabirinden) -

Akşam saat 18 de evvela kuvvetli 
bir rüzgarla başlıyan bir kasırga 
kopmuş ve bütün şiddetiyle 19 a 
kadar bir saat devam etmiştir. Ka. 
sırga şehirde bir çok hasarat yap. 
mıştır. iBr çok evlerin kiremitleri ve 
bacaları uçmuş ve bir çok duvarlar 
yıkılmıştır. Kuvvetli yağan yağmur
la bir aralık fındık büyüklüğünde 
dolu yağdı. Bilhassa bağlarda zarar 
pek fazladır. Kasırga şehri altüst et. 
miştir. 

General Gamelin 
Korsikaya Gitti 

Paris, 30 (A.A. ) - General Ga
melin, bir teftiş turnesi yapmak üze
re Korsikaya gitmiştir. 

İddiaya göre, bunlar bu makine. 
lerle umumi binalara ve nezaretlere 
taaruz etmek için hazırlanmışlardır. 

Bu makineler, yüz metre irtifaa 
kadar alevler saçabilecek tertibatı 

havidirler. Bu makinelerin yardımi. 
le bir çok devlet binalariyle iktısadi 
müesseselere suikast yapılacağr id. 
dia edilmektedir. 

Bu makinelerden 11 i Bükreş ci
varında bir gizli depoda, diğer 5 ma. 
kine de bir çimento fabrikasında 

bulunmuştur. 

- Canım! Bizim falancadan. 
- Ila! Haklısın! O herkese karşı 

öyledir. Hatta arkadaşlarının bile 
elini öper.. Bana da ayni şe:d yaptı 
da içim gıcıklandı. Kırkından ileri 
bir herifin zifir kokan salyasiyle eli. 
min ıslanmasına asla tahammül ede. 
miyorum. Başkaları nasıl tiksinmez. 
ler bilmem! Ben de senin gibi bunun 
sebebini anlıyamadığım için müşte. 
rek tanışlarımızdan bir hekime sor. 
dum. Bana şu hikayeyi anlattı. Ben 
de dinlerken hatırladım ya! 

Bir cerrah, dostlarından birinin 
böbreğinde ameliyat yapıyormuş. 

Hekimin pek sevgili bir köpeği var. 
mış ki; ameliyat salonuna kadar gir. 
mesine bile müsaade edermiş. Cer. 
ralı dostumun böbreğini ,temizlemek 

Amerikada Bitarafhk için ameliyat masasının üzerine koy. 
duğu sırada sevgili köpek, taze böb. 

.............. Jllll 111 1111'111 mı rn il! 111 1111 uıu .......... . 

Kanununun Müzakeresi 

Geri Bırakddı 

reğe dayanamamış ve adamın müda. 
halesine vakit bırakmadan yutmuş. 

Ne yapsın?! Dostunu kurtarmak için 
köpeğini feda etmiş. Hemen hayya. 

Demesi11e mukabil, bizim radyo 
istasyonlarımız mesela Çeklere ve 
Çeklerin konuştukları dil ile: 

· - Almanlar, yurdunuzu istila e
derek sizi esir ettiler. Sizin gibi 
yüksek kültürlii bir millet ne diye 
esarete tahammül ediyor \'e ne diye 
çeteler te~kil ederek, Alman haki· 
:rniyeti ile ınücadele etmiyor. Çek· 
ler! Kalkınız ve Alman boyunduru· 
ğundan kurtuluncaya kadar Alman 
kanı dökiinüz! 

"Türk - Ftansız ittifakAkdenizde 
emniyeti sağki lıyor vı müttefik 
zırhlıların Boğ~zlardan ~ınesini te. 
min ediyor. Bü:"'ük Hal'] sırasında 
müttefikler, Tür:Y - Alı:rll ittifakı 
yüzünden biiyük giiçliikf le :Karşı -
laşmış, canca, malca ~ğı yığın za
rarlara uğramışlardı. Falt garbın i
ki büyük demokrasisi nerlirkiye a
rasında yapılan ittifaklaı:: h,:;ırp vu. 
kuunda, Ingiliz, Franstzmvvetleri
nin Akdenizde kolaylıklatareket et
melerini temin ediyor v(Suriye ile 
Lübnanın emniyet ve hzur içinde 
Ya <:ama<:ıtU-..c;a Ö'}sı m lr·~"'- ' - -· ··•• 
mese esi ete olmasaydı, itfakı daha 

ingiliz - Japon Müzakereleri 
~- - ~~ 

Vaşington, 30 (A.A.) - Bitaraflık nın karnını açmış ' 'e böbreğini alıp 
kanunu projesinin reye konulması hastanın böğrüne yerleştirmiş. Has. 
hususu, dün akşam 13 saatlik bir cel- ta bir müddet sonra afiyet bulup 
seden sonra tehir edilmiştir. Bugün hastaneden çıkmış; memleketine git. 
reye müracaat edilmesi muhtemeldir. miş. Bir iki ay sonra da hastadan 

Mümessiller meclisi, hükumet na- doktora bir mektup gelmiş: 

Tokyo Askeri Mahafili, mma, Bloom tarafından tevdi edilmiş "Hamdolsun iyiyim. Hiç bir şey. 
olan ve muhariplere gönderilecek es- den artık şikayetim kalmadı. Yalnı2 
liha ve mühimmata ambargo vazına bir nokta endişemi mucip oluyor: 
ve reisicümhura ecnebi milletler a- Ne zaman su döksem mutlaka ayağı. 
rasında h~rp halinin mevcut oldub'U· mı kaldırmak zaruretini hissediyo. 
nu ilan etmek hakkının bahşedilme- rum ... ,, 

Diyecek ve bunu hergün tekrar 

~~ce:, ;·ahu~--~.!'!1a:'.!1J&a ... !le her2ün 

İngiltere Hattı Hareketini 
Değiştirmelidi~. Diy ine ml' teallik bulunan projeyi kabu- Cerrah ta yazdığı ce\'apta: 

le davet edilmiş idi. Dun iki temayül "Bahsettiğin bacak kaldırma mec. 

- ,ı\rnavut milleti gibi, asil ve 
mert bir nıillete esaret zincirleri 
takmak Yaraşmaz. Arnavut milleti
ne yakışan şerefli hareket, bir kur· 
tuluş s~n'aşı açmak ve İtalyan esare
' inden kurtuluncaya kadar döviiş· 
mektir. 

Tarzında hitabeler irat edecek. \'e 
ayni şeldlde Libyadaki Arapları, lla
beşistarıdaki zavallıları tahrik ede
cek olursa, Almanlar ile İtalyanlara 
karşı ancak haklı bir mukabelede 
bulunmuş olur ''e Alman, İtah·an is
tilasının felaketzedelerini uyandır
mağa çalışmış ve milletlerin kendi 
mukadderatına sahip olmaları gibi 
en medeni esasın icaplarından ayrıl· 
mamış olur. 

Fakat bizim bu şekilde hareket 
etmem.ekliğinıizin sebebi de millet· 
]erin kendi mukadderatına sahip ol
maları esasına karşı duyduğumuz 

derin inanış1n ve samimi saygının c· 
.seridir. 

Çek milleti Alman istilasına kar-

fazla sevinçle karşılardıkFakat bu 
ittifak yakın şarkın bu nntakasın
da emniyeti sağlamladildn başka 
dostluk ve samimiyet ile J:lğlı Oldu. 
ğumuz Türk milleti ile df münase
betlerimizi takviye etme)tfdir. Biz 
bu asil millete, her ceph~dı yüksek
l:k. büyüklük ve muvamkıyet te
menni edenlerin başınday1z. Derl\ok. 
rasi cephesinin hedefi, clüııyadıı is
tikrarın temininden sonrıı_ h&kinıivet 
ve istiklal bakımlarından de. b~ • A
raplara ayrıca faydalı olaca~m da 
nazan dikkate almak gerektir.,, 

Bir Belgrat gazet,8 inin 
mütalecuı 

Belgrat, 30 (Hususi) - Belgl'atta 
çıkan Yugoslav resmi hükrurıet gaze
tesi Samouprava, bazı n'lihverci ga. 
zetelerin Türk • Fransız cı.niaŞill<lsile 
Balkan antantının zayrflacıı~ı ha~kın 
da yürüttükleri mütalealaı-:ııt v~ id
dialarım mevzuubahis edQrelt diyor 

Tokyo, 30 (A.A.) - Bir taraftan 
Tiençin hadisesinin halli için Tok. 
yoda müzakerelerin açılması ger. 
ginliği bir miktar izale etmiş gibi 
gözükürken diğer taraftan, askeri 
mahfiller ile gazetelerin bir kısmı 
uzlaşma kabul etmez vaziyetlerini 
gittikçe arttırmaktadır. 

Ordu namma söz söylem eğe sala. 
hiyettar bir zat, Japon Times ı,!aze_ 

tesine şu beyanatta bulunmuştur: 
Tiençin hadisesi halledilmez bir 

hal alırsa, Çinde Tiençin hadisesine 
müşabih bir seri hadise çıkabilir ve 
eğer Ingiltere Japonyaya karşı gay
ri dostane hattı hareketini değiştir. 
mez, Uzak Şarktaki siyasetinin ha. 
talarını kabul etmez ve heyeti umu
miyesi ile Japon hareketine müza. 
heret eylemezse, Tiençin hadisesi 
de ne mahallinde, ne de Tokyoda a
tiyen hallolunmaz. 

Avam Kamarasında 
Londra, 30 (A.A.) - Bu sabah A

vam Kamarasında amele fırkası me-

şı kalkınnıak isterse bu, onun bile· 1------------
ceği ve yapacağı bir iştir. Arnavut ı 

milleti, İtalyan esaretinden kurtul
nıak için ll'lilli bir savas ararsa, bu, 

~ , 

onun ,.c Yalnız onun en kudsi bakla-

İtaJ.,·a, Uzak Şarkta JngiJiz • Japon ihtilafının bir 
harp doğurım.sı ihtiıııalillden cndi~eye diişmiiştiir. 
l\hıs:-olini bir harbe sürüklenmek istemiyor. Onun i
çin Hitlere Danzil:I işinde itidal tavsi;ve ettiği gibi, 
Japonyaya rin İngiltetc ile müzakereye girmesini tav
::.iyc etıni~tir. 

dır. Yahut yirmi seneden fazla ital· 
yan emperyalizmi ile miicadele et
tikten sonl'a bugün Libyada sesi kt· 
sılan Arap milleti İtalyan tazyikını 
sırtından atmağa karar \'erirse bu da :ıf 
yalnız on•1n nzifesidir. a lngiliz Başvekilinin Ja-,;,,nlarla müzakere başla-

Biz bö~·le diişiindiiği.imiiz halde ta- dığı hakkındaki beyanQhna rağmen bu müzake .. 
kip ettikleri te<"aviiz siyasetile zor- re henüz başlamamıştır. Yalnız lngiltere Tokyo 
balık de,·rini ~·eniden ~·aşatan mih· Sefiri vasıtasiyle Japon hükumetinden ne iste-
Yerciler. komşuluk, tarihi beraber- diğini sormuftur. Japon hükumeti bu suale henüz 
lik. asırlarca siiren miişterek hayat, cevap vermemistir ye Londra mahalili alınacak 
\'e en siirekJi miisterek menfaat ra· ' • l cevabın pek müfrit o masından korkmaktadır. 
bıtalarilc hi:ı:e bağlı olan Arapları 

ale~·himizde kıskırtmağa uğra~ıyor· • 
lar? Bize karşı kan dökıneğe davet 9 Jawmların <lı~ Mog0 Jjstanda yapmakta oldukları taar. 
ediyorlar? rudar günden giine ptevzii mnhi~·etini kaybetmekte. 

buslarından Noel Baker, Japonya- görulmil~tür: buriyeti chdişeni mucip olmasın!' 
nın Cumartesi günü Tientsin imti- 1 - Her ne bahasına olursa olsun Dua ~t ki; havlamıyorsun! ... , 
yazlı mıntakasını tamamen kapa- Am~rikan;n . muhtemel bir ~~.rbe gir- 1 Demiş ve köpeğin böbreği ycme
mak kararı vermesi ve Foochow ve mesıne manı .olmak temayulu~ . • si hikayesini hastasına ifşa etmiş. 
Wenchow limanları methalinde ba- 2 - Totalıter devletlerle ıhtılafa İşte bunu anlattıktan sonra görüştü
rajlar vücude getirmesi keyfiyeti düşmeleri halinde demokrasilere im- ğiiın hekim: 
karsısında Büyiik Britanyanın hattı [kan dairesinde yardımda bulunulma- _ Bu bahsettiğiniz dostunuzun 
hareketi ne olacağını sor!nuştur. sını istihdaf eden temayül. da bir ameliyat yaptırırken dilini 

Butler, şu cevabı vermiştir: Hükumet ınahafili Bloom projesi- köpek yediği için, yerine it dili ta. 
Hükumet, Baker'in izah ve teşrih nin kabul edileceğini ümitetmektedir kılmış olmasın! Dedi \'e hekimce bir 

Doların fiyatı şaka yaptı. 
ettiği vaziyet hJikkında resmen ma- V · t 30 (A A ) A aşıng on, · · - yan ve Bence hu huy eğer bir ruh zilleti 
lılmat almış deg- ildir. Tientsin'e ge- .. ·ıı l' ı · ht ı·t k mumessı er mec ıs erı mu e 1 0 • değilse mutlaka bir hastalıktır. Aca. 
lince, bu bapta Tokyoda müzakere- misyonu, reisicümhurun dolar kıyme 
lere başlanılmış olduğu Kamaraca tini tenzil hususundaki salahiyetleıi-
malumdur. nin tecdidini kabul etmiştir. 

Amele fırkasından Henderson, mü- Komisyon, ecnebi gümüşü satın al-
zakereler esnasında ablokanm tahfifi mak salahiyetinin tecdidi!Ü de kabul 
hususunda mutabık kalınmış olup ol- etmiştir. 
madığı sualini sormuştfü·. Ayni zamanda komisyon, yerli gü-

Butler, şöyle demiştir: müşün satın alma fiyatını ons başy1a 
- Evet, fakat evvelce de söyledi- 70 cent olarak tesbit etmi~tir. 

ğim gibi, Japon askeri makaınatına B-u kararın kanun kuvvetini ikti
isnat olunan beyanatı müeyyit bir- sap etmeden evvel iki mecli<; tara
guna resmi malumat yoktur. fından tasdik edilmesi icabetmektedir 

askeri işgal altına alınmıştır. 15 Ağustosa doğru 
mühim hadiseler vuku bulacai!ı hakkındaki tah· 
minler kuvvetlenmektedir. 

}/.. 

Alman Hnrı<'ı~·c Nazırı Von Ribbentrop Berlinde Da. 
niınarka Hariciye Nazırı l\hmk ile miizakeredcdir. 

l\liizakcı·t!'nin mevzuu bir harp vukuunda Daniınarka
nın bitaraf kalmasını temin etmek, ve dört Balkan 

dnll'ti ile İskandinav dcvlctlednden mifrekkep bir 

blok viicudc getirerek Şimalde bitaraf bir mıntaka 
tesis einıl'ktir. 

Von Rilıhent rop, İngiliz • Rus miizakerelerinde uğra. 

nan ıııiişkiiilcr üzerine böyle bir blok ,·ücude getirme

yi dii§iinıniiştiir. Böyle bir blokun teşekkiilii Alman. 

;vayı Şimalden gelecek tehlikeye 1 arşı masun buluıı
d m·acaktır. 

ba u~·uz. kuduz, sıtma, kolera, veba 
ve çiçeğin deYasını bulan beşeriyet 
bu ~·ılışık ve bulaşık hastalığın ça. 
resini bulamıyacak mı?. 

. Tıp Fakültesine 
Ahnacak Talebe 

· Tahdit Edilecek 
Tıp fakültesine kaydolunan talebe

nin seneden seneye ar~makh oluşu 
ve bu suretle fakülte talebe sayısı· 
nın gittikçe çoğalması, derslerin in
tizamını ve bilhassa laboratuvar me
saisini bozmaktadır. Bu va;r.iyetin ü. 
niversite rektörlüğünü bu fakülte.ye 
alınacak talebenin tahdidi yolunda 
bir karara sevkedeceği bildirilmek· 
tedir. 

Universite Rektörü Cemil Bilse!, 
dün bu hususta şöyle demiştir: 

"- Bu mesele henüz tetkik halin· 

1 

dedir. Yakında mesele hallcciilece:t 
ve Tıp fakültesine ne kadar talebe 
alınacağı tesbit olunacaktır. Diğer fa· 
külte1er hakkında böyle bir vaziyet 
yoktur.,, 

dir .• Jııpoııların, AlrnaııYanın direktifiyle, dış Mogolis. 
Sebebi ne? w tanı istila niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim "T 

Bir Hafta Zarfında 
Yakalanan Kaçakçllar 

Ankara, 30 (A.A.) - Geçen bir 
hafta içinde gümrük muhafaza teşki
latı: 

Bir Arap ülkesini mi işgal et- tn:n·ore ımıJuuebderi durmamış, Japonların taarruzu • '.Almanya ''Kara sigara,, İsminde yeni bir sigara 
UM Veyahlıt bir Arap milletinin ba· kcsilıııcnıi~ti.r. icat etmiştir. Bu sigara hariçten alınan tütüne 
jına mı mttsallat olduk? Yahut bir 
Arap milletinin hiirriyet ,.e istikla- ~ erzast tütün karıştırarak yapılmaktadır. Maksat 
line ıni dokunduk? • Almanlar Garp cephesinde de tahşidata ba,la· tütün ithalatını azaltmaktır. Bunun için bir emir-

Ha;nr. hunların biri de değil! mışlardır. Hudut boyunda en küçük köyler bile name neşredilmiştir. Halk bu sigaraları içecektir. 

Yaphiı~n şey, Th Jiiğii zerre ka· ~~~----~~--~~~~~~~~~----~-~~-~~~~~~~~---
( $:: .u 10 uncuda) 

Suriye hududunda: 58 kaçakçı, 
1462 kilo gümrük, 7 kilo inhisar ka
çağı ile 69684 defter sigara kağıdı, 
1 silah, 19-kaçakçı hayvanr, 

Iran ve Irak hududunda: 11 ka· 
r ~kçı, 269 kilo gümrlik. 1"32 kilo 
inhisar kaçağı ile 1 silah, 7 kaçakçı 
havvanı ele ııecirmistir. 
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Bir Karmanyola Yakası 

Marmara Hasanla Arkadaıı Bir Adamı 

Soymuılar, Sonra da Hovardalığa Baılamışlar 

Anadolu Banliyö 
Tarifesi 

KöprUden Pendlğe 
6 25 - 7.30 - 9.00 - 10.15 -

11.00 - 11.50 - 12.30 - 13.15 -
14.35-15.45-16.45-17.50-
19.10 - 19.50 - 20-30 - 21.15 -
22.35 - 24.15 

Pendikten Köprüye 
5.25 - 6.35 - 7.35 - 8.29 -

10.05 - 11.35- 12.\2 ·-12.58 -

Yeni Barem Profeleri ~zeri!• Anket 

Memurlar Ba-em 
Projeleri lçiı Ne 
Düşünü yorar 

1-7-93' 

ANKARA RADYOSU 
TOrldJ- RadyodifllQ'OD Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalsı Usunlata 
1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19.74 m. 15115 Kea. 20 Itw. 
T. A. P. 31.70 m. 9458 Kes. 20 ıtw. 

Cumartesi, 1. 7. 1939 
Mefhur abıkalılardan Marmara ı Polis bunlan ıramak üzere iken 

Huanla arkadaşı Musa, §Ubatm 22 nezarethane memuru mu!lvine: 
inci IUDU gece ~at 21 ~~ Kemeral- - Bayım aradığın~ adamlar şim
tında bır koftecide rakı ıçıyorlamuş. di karakoldalar demiş, muvacehe e. 
Tüccardan Yusuf isminda bir zat dilince de YOsuf "bunları tanımıştır 

14.15 - 15.28 -16.10- 11.11 - Müktesep Haklar Meselesi 1 uygunsuz mı r dolayı ıe ma~dur kaı-
19.30 - 20.10 - 21.03 - 22.36 mı obın meırl ıın vazlyetlerı teminat 

22.36 da olan tren yalnız cu- "Mükteaep haki r tanınmadığı takdirde allına ahnammı" ' 

13.30 Prosram. 13,35 Tilrk m iği: ı -
Rast pefl'eVf. 2 - Nuri Bey - Ra t ... 
kı - Hallim bir nazlı ylre. 3 - Sadi H04 
ses - Raıt ş rkı - Ela ıözlilm. 4 -
Ra t şarkı - C lıma b k efede. 5 - KA
zım Uz - Bay tıaraban prkı - Ayrılık 

ne kadar acı. 8 - Hll9eYln Fahri - Ta 
h1r prkı - Uzaktan baktı ıeçtt. H Mem
leket saat ayan, ajana ve meteoroloJl ha• 
berleri. 14 10 - 15.30 Müzik (Dans müzi-
11 - Pl.) 

Bankalarda kendisinden ayrılan ar.. Marmara Ha·•-1 M k . 
martesi ve pazar gunlerine ınah- mall müeHeselerın muamelatında aksak- (/es ve lmu nı•hfuzdur) 
sustur. lıklar olacagı hakkınd ki iddialar ve en-

ı· d dışeler doğru de ıldır. Çunku, bugun hak- Mek+.pllMektepslz Bahsi 
ôprü en Gebgye kı müktesep dıye iddia edilen yüksek ma-

ı.......1- ... id ak . . ..... a, usa, arman-
-fi & er unu aram ıçın bu kof- vola vapt·'-ta ani bJ tecl . . " ., .. n sonra y anna rer 

ye gıtmıı. Daha başını kapıdan kadın almışlar ve bir gazinoya gitmi 
uzatll'ken Marmara Haşanla Musa 1er - ' 

.ı. aklk .ı .... h' t dıkl , e?.enJD#ye başiamışlar.-nir p~is 
Pazar günleri 5.30 d:ı Pendik. aşlar şu şekilde dolmuştur: "İ~timal hahmızda, Harbiye nıektebl-

ten Gebzeye bir tren hareket et- Meseı• a . t h .1 d . d b 1 nin açılıp ord' mezun vermeğe başladıtı 
ayyaaa. ik?11k~' ıç . ~ma arı memuru kenaılerint buradan kaldır-

UIWUn ı oıuna gınmşler. Onu 
lAUfe yapar gibi sokağa çıkarmı§lar, mak isteyince de memura hakaret 

'"• ynı a sı erecesın e u u-
tı "i gibi her gün 15.d;) de Köp- ı:ıan ayn' f h . 1 lk ni ilk gündenbe dedıkodu u dinmeyen blr & ı evsa ı aız o an ı genç ay . 
rilden hareket eden vapurun 1 mües esede birlikte i$e ba lamı ıardır mevzua ~enı t'em projesi dqlayısıle tek-

11.30 Program 11.35 Müılk (Bil' uver
tür - PI.) ıua Müzik <Küçilk Orkes
tra - Şef Necip Atkın) 1 - Ernmerlch 
Kalman - Hollandab kadın operetinden 
(potpuri) 2 - J. Strauss - Şarkı hlkl
yelerl (Vals) 1915 Türk mOzllf cfnee saz 
tuh) IO Memleket saat ayan. ajana ,,. 
meteoroloji haberlerL 29.10 N...U pllk
lar - R. 20.15 Türk muzıli: 1 - Hicaz 
peşrevi. 2 - Refik Fersan - Hicaz ıar
kı - Mahmur ufuklardan batan ıftn. 3-
lllelek Hic - Hlcu prkı - Çıkmadın 
bir llhu kalbimden. 4 - Lemi - Biea& 
prkı - Severım her & ı li aendeo ese;· 
dir. 5 - Sem ettin zıya - Hicaz prkı 
-Ne bahtımdır ne ylrt bl amandır. 20,35 
Türk müziği: (Halk tork01-i) ıo.se Ko
nueına <Dit politika bldlseleri) 21.06 Tem 
sil. 22 Haftabk posta kutusu (ecnebi dil· 
lerde) 22.30 MOzlk (Operet ııelekslJ'On
lan - Pi.) 23 Son ajanı hahePJeri, lllra
at. esham. tahvilAt. kunbb-o • nukut 
borsası (fiyat) 23.20 Müzik (Caabanıi -
Pi.) 23.55 - 24 Yarınki PfOlrllJD. 

zWrl karanlık ve tenha bir yere ge- etmişler. Bunun için merkeze geti
lilıce de Marmara Hasan belinden rilmt,ıerdir. iki suçlu müddeiumu
aldırmasını çıkarmış, Yusufun göğ- miliğe verilerek tevkif edilmişlerdir. 
süne dayamış: Dün ağır ceza mahkemesinde mu-

B 
ş ş · rar airmış bı:nuyoruz. 

treni de Gebzeye kadar gider. unlardan biri m 'şına kısa fasılalarla 1 M kt 11 k l 

1 
ve müh 'kt 1 d 1 e ep - e teps z ... 

G 
L ım mı ar ar a zam ar yapılması 1 .1ı 
euıeden Köprüye sureUle 8 - 10 senelik bir müddet zar!ın- Bütün dünl'a olduğu gibi, memleke-

6.20 - 18.11 1 da 400 •oo 11 .1 1 Umizde de hhazır tı durumu, en basit - " ra maaıa naı o muıtur. 1 
Köprüden hareket saatleri va- Dlgerl maaşına uzun fasılalarla ve az mevzularda b ı:nensuplarını nazar! bl -

- Rlç ağzını açma, ne kadar pa- ha'kemelerine başlandı. Komiser nıu
ran varsa ver, demiş. Musa da Yu. avini Receple Fatma isminde bir ka
sufun el!hinl arkasından tutmuş. dın şahit olarak dinlendiler. Bunlar 
Marmara Hasan bir elile Yusufun hadiseye yukarda yazdığımız şekilde 
pantalonunun arka cebindeki çanta- şahadet ettiler. Marmara Hasan ken-

1 

miktarlarda 1 k gılerden muslnı kılmıyacak mahiyette, 
pur saatleridir. Bu vaourlar tre- zarfında 150 za~oy~pı ara ayni müddet mudıl şekllJe ktisap etmiş ve bu şekıl-
ne müllki olduğu için ayrıca - ra maaşa mazhar ola- ler alelAde t şekilperestlikten ibaret 

bilmiştir. Bu ııureUe ayni ev afta bulu- .. 
tren saatleri yazılınamıştır. nan iki arkad lkt 1 kalmayıp aııı)lanaıııle yapılan ~ın icabı 

aşın maaş m ar an ara ın- 1 · 
._ ____________ ~ da 200 _ 300 lira gıbl bilyUk bir fark ha- o mu tur. Bııtnaleyh bug~n askeri bır 

Taksim· Yenimahalle 
Otobüsleri 

&:ıl olmuştur. fırkanın, hartl ve idaresınl, nasıl alay
dan yetlşml r zabite te llm lmkAnsızsa, 
hiç şilpheııb:d ki, devlet sermayeslle iş

leyen iktısad~lr müesaeseyl veya lmme 
hukukıle alAlbr büyuk bir dairenin me
suliyetinl de ratik yeUşmiı bir vatanda
sın uhdeyi ı1iullyetlne tevdi edemeyiz. 

81Jll almış. Sonra da kendisine: disini müdafaa ederken: 

- Haydi marş.. Sessizce §liradan - Bunların hepsi yahndır. Polis, 
alt- Eier bagırır ve ağzını açarsan, bize kızdı. Yusuf diye bir adam uy
bma ensene iner, demi§ler. 

Yusuf oradan sessizce ayrılmış ve durdu. Bu davacı mevhumdur. Eğer 
biraz sonra ela Galata merkezine mü- bir davacı varsa gelsin mahkemeye 
racaat edereJC kırmanyotaya uğradı- görelim, diyordu. 

lım 16y1eml§tlr. Komiser muavini Mahkeme, Yusufun ou1auruıarak 
Recep ifadesini tesblt etmiı, mafdur mahkemeye gonderilmesi için polis2 
aaçlulardan btrlsinln kuJıgunt siyah muzekkere 1aalmasına ve durupna-
oYujunu l6Jlemlftir. nm talikine karar verdi. 

Riifvet Suçlu• 

Taksimle Yenimahalle arasmd.ı iş. 
11~ en otobüslere dünden itibaren 6 o
tobüs tlive edilmiştir. Bu iki nokta 
arasında işl'yen otobüslerden bir kıs
mı, her gun saat 8 - 9, akşam 18 - 19 
arasında yalnız Tarabya ile Takı1fm 
beyninde ifliyeceklerdir. 

TC1fOva Tütünleri 
Erbaa (TAN) - Tatova mıntaka-

Ankara caddesinde matbaacı Meh- Sultanahmet ıulh birinci ceza hl- smda tütün satışlan deftm ediyor. 
met Aliden 3 lira rilpet alırken cur- kimi, dün Mehmet isminde bir dilen- Şimdiye kadar Erbaada dön binden 
mil JDef)mt halinde 781Ealudık1arı t.. ciJfk suçlusunun duru§?llastnı yaptı. fazla çiftçi, tütiınünil dera.mbar et. 
fiil teftff edilen polia Cevdetlıe Bed- Mehmedln yakalanma §ekli çok ga- miştir. Kırk bin kilsur denkte bir 
riDln tluftıpna1anna dördüncü ceza rlptlr. DUn Mehmet Ankara cadde- milyon iki yuz bin kiloya yakın tü-

'lll8hkemellnde devanı edildi. Şahit- tinde önüne gelene avuç açarak: tün satıbnıftır. Kalitenin düzgün ve 
lılr dinlendi. Cilrmü nıeflıudu yapan Hastaneden çıktım. Memlekete gi. alıcılann kuvvetli olmasına rağmen, 
komi,.. Ahlnetle po1bl Necmlnla an- decellm, beı on para veriniz, diye- piyasada hararet yoktur Fiyatlar 
Jatilarma ıore hadile f6yle olmut- rek dllenlyonnuı. Kendlslni iyi tanı- ensin tütilnler de dü§iik, orta tiıtün-
taıs yan blrlllne. de ayni fekilde.el apmft ler de iyidir.. 

llatbuea Jlehımt Allllia beletUye. ba at: Yüıluek tütünler de tam b7JMÜnl 
de yap11wk 1ı1f lfl YUID1f. ... Cev .Mnüz bulmamıftır. Umum.in* bala• 
det ona: iz ıetlrlYor, .... de Yyle dileniyor.. mından, wmaye ile it yapanlar pa-

Sler bana bet ıtra verirsen bu sun, o paralan ne yapacabın; demiı. ra bianmemelrlı beraber, küçük 
1fi ballederlm, demlt- Mehmet Ali, Keyfi bozulan Mehmet, bu suali müatabaWer, yani koylüler fiyatlar .. 

IMma muvafakat eder gibi olmuıve: karplarken: dan memnundur. 
- Yann vereyim, demiş. Bundan - Dul kalan ananı bana verirsen Nibar w Tokat tütün piyuur, 

IODn derhal Emniyet müdür~ülOne o paraları sana -veririm, demiş. Tesa- Erbaadald fiyatlan takip etmektedir. 
wtclerek vaziyeti anlatmı§- Tertibat dillen oradan geçen bir polia Meh- etmektec:lir. 
aJımmı. tr,. gumilı liranın avlan ara- medl cilrmü me§lıut halinde yakala- Son 1enelerde tütün satıflannda 

'S -1 •• rül ittikranızb• ııten anlı IU'a zımba ile ltaret konulmuı ve Dllfbr. Mahkeme Mehmedin dilendi- go en ..., . -
kendilbıe vertlmif. Erteli gün ılviİ tını sabit gördü. KendfJinl on gün ya~ bazüan, ~iman ~ıya~ın 
polll memurları bir yerde beldemit- müddetle boğazı toklufuna amme hiz daıma deği~n ıktısat kaıdelerıne et-
ler. Cevdetle Bedri Mehmet Alinin metinde çalıpnıya mahkılm etti. feylemektedır. _ 
410kklmna ıeJmifler. Mehmet Ali _ Diğer taraftan bu sene zurm. Taş-
ıayı vennlt ve aoma dıpnya ~- Eıklplllr LIMıl•de ova mıntakasmda, geçen yıldakinden 
nk memurlara tfUet etmif. Memur. llr Htcllıe çok fazla tUtün ekmiftir. Havalann 
ı.r ı~ ıtrmlfler. Komber Ahmet J:s)dphir - Lllede, inglllzce ı,n- mutedil ve yajmurlu geçıoesı, bu e-
kendlllM; tihanlan tehir edilmiftir. Bunun -. kifi kolaylaştırmıştır. 

_ Şimdi Mehmet Aliden aldılm bebl, müdür Dolanla in'91lzce mual-
--- -~·-, de-'· Hmi Enver aramda, imtihan eımamı Klllmllde Klip ve Postane 
r--.1- ~...-& .._,. da ukl ·· · d ı. .... lı Kilimli (TAN) - Burada .. Halle· Cevdet evvell: çoc arın onun e ~ yan ve 

- Ben o parayı arkadaşım namı
na aldım, demlf. Sonra da ifadesini 
clellftlrerek: 

- Nurlrıln bana borcu vardı, o
mm heabma aldım, demif. 

Paralar araDJDlf. Cevdetin çanta
auıcla iulunmuftur· 

Muhakeme phit Nurinln çağırıl
muı lçlıı tehir edildi. 

sonra onlann çıkanlmulle yalnız a
ralarmda devam eden bir münakaşa. 
dır. işin dölftpnlye kadar llerlemı, 
olduğunu IÖylJyenler de vardır. Ma
arif Veklletl, hidJseyi tahkik için 
iki mMettif ıöndermlftir. 

Burada çıkan (Kocatepe) gazetesi, 
her imtihan devresinde lisede bir hA

disenln vukuunun bir nevi teamül 
haline gelmiş olmasından şildyet 

ediyor. 

spor klübü,, lsmlnde bir teşekkül 

meydana getirllmiıttr . .Klup, spor aa
humda çalıpnıya ve ıeceLeri müsa
mereler vermlye baflamı,tır. 

Nahiyemizde bir post~hane açıla
cağı söylenilmektedir. 

Bugün LALE'de 
1 • Kadınlar hapisanesi 

Dığer bir misal: Bir müessesede fara7.a 
100 !ıraya çalışmakta olan bir memur, 
kendisini himaye edecek bir zatın bulun
duğu diler bir müesseseye geçmiş, orada 
kısa devrelerle ücretine milhim zam ya
pılmak suretlle bes nltı sene zarfında ma
aşı 600 - 500 liraya çıkarılmıştır. Halbuki 
diler muessesede kalan arkadaşının maaşı 
1~ - 150 lira araıında kalmııtır. Bu veç
hlle ayni vasıfta bulunan iki memurun 
maaşlan arasında 250 - 300 lira gibi azim 
bir fark husule ıelmiıtır. 

İşte buıün bu büyük farklar bakla 
muktaep diye ileri silrfilmekte ve mü
dafaa olunmak istenmektedir. 

Bu misallerde izah olundutu veçhile ay
nı 'YUlfta bulunen ikJ memurdan birinin 
maapna her defasında 100, 175 lira gibi 
zamlar yapılırken dılerinin lfta&ıma yir
miler, yırml beter lirahk samlar yapıla
rak bu farklar meydana plmiftir. 
Şimdi birinin maaşına her defasında 100, 

175 lira zam yapılırken diğerinin maafına 
20, 21 Ura zam yapllmuının saiki nedir, 
ldclla edildiği •gibi birincisinin fevkalAde 
zeki, çok çalışkan olmasından ve diğeri
nin 4111, bilgisiz buJunmuından mıdır? •. 
lfayır.. Hakiki l&ik, blrlalnin hiın~ 
mazhar oluf\llldan ve dığerinin kimsesiz 
bulunufUJ1d•n ibarettir. Binaena)Qb; bu 
suretle _.,1n edilmiş olan Oentl• nasıl 
1'!m tla hakkı müktesep ~ iddia edile
bilir? .. 
Hakkı müktesep kanunit, usule, hak ve 

aclllete 117gun ol rak teınln edilmlt obın 
haklardır ki, bunlar eaaHD lr.aıumun ınü
enidesl altındadır. 

Bu ltib rla, bu şekdde elde edilmls olan 
yüksek ilcretleri hakkı müktesep diye ka• 
bul etmek ve kanunun mQeyyidesi altına 
aıınak, maaflar arasındaki teadulü temin 
etmek gayesıle tedvin edilmekte bulunan 
barem kanununun ruhuna uygun tekilde 
hareket etmemek demektir. 

Bilhassa ıu noktayı tebarüz ettirmek is
terim ki, hakkı nıükte.epler lanınmadılı 
&akdırde ileri sürülen endilel_. kat17en 
ınevzuubahs delildir. 

CUnkU. ücreUeri ayni evsafta bulunan 
arkadaşlarının derecesıne indirilecek olan 
memurlar, yine ski müe55e&elerinde ca
lıımakta devam edecekler ve bir yere kı· 
pırdınnnyacaldardw. Zira, baıka bir mü
esseseye aftUlderi ıaman orada da alabi
lecekleri maaş ve ücret hazmet müddet
lerine, tah il derecelerine tekabUJ eden 
Ouettır. Bunların aynı maaşlı veya üc. 
retli diler bır müeueseye •~ip yeniden 
muhit yapmaları ve ;,-ıniden uzun meui 
sarfetmeleri icap edecekUr. 

Bu itibarla bunu yapmakta bir fayda 
ıöremlyeceklerlnden eski mileu-.Jerinde 
kalnıalı tercih edeceklerdir. Meler ki, 
teşebbü ü şahsi ile 1J gormek yolunu tut-
aunlar." 

A"kara: A. A. 

Nlıbetslallil 0 • ... ell 
"Yeni barem kanwıuna ,öYle bir aıad-

lacle Eclllecell MallklMlar Vlviane aomance de konulacajını ok\170ıuz: "Hali hazırda 

Eıe mmtakumda kıpn başgöste
ren f8P hutalıl! butün tedbirlere ra1 
men tamamen 6nlenememlftlr. Bu 
itibarla kOJUn ıevkiyatı ve 1abflan 
gerllemiftl. Tralıyadan yeni gelen 
mal6mata uzaran Kırklareli ve B
~bir be; yerinde koyunluda 

p buta1ılı allmetlerl görüldOlln
... derhal sıhhi tedbirl•r abnmlfbr. 
Bundan dolayı bu mıntaka dahilinde 
koyun sevldyat ve nakli,atmuı sıkı 
tedblrMde idare ectil....ı ft bur yer 
Jıere 18Vid7at yapdmaunm muvakkat 
1* DIDID lçiıa durdurulması bildiril-

~ 

Rizecle Ud genci öldürdüğü için 2 • Göriinmlyen haydutlar iş batındaki memurların alacakları maa1. 
Trabzon atır ceza mahkemesind'd i- halen almkta bulundukları maa lan ıe-

Chester Morriı - çemez." denılıyor. Pek güzel, fakat ba-
~ mahkum edilen İbrahim oğlu Bruce Cabot remden bekleditlmız es&1 gaye millet ve 
Mômet hüküm infaz sdilmeden ev- 3 •in yeni Metro Jurnal memleket nefıne zararh ve aykırı ahva-
yel Msıdlsinde akıl hastalığı bulun- lın önüne geçmek, ve mukadderatlan bir-
dujunu ıddia ettijl için adli tıp it-

1 
Bugün 1 ve 2.30 da tenzilatlı kaç Ph n uhdesıne verUmıı bulunan me-

ltri mup.hadehanesine gönderilmioı,ti. matineler. murlann mağduriyetten Vikaye edllmele-
Yaz tarifeleri: 20 - 25 - 30 K. rl detll midir" O halde: 

Milphadesi bittiği için, dün iki jan. ••••••••••••il Baıka devair ve müeueaatı bilınem. ll-
danna kendisini miıddciumumillğe kin on iki senedir içinde bulundutum 
getlrmlt ve Rlzeye gonderilmek ilze- · Q inhisarı r idare1inde ehli~ kab li,.t· 
re teslim etmiştır. Vakit geç olduğu M 1 Y L T U; tah ıli m kemmel birçok memurlar 
ı .. · ahk1lm d il . · B Gazhane esbak muhasebecilerin- vardır ki, m nbasır n kiınaeaizlikleri yü-
..,m m ıon er •IMD'lıttir. u den merhum İbrahim Naili ruhuna zilnden eneleree ve senelerce terfi ve te-
pn ıonderllecektir. ithaf edilmek üzere 2. 7 .939 pazar gia- rakkiden m hruırıdurlar. Buna mukabil. 

Odemlfte ylne bir katilden !dama iltimasla bır sene libi kı.a bir zamanda 
mahktim olan Şakir ollu Tevfik te nü Kac:hköyünde Osmanağa caınün- 6ç defa zammı m a nail olanlar az za
tıbbı ac:lll mOesseaestfte ganderllmlt- de öjle namazından sonra mevlQılü manda uzun merhalel• kateden birçok 
u. Dtfn onun da muphadesl bitmif terif okutturulacajmdan arzu buyu. ldnuıeler var. 
.,,. müddeiumumiliğe ftrllmiftlr. rsnlann gelmelen rica olunur. ...!:~a ,yeni barem kanunu ~ nlsbet-

Bence, bu •akımdan baremin lledeft, 
yilkııek mekplerlmlzln randımanı, orta 
dereceli melQ> mezunlannın noksansız 
yapabileceii ır iıte, bu derecelere rakip 
olmaktan adili kurtararak, 7Uksek ka
litede entellctüel bir tabaka vilcude ıe
tlnnek olmalır. 

Yeni barer bu muclil mevzuu telif e
debilirse, o uan memleket heubana eok 
murıt bir iş orülmüı olur. Bunun için 
de, yüksek nktep mezunl rının memuri
yete kabulü, 'flksek dereceden ba lamab 
ve buna muıt>ll, bu lnl>n pnçlerden et
lerindeki ve1amn kı:vmettnt clerecel •· 
nly9)-e dilf(l• hakiki bilgi va11flan a· 
ranmahdır 1. miltebllif ve ınütefavlt 
vasıflarda 1&ten J(lksek mektep. gençle
rini blrleş~şahadetnamenln hOkmil, 
devlet kaPll a her deleıin hakkmı tam 
olarak temi • 

Hullaa, olarak t.Udk' edPdlll va• 
kit pek ideı ıörOlen birçok ılldrlerin. 
tatt>ikat aah d ki aıam -.,.,.., l(lç· 
Hlkler de Onde ~ bıa 
(kıyHi mu ) halledlllrbn ........ il 
içinde bulun 11tahdut veya P7rl ..,. 
dut bir n, )fani f.nı.rin deiil. Jal• 

_._ " .. ..... " 
u~W menfaat-

varaeatmu• 8mtt ede-

11. ınv ...... 

sı•sta IHUnektep 
S.r9llerl 
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'-~----------------~ Almanya Deri •. ,.. 
tepleriniıı salonlarında hft ımd na
mına ayrı ayrı açılan wıU.r, al8ka 
uyanduııııfhr· Hepsinclt Atatürk ve 
Inoııil kötelerl bulunmuı .. ,nere 
ayrı bir husualyet vermift mukavva 
ve toprak t,ıerile resimde göeterilmif Maıa ile yanm lflenmif ıneşln ve 
olan muvaffakıyet te naaan dikkati labttyaıı clerilenne Almanyadan faz-
celbetmiştir. la talep ıelmiftir. Şebriınlze Plmif 

Pitiirted• Ftıflll bulunan üç Alman firmaaımn an. 
Pütürge (TAN) - Besni ve Gazi- messlllerl plyasannma derlcU8r ile 

antepten beş binden fazla fıstllt. apsl temasa baf1amıf!aıdn'. fsteııllen mlk
getirtllerek lıalka dal«ttınışfll'. Bu te· tar fazla Ye teklif edilen ft)'at1'r da 
şebbUı, bir kaç sene sonra halk için hesaplı göriılduğÜ takdirde bu llelle 
bir kazanç 111emba1 olacaktır. Almanyaf9 mühim ~ metin 
lsmlrcle Slddetll Sıcaklar '" sahtı,an derDertnın Dıra~ edlle-
Iınıir, 30 {A.A.) - lzmirde bir- celi tımtt edllmektecH*'· 

kaç aıindenberi hayli zamandır ıö': 
rıilmemiş bir sıcak hüküm sürmek- Ynlrklprlcle lld l•n 
tedlr. l!sen şiddetli pnıal rQzglrlan VezirköprUden bJWlriliJor: 
bu 11eaklığı tadil etmek şoyle dursun Halbvkıdıe iki kura •gıuDlfbr Bun 
geçtlli otların kıqm atepnı de f8b. 1ardan biri köJ muhtar ve tmamıarı
re yaymakta ve bir cehennem bal'•· na maha\19lur. Bu kunta pnclüzled 
reli yaratmaktadır. türkçe, ıarlh. cojr&!Ya, nn 'biJ,ısi, 

Dün bilhassa çok sıcak olmuş, ter-. belap, kiy ıwuuıu, lllbPt ve felın1 
mometre aaat 14 te 36 11 ptermi .. mut öpübnektedlr· 
tir. Iı aahipleri dairelere utraınanq. na._ ..... - umum balb mablus-
lardır. Bunlat~ aıcaklaı' altuıda do. .... ._.. •-.. 
lapnlar da Adeta baYilD bir bal gos- tur. Bu kursta da ..-ıerı çalıfılarak. 

•hlrll p.ıardan kOl'\IDIU usulleri 
teriyorlardı. . Ulm ktedlr 
"l11ldıar .. da Meyvacılık 01~ursı.:, te~ua nihayeUndo bite. 

ve ıoucdık 
Bilecik (TAN> - Söğüt - Gume. cektlr. 

le • Ankara yolu üzerinde klçük bir 
nahiye merkesl olaıt Inhl ... mey. 
vacddc tllldpfa ba .. •ID'fbr· Sebebi, 
nôi1e ve koyliı halkuun, ~ kıy.ı 
metini henuz anhyarak ba 1olda ça· 
llfllllY& başlamalarıdır. 

ihracatını Bilecik lltasyonıı vuı .. 
tulle ıapan tnhila• kozacıldda 
utrapnlar da pden ~e artmak.. 
tadır. 

yeni 6ir ...,. : 

Devrilen Kazan 

N•Y1••lrde Yeal Halllevl Mahkfam buıln Odemi,e pnderl- __. önüne ıecem• mi? A& - o1aa bu 

Ne\'flblr <TAN> -a.o Mne ya. Jecektir· Steno • Daktllo Aranıyer ;;;;;;;;.;.;-;.~~-----=====----=-=----=:::ıı=ı 
.ıpeuaa batla"""*•'-""-'·-·-··- ilizc 1 SAR 1YERD1 ------

M. TnUa Talll8 en ıtnel, 
en heyeeanh .-erleria••••lr 
Yenlçerllilln ortaclall nual 
blktllm pk tatlı Wr Hatla ile 
..ı.m. llenl• ........ thu 
lu, eatrilsalQ bRl•iıiai kova
lar eo~...,_.. ... 
he,._.. ı&rlkler. t KL 
......... (l l) Dnp ..... 

- ......- .,...._..,..... Türkçeden maada fng • Ye a -

kk118==:~-~:r.:::.~t·, llreclkte Serti mancayı da t1t bilen bir bayan dakti- CANLI BALIK LOKANTASI 
-r- Sincik (TAN) - hwipa .. ilk· toya ihtiyaç vardır. Bu bilgiyi haiz 

.. .,.. W mlf olacaktır ~ k* mekteblncle bir lel'll ap)JDll, bunun olanlann mufual mektupla Galata- l .. ln Qflhyor. 
'-inde bir mut.p "8ua fevkalAde muvaffakıyetli bir eser ol· da ıosa No ıu potta kutuluna 7D- Methur lapa.pi pılacuı JULIA REYES 

,.pm11a Wı'ımapanbr. dulu drllmOtt&r. malan. l~•-••lllilı••· 'illiı irile..,. Od&eltra -----• 
........ 

.. 
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$P;f~. NKÜ GÜREŞLER 

~~:r pehlivanı bu· 
defa güreşten kaçamaz 

Gidebilirsiniz? 
Ortaköy Deniz Ticaret 

Okulu önünde: 

) 
! 

s ·.-_ -----( 
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Mülc.1yim de Babaeskili lbrahimi Tutacak 
Bir Temmuz Kabotaj bayra
mı dolayısile deniz varışları. 

Arapkir. (TAl'-k-{A')tfn oı- 1 
ları yüzünden iki koy n .. rıu arasın
da çıkan kavga, bir ölümle ve 5 - 6 
ki~inin yaralanmasile neticelenmiştir. 
Tafsilat şudur: 

Bu Pazar Taksim stadında yapıbcak güreşlerde Bulgar pehlivanı. 
nın Kara Aliyi tutacağını yazmıştık. 

Evvelki hafta Feriştanof söz verdiği h alde miisabakalara girme. 
mek suretiyle organizatörü fena mevkide bırakmıştı. Bu defa ayni 
h alin tekerrür etmemesi i~ in miisabaka~·ı tertip edenler Bulg-ar peh. 
livanından teminat aldıklarını söylüyorlar. 

Esasen Feriştanof bizzat matbaa. 
mıza kadar gelerek ihtilafların hal. 
!edildiğini bu Pazar Kar a Aliyi tuta. 
cağını söyledi. 

-;~ • 

Taksim stadında: 

Galatasaray - Vefa, saat 18 de 
Beylerbeyi - Demirspor, saat 
16 da. 

Bugünkü 
Maç 

Galatasaray - Vefa 

Karşılaşıyor 

Mutmur nahiyesine bağlı Apası 
köyü ile Şatik nahiyesine bağlı· Gök
ağaç köyü arasındaki Kuzluk çayı
rına bu iki köy halkile Görge köyü 
halkı mülkiyet iddia etmektedir. A· 
pası köylüleri, bu iddialarını tapu se
nedile isbat eylemektedirler ve <1ecen o , 
gün bermutat, otları biçmek :izere 
Kuzluğa gitmişlerdir. Bekçi Ibrahim 
de, herhangi bir hadiseye mani ol
mak üzere orada bulunmuştur. 

Bunu fark eden Gök;ığaçlılardan 

18 - 20 kişi, Kuzluk mevkiinc gel
mişler, çoğu tepe arkasında saklan
mış, yalnız Ismail ve topçu Yusuf ça
yıra girmişlerdir. Bunlar, bir hile iJe 
bekçi lbrahimin silahını elinden al
mışlar ve keyfiyeti, öteki arkadaş.. 

1 

Halkın yaptığı yeni mektep 

Cankırı (TAN) - Eskipazar nahi
ye~inde, 48 köy halkının nakdi ve 
bedeni yardımlariyle yapılan ve in
şası iki yıl süren yatılı okul mekte
bi bitirilmiştir. Hususi bütçeden an. 
cak 1800 lira kadar para yard~mı 
görmüş olan bu mektebin 50 bin 

lira değerinde olduğunu ınühendı .. 

Ier söylemektedirler. l 
Mektep, Çankın valisiyle Çerk'I 

kaymakamının, bir çok davetlileı 

ve köylülerin jştirakiyle açıln -.... nutuklar söylenilmiştir. 

İkinci güreşi Mülayim pehlivan 
Babaeskili ile yapacaktır. Babaeski. 
li kuru güreşte Tekirdağlı ile bera. 
bere kalmıya muvaffak olmuştur. 
Mülayim son zamanlarda çok idman. 
lı olduğunu söylüyor ve bu aylar 
içinde Hüseyinle çarpışmak istediği. 
ni ileri sürüyor. Mi.ilayimin bu arzu. 
sunda ne kadar haklı olduğu P azar 
günkü maçtan sonra belli olacaktır. 
Eğer Mülayim Babaeskili ile Hüse. 
yinden daha hakim güreşebilirse, o 
zaman Tekirdağlıya çıkar. Herhalde 
Babaeskili de Tekirdağlınm kuru 
güreşte yegane rakibi olmak vaziye. 
tini kaybetmemek üzere çok gayret 
edecektir. 

Bugün Taksim stadında Galata
saray - Vefa takımları milli küme 
karşılaşmasını yapacaklardır. Bu 
maç, Vefadan ziyade Galatasarayın 
şampiyonadaki vaziyeti noktasından 
m ühimdir. Sarı kırmızılılar p uvan 
kaybettikleri takdirde şampiyona

daki vaziyetleri sarsılacaktır. 

larma bildirmişlerdir. Onlar da çayı- K f 
ra gelince, iki taraf biriblrine girmiş, as a m on u 

birin 

Kadınlan Çalışıgoncir 
Galatasaraylılar bu m aça her za

manki kadrolarile şu şekilde çıka

caklardır: 

Güreş programının bize verdiği mil, Bodııri, Sarafim. 
fikre nazaran, Pazar günkü müsaba. Buna mukabil Vefalılar da en 

Osm an - Faruk, Adnan - Musa, 
Rıza, Celal - Bedii, Salahattin, Ce-

kalar dikkate şayan şu iki noktayı ültiyim geçen aene, Boğa unıJa· kuvvetli k adrolarile çıkacaklar, Ve-
meydana çıkarabilir: '[ h . fadan Fenerbahçeye, Fenerbahçeden 

nı e f}e rımize gelen Amerikalı-
! - Bulgar pehlivanının şöhretine tekrar Vefaya geçen eski merkez 

layık derecede olup olmadığı. nın kemerini aldığı güreşten muavinleri Şekibe de takımlarında 
II - Mülayimin bu sıralar Tekir. sonra yer vereceklerdir. 

dağlıyı tehdit edecek kıvamda bulu. ,- -------

n;Ü;:;:::~~eli ~rhan Beyn~lmilel Oljmpiyat 
Hakem 

Reisi 
Komitesi 

Oluyor 
Komitesinin Kararları 

Beynelmilel Olimpiyatlar komi • miş, Atina da geri almış olduğundan 
İstanbul hakem komitesi başkan. I tesi haziranın altısında Londrada 36 geri kalan dört şehir arasında yapı. 

lığından istifa eden Fethi Başaranın ıncı içtimaını akdetmiştir. Üç gün lan intihapta: 
yerine Genel Direktörlük eski futbol süren toplantıda ittihaz edilen başlı. Londra 20 rey, Roma 11 rey, D et. 
ajanı Abdullahı namzet olarak gös • ca kararlar şunlardır: roit 2 rey, L ozan ı r ey kazandıkla • 
termişse de Yüksek hakem komitesi - Eski Çekoslovakya murahh a • rından 944 olimpiyadı Lond ra şehri. 
Süley maniyeli Orhanın tavinini da. sının bundan sonra Bohemya murah. ne verilmiştir. 
h a muvafık görmüştür. hası olması kabul edilmiş ve bu ka- =-====== ====== === 

Kömür Şirketlerinin 
Spor Klüpleri 

Zonguldak (TAN) - Kömür şir
'ketleri, 3530 numaralı kanuna tevfi. 
kan birer spor klübü açmışlardır. 
K ozlu mıntakasındaki kömür i~ 
T ürk k ömür ve kasap tarla teşekkül
leri de birleşerek Kozlu kömür spor 
klübünü teşkil etmişlerdir. Bu klüp, 
a tletizm , futbol ten is, vol~ybol, bas
ket~ol, atıcılık, okculuk, .~üreş, bisik
let, dCJıizcl1ik ve atlı spor şubelerini 
ih tiva edecektir. 

Kozlu spor sahası hıvsi olunacak, 
aoyunma, dU§ yerleri ve icap eden di
l er tesisat yakında yapılacaktır. 

rarı Almanlar da tasdik etmişlerdir. 
(Şüphesiz bu hareketleriyle Alman • 
lar kendi lehlerine bir rey kazanmış. 
lar demektir. Çünkü Bohemya mu -
rahhasının Alman tezi aleyhine rey 
vermesi akla gelmez). 

- Ruletli patinaj müsabakasının 
Olimpiyat programına ithali hakkın. 
daki teklif reddedilmiştir. 

- Kış sporlan programına bir 
de kadınlar için sürat müsabakası 
ilave olunmuştur. 

- Finlandiyada yapılacak olan 
940 olimpiyatlarında basketbol, hent
bol ve hokey müsabakalan yapılmı
yacağı hakkında Fin l;indiya Olimpi
yat komitesinin noktai nazarı tasvip 
edilmiştir. 

1·············._. ......... ..... 
f Yarış Boykotu 
f Alan ldmancllar 
• : Bede n Terbiyesi lıtanbul Bölgesi 

Futbol Aja n l ıöı ndan: 

Beykoz klübünden 277 Kemalettin 
Günüşen 1 ay, Galatasaray klübün
den 203 Nobar Hamamcı ı ay, Ka
sımpaşa klübünden 1063 Rüştü Kas
nak 1 ay, Beyoğluspor klübünden 
Çiçaviç 1 ay, Kasımpaşa kli.ibünden 
587 Milmtaz Dlzınanoğlu 1 ay, Fe
nerbahçe kli.ibilnden 865 Yaşar Al
paslan 1 ihtar, Galatasaray klübün-

Apası bekçisinin döğühnesin~ mani 

olmak istiyen o .. kö.!l~ 25 .. yaşında Ali ı 
Ekber, bıçakla oldurulmuştür. 5 - 6 
kişi de hafifçe yaralanmıştır. ı 
Apası köylülerinde .3il5.h namına 

bir şey bulunmadığı tesbit edilmiş
tir. Suçlu olarak şimdilik 8 kisi tev
kif olunmuştur. 

Manisa Yolunda 

Bir Tren Kazası j 
Izmir ...:_ Buradan Ankaraya hare- • 

ket eden tren, Manisa vilayeti dahi- [ 
linde bulunan 41 inci kilometredeki 
geçitte, son süratle gelen kömür yük
lü bir kamyonla müsademe etmiştir. 
Kamyondaki ameleden dördü ağır su
rette yaralanmştır. Manisa adliyesi, 
tahkikata başlamıştır. 

Katil Ayrancı 
Mahküm Oldu 

l zmir - Arabacı Hüseyin Birgtlni; 
öldüren seyyar ayrancı Niyazi Tura
lı, 12 sen e bir ay ağır hapse ve 600 
lira tazminata m ahkli.m edilmiştir. 

Dozyel Köyünde 
Bir Hôdise , 

Turhal (TAN) - Dazye köyün-; 
den Salih oğlu Musanın kızı Fatma, ; 
babasının 150 lirasını alarak, sevgi- i 

1 
!!si Dursuna kaçmıştır. Buna kızan ı 

• 1 

Musa, silahını alıp, Dursunun çalış- ! 
tığı tarlaya gitmiş ve ona üç el ateş! 
etmiştir· Kurşunlar isabet et- 1 

memiş, yetişen köy bekçisi, Mu- \ 
sayı tutmak istemiştir. Musa ona da! 
ateş etmişse de bir şey yapamamış- · ! 
tır. Dağa kaçan Musa, jandarmalar : 
tarafından tevkif edilmiştir. 

Eskişehirde Baraj 
Yapılacak 

ır. 

H alkevi kursuna d evcun eden bayanlar az 

Kastamonu (TAN) - Halkevin. yanlara diplomaları merasimle v::? 
rilmiştir. Kursta vücude geti ','le de üç ay evvel açılan tezyini sanat 
eserlerden mürekkep bir ser'-< d'--

ve resim kursu bitmiş, müdavim ba- açılmıştır. 

·----~--------------------------------~~~-~ ~ lsparta Muallimle;; Eiridir!ra 
'* ·~ ,.,..,, 

1 
ı 

!aparta muallimle1 

Giireı Çallşmaları 

Başlıyor 

- Atletizm müsabakaları pro _ 
gramının son gününe on kilometre. 
lik bir yürüyiiş ilavesi kabul olun _ 
muştur. 

- 940 Olimpiyat kupasının (İs. 
veç atletik sporlar federasyonları 

f de~u~~~~d;ea~:~r~ü::;nad~a!~.tı;;İüp- ıf 

f

t leri ve bölge sicil sayıları yazılı bu
.. lunan idmancılara i~tirak ettikleri 

müsabakalardaki suihareketlerinden 
dolayı müsabaka boykotu cezaları 

verilmiştir. 

f Tebliğ tarihi olan 1 - 7 - 939 tari- ı 

:

# hinden itibaren klüpler!hin ve ha- ı 
t kemlerin bu futbolcuları ceza müd-

.l!iskişehir - Gökçekısık ile Hasır. 
ca çütliği arasında ve J(ütahyanın 
Sofca köyü vadisin e do.ğru uzanan sa 
hada, Porsuk çayından istifade edi
lerek, bir baraj yapılması için tetki
kat icra edilmekted ir. Bu barajın bfr 
milyon metre mikabı su alması \•e 
geniş bir sahayı sulaması temin olun
m~k istenilmektedir. 

Eğridir (TAN) - İsparta Maarif le 
müdürü şevket Aydının riyaseti aL ri 
tında bulunan merkez ve köy mual. 
!imlerinden altmış kişilik bir kafi. ~ 

ı 

' ~ 
' . t ı 

' 
ı 

f 
ı 

Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi birliği) ne verilmesine karaı.· veril -
Güreş Ajanlığından: miştir. 

Bölgemiz güreş monitörlüğüne - Olimpiyat müsabakaları fil • 
tayin edilmiş olan Saim Arıkan tara. mini tertip etmiş olan matmazel (Le
fından klüplerimiz güreşçilerinin ça. ni Riefenstahle) e bir Olimpiyat dip
lıştırılmalarına başlanacağından ça • laması verilmesine karar verilmiştir. 
4§ma zamanlarının tayin ve tespit 1 - Gelecek yılın senelik taahhü • 
edilmesi için güreşle meşgul k~üpl:- dü ~i y~z ?11~ İsviçre frangı olarak 
rimizin 3.7.1939 tarihine rnusadif tespıt edılmıştır. 

pazartesi günü akşamı saat 18 de böl. , - İsviçrenin (Montrö) kasaba • 
~ merkezine salahiyetli birer mu - smda yapılması evvelce karargil ol. 
ırahhas göndermeleri ri'ôt.ıolunur. muş olan 940 kış sporları olimpiyadı-

--- <>--- nın Isviçre olimpiyat komitesinin bu sırt. 

AJ' ... Bir türlü pe) programa Ski müsabakalarını ithal 
lardı. Ne yapacaklarını b.k istememesi yüzünden oradar 
lardı. Neredeyse kavgaya~ ItaJyada Gortina d'Amı>ezzo'da 
caklardı. Bu sırada. yanı~sına karar verilniıştir. 
geçen bir maymunu çag 4.4 Olim1'i:Yatlarının nerede 
Kendilerine bir kolaylık bu~ı dleselesi de hayli müna • 
nı söylediler. Maymun, peynılueip olmuştur. Bu mesele 

ı-ünce: . y ,
18• Londra, Budapeşte, Ati. 

_ Himmmm~. dedı. Agzı 't1 ve Amerikada Detroit şe. 
dı. gözleri fal taşı gibi açıldı;amzetliklerini koymuşlardı. 
ruğunu salladı. Hemen ko~ 1 namzetliği 948 e talik et • 
t . "k bakkaldan bir terazı eı 
~ d' d Yanlarına J?eldi. lki ke ı e p 

deti içinde müsabakalara i~tirak et
tirmemeleri lüzumu tebliğ olunur. : . ............................... 

Eskrimcilere Çahşma 
Kolayhğı 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Eskrim Ajanlığından: 

Bölgemiz eskrimcilerinin aşağıda 
gösterilen mahallerde rahatça çalışa. 
bilmeleri için icabeden hazırlıklar 

yapılmıştır. Mezkur gün ve saatler_ 

de çalışma yerlerinde hazır bulun • 

maları lüzumu ehemmiyetle tebliğ 
olunur. 

Beyoğlu Halkevi salonunda: 
Çarşamba günleri saat 17 d en 

18,30, 

Cum a günleri saat 17 den 20, 

Beşiktaş J imnastik salonunda: 

Cumar tesi günleri saat 1 7 den 
21 e kadar. 

Konyada Kızlarımızın 
Sergisi \ 

y alnız beş doğru çizgi çize 
. .. bu on beş çubuğun her bi 

nı otekilerden ayırmanız l. 
Yapabilir misiniz? a 

Konya, (TAN) - Akşam kız 5anal · 
mektebinin bir yıllık mes3isini gös
teren sergi açılmıştır. Bu sergi Türk 
kadınının en ince ve en ağır el işle
rini yapabilmek kudretini haiz bulun-

t-Bulmaca 
duğunu göstermektedir. j 

1936 da açılan bu mzktebin 339 
talebesi vardır ve bu sene ınezunları J 
88 i bulmuştur. 

. ~ektepte moda - çiçek. çamaşır, ) 
dıkış - elbi~e .k1sımları mevcuttur ve I 
her kısım ıkı sınıftan mürekkeptir. 
Çamaşır kısmına olan rağbetsizliğin j 
izalesine çalişılmaktadır. 

Akşehirde Muhtarlar Kursu 1 
Akşehir (TAN) - Halkevinde, ! 

muhtarlar için on günlük bir k urs a- l 
çılmıştır.90muhtarla 23 koy katibinin 1 

iştirak ettiği bu kursta günde üç saat 
ders verilmiş, muhtarlar bir lira yev
miye de almışlardır. 

Safranbolu <TAN) 
gençleri, "Himmetin oğlu,. 

muvaffakıyetle temsil et liaıa. 

yarınki 



Bir Karmc- lGSI 

Anadolu Banliyö 
Tarifesi 

Köprüden Pendiğe 

'1' A N 

Barem ıPD. 
•lrlerlnl 

"'" 'lb· 
----~'!111':..r. 

1o0 ;;r;. t • 11ara >' -
o • Ay c ı 

soor(" 
soo • 

-.Uetıeraruı posta ittihadına dahil 
~ manUeketler için abone 
_,.!deli mUddet aıraal7le 10. 18, ı, 

H~ liqcbke Abone bedeli pqindir. 
inci ~ ClellftlmıeJı: 28 turuıtur. 
tm<t.vaı için mektuplara 10 kurullu& 
Ti~ 1"11 lveai lhundır. 

Te~damı 
trr· 1 

6.25 - 7.30 - 9.00 - 10.15 -
11.00 -11.50 - 12.30 -- 13.15 -
14.35 - 15.45 - 16.45 - 17.50 -
19.10 - 19.50 - :ıo .30 - 21.15 -.1 

22.35 - 24.15 

Pendikten Köprüye 
5.25' - 6.35 - 7.35 - 8 

'? • 

Utorıteye 

BÇ 
ka 

• '"UN MESELELERi 

K 
10.05 _ 11.35 _ 12.12 ·- 1 n H 

,,14.15 -15.28 - 16.10 -
~.30 - 20.10 - 21.03 -
---~2.36 da olan_.ı. 

~P.si ve:JI Ürriyet 
tec 
uzatır 

ayağa .. vanlar 
Yusw~ 

ıatife YVOrlar 
zifiri kJ 
lfnce de 1'11'- rranıa antaımuı ltaı. 
saldırmasının kmbrıyor. İtalyan 
süne day,N lta11an matbuatı o •tin. 

- it' kUfttr ıaVUl'1lp duruyorlar. 
ran0 u tabit buluyorm, ve ainirlen. 
s~oruz. Türk - Fransız anlaşma. 
1\na İtalya kımuyacak ta kim kıza. 
Pl\k? 
su AJı•eaı.e kendi denisi diyen, ve 

ttla AWenis tüllleriııi iyal ede. 
gtk t. •ki Boma lmparatorluiunu an 
._ü istiyea İtalya delil midir? 

birAkdenisde MIUU bulunan bütün 
racap memleketleri, Ttlrkiye ve Yu.. 
ğıı:m.taıa ltat1amn hayati ıahaıına 
~aahiı delil midir? 

Tiril - lnıllis ft Türk - Fıan. 
ta .. ı..,..uı, İtalyanın bu btlyilk 
llJ' ... nllaayet Yeren birer vni. 
btbr. Ba ~n sonra ttaL 
7a utlk Ak4enlHe latediil slbi ba. 
iıraımyaeak, artık Roma lmpara. 
torl11fn• Jmrmak hulyasına kapı. 
lamı7aealdu. 

Blyle olaacm da İtalyanın kızma. 
aım taMI llnn•k ilamdır, Zaten 
hiddeti hlunslık ve IUf allmetld.ir. 
Dltmanlu .. 'adar lbalrlenirlene 
bil o kadal' seriameb)'ls. Onların 

hl•detl blsim ıaliblyetlmlzin ifade. 
ıldlr. Vanınlu balD'nalar, vanan. 
la~ ldlftlr etllnler. ~ ldlfUr ve 
,.;~,_. ~anpu ıtrttmıre Uıtıyaç 

d4 ; Jtlaua JdlHbniyorm. 

işi -~ 
bı: "'1ndan bir kaç ay evvel İtalya. 

• nadolu topraklarında ıöaü oL 
so~ 'ou ispat eden btiylik Boma ha. 
gid! ıell ne,rettiğimiz zaman, buı 
alım. J§. ,r bu hareketimizi ortalıiı 
Sil'& zımpıak istemekle izah etmek 
kendisinJıattl bize hticum etmek ce. 
poli! med>ile ıöstermişti. 
ler. Cevd' Aatakyanın Ttlrldyeye lL 
dükklnınslru eden İtalyan matbuatı.. 
rayı vermwn ve kflftirlerl, o vült 
rak memut •aflet uykusuna yatır. 
lar içeriye /dere Jerinde bir eevap. 
kendisine: o ıuetelerla telkiale&e 

- Şimdi ~IEtıra dalmq ollayük, 
parayı çıkar, d!ıııı~e dolra 

Cevdet evveli: ~•k ve hqtln 
=- Ben o parayı arkadlte IJb dlf. 

na aldım, demiş. Sonra da • 
delfştlrerek: 5e~ 

- Nurinin bana borcu vardk ha. 
nun hesabına aldım, demiş. rı hl. 

Paralar aranmış. Cevdetin çanllerl 
sında oulunmuıtur. 1.nde 

Muhakeme şahit Nurinin çağır.fanı 
ması için tehir edildi. ak, 

Koyunlarda Şap 
Hastahğı 

en 
f-

'· 

A snmızın tanınmt§ ve ae
ğerli lliın ve filozofla

rından Bertrand Russel "Es
sais sceptiques,, ismini taşı
yan eserinin bir bahsinde bu 
meseleyi, büyük bir vukufla 
ve şünheci bir zihniyetle tet
kik etmi§ ve kendi noktai na· 
zarına uygun neticeler çıkar
mıştır. 

Biz bu huıustaki fikrimizi baş. 
ka bir makaleye bırakarak, bu. 
gün yalnız filozof un fikirlerini bil. 
direceğiz. 

Russel, her sahada olduğu gibi 
terbiyede de hürriyetin bir derece 
meselesi oldujunu, bazı hürriyet. 
lere müsamaha edilemiyeceğini, 

bir otorite unsurunun zaruri bu. 
lund~ğunu ve· çocuklann her iste. 
diklerini yapmalanna müsaade e. 
dilemlyeceğini kabul ile mevzua 
girerek bütün me1elenin, bu oto. 
ritenln miktannda ve tatbik tek• 
linde olduğunu söylüyor. 

Ruuel terbiyede rol oynıyan 

muhtelif otoriteleri ayn ayn tet. 
kile ediyor: 

1 - EvvelA, terbiyenin gayesini 
tayin eden en büyük kuvvet ola. 
rak devleti ele alıyor. 

Devletin terbiye meselelerine 
karp alAkuı ve müdahalesi çok 
yenidir. Röneuanaa kadar yalnız 
kilise terbiyeye kıymet veriyor ve 
onunla 1akından atıkadar oluyor. 
du. Devletin, bilha11a ilk tahsil ile, 
cldcU ve devamlı bir ıurette alAka
sı, on dokuzuncu asırch M,louu~ 
tir. Bugun devlet, blltün tahsil ve 
terbiye müesseselerinde, diğer o. 
toritelerin heyeti mecmuasından 

daha büyük bir rol oynamakta. 
dır. 

Devletin bu müdahalesinin ve 
mecburi tahıllin sebepleri muhte. 
liftir. Cahil vatandaşlar bir de. 
mokrasi için tehlikedir. Bundan 
başka, tahsil ve terbiye, bir millet 
için iktısadl bir faildyet teşkil e. 
der. Ayni zamanda, umumt gaye. 
ler için müfterek f•aliyetl, ve ca. 
mlanm bir merker.den idaresini 
mümkün kılar. 

Füat devletin verdiii bu terbL 
ye, gençlere, mevcut mileuesele. 

re hürmeti, telkin eder; onlan içtL 
mat nizamı !Ulh bir surette ten. 
kitten alıkoyar. Milli tesanüdü, 
tmanl hJalerin ve ferdin lnkifafı 
zararına olarak kuvvetlendirir. 
Hlldm kanaatlerle tezat tetkil e. 
den bütün fildrleı:l bolar. 

Devlet yekneuklık ister, bu, 
devletin kolay idaresi için lazım. 
dır. 

Devlet terbiyesinin yaptığı fe. 
nalık çok büyüktür. 

2 - K.ilı.entn de terb~e hak. 
km.iui noktai nazarı, dev. 

Yazan: 
Sadrettin Celal ANTEL 

biliyetli talebe ile meıgul olınıya 
sev keder. 

Fakat bütün bunlara rağmen, 

mektep muallimi, terbiyede amil 
ve müessir olan bütün kuvvetlerin 
en iyisidir. 

4 - Ailelerin noktai nazarları 
da, iktısadi vaziyetlerine göre de. 
ğişir, mutavusıt bir itçi ailesi, ço. 
cuklannm evde kendilerine yük 
olmamaları için, çabuk mektebe 
gitmelerini ve mektebi çabuk bi. 
tirip bir an evvel hayatlarını ka. 
zanacak bir hale gelmelerini is. 
ter. 

Serbest meslek sahiplerinin ge. 
lirleri ve mevkileri, kendilerinin 
vasatiden daha yüksek bir tahsil 
ve terbiye almalannın neticesidir. 
Onlar, bu imtiyazlı vaziyetlerini 
çocuklarına devretmek isterler. 
Bu gayeye erişmek için büyük fe. 
dakarlıklar yapmıya hazırdırlar. 

Onlar, rekabet üzerine kurulmuş 
bir cemiyette haddi zatinde iyi ve 
mükemmel bir terbiye deill, di
ğerlerinden daha iyi ve baıka bir 
terbiye vermek isterler. 

Çocuğun mukadderatı, bu kuv 
vetlerden hiç birine tama. 

miyle bırakılamaz. Çünkü bunlar. 
dan her biri çocuğu, onun kendi 
MY• ye ~a~lllJlllfcı 
gayeler için kullanmak istemekte. 
dir. 

Devlet istiyor ki çocuk, devle. 
tin kuvvet ve azametine, rejimin 
devamına hizmet etsin. Kilise isfi. 
yor ki çoduk, papazlann iktidar. 
lannı çojaltmıya hizmet etsin, 
muallim istiyor ki çocuk, mektebe 
şan ve şeref getirsin. 

Kendi hayatını saadet içinde 
yaşamayı istlyen bizzat çocuğa ge. 
lince, bu muhtelif gayeler ve mak. 
satlar arasında onunki pek at he. 
saba katılıyor. Ve kendi zaaf ve 
tecrübeıtzliğinden istifade edenle. 
rhı menfaatlerine kurban oluyor. 

İşte terbiyeyi, halll mütkill ıi
yasi bir mesele yapan keyfiyet 
budur. 

Russel. terbiyeye müdahale e. 
den, istikamet veren muhtelif oto. 
riteleri tetkik ettikten sonra, ço. 
cuğun vaziyeti üzerinde duruyor: 

Şüphesiz çocuJdann ekseriyeti 
kendi hallerine bırakılacak olursa, 
okumayı ve yazmayı öğrenmiye. 
ceklerdir. Mekteplerde bir miktar 
otoritenin bulunması zaruridir. 

Fakat bu otoritelerden hiç birine 
tamamiyle itimat edemiyeceğimi. 
1:e göre onlara mümkün olduğu 
kadar az müracaat etmeliyiz ve 
çocukların tabii arzu ve ilcalann. 
dan istifade çarelerini düşünmeli. 
yiz. 

Terbiyede hilrriyetin bir kaç 
safhası vardır: Evveli öğrenmek 
ve öğrenmemek hürriyeti, sonra, 
öğrenilecek şeyleri seçmek hürri. 
yeti; daha yüksek bir derecede, fi. 
kir hürriyeti .. 

Çocuklara öğrenmek ve öğren

memek hürriyeti kısmen, pek az 
verilebilir. Çocuklara, tabii' saikler
le asgari bilgileri kazandırmak im· 
kanı hasıl olmazsa, onları bu bil
gileri kazanmıya mecbur etmek 
lazımdır. Gençleri üniversıteye de. 
vamda serbest bırakmalıdtr. Çalış
mıyan hiçbir gencin üniversitede 
kalmasına müsaade etmemelidır. 
Bugün yüksek mekteplerde zaman
larını kaybeden zengin gençler, di
ğerl~rinin ahliklannı bı>zuyorlar. 
bizzat kendilerini faydaıuz kılma
yı öğretiyorlar. 

Öğretilecek şeyleri seçmek 
hürriyeti, bugünkünden daha ge. 
niş olmalıdır. Tedrisatı tanzim et
mek salahiyet ve imkanına malik 
olsam, çocuğa, on iki yasrndan iti
"Daren bfr .miktar klasik, nyazi ve 
ilmi bir tahsil verirdim. İki sene 
içinde çocukların istidat ve kabi
liyetleri belirir. Bunun için, on dört 
yaşından itibaren istenen her er
kek ve kızın ihtisas tahsili alma. 
sına müsaade ederdim. Başlangıçta 
bu ihtiıaı çok genlt olacak ve tah
sil derecesi yükseldik~d darala· 
caktır. Bir insan için her şeyi öğ
renmenin mümkün olduğı.ı za
manlar geçmiştir. 

Talebe için olduğu kadar mual. 
lim için de fikir hürriyet~. bütün 
hürriyetlerin en milbimidır ve u
la tahdit edilmemelidir. Bu hürri
yet mevcut olmadığı için, lehindeki 
delilleri göstermek faydalıdır. 

Fikir hürriyetinin lehindeki esas· 
lı deli, bütün itikatlarımızm, ka. 
naatlerimizln, me§kı\k mahiyetleri. 
dir. Eğer biz hakikati katt bir su
rette tanımış olsak, onun tedris e
dilmesini müdafaa edebiliriz. Fa
kat böyle iıe onu, ıırf kendi ma
kuliyetine istinat ederek, hiç bir 
otoriteden kuvvet atmaksızın ted. 
ris edebiliriz. Bugün devletin mu
allinıi, bir siyasi akideyi tedrise 
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mecbur etmesi, bunun lehinde ka
ti bir delii mevcut olmadığı için
dir. 

Bu münasebetle (hakikat - veri. 
te) ile veracite) arasındaki farkı 

tebarüz ettirmek mühimdir. Haki
kat, ilahlar içindir. Beşeri noktai 
nazardan hakikat, bizi:n yaklaşa

bileceğimiz, fakat erişemiyeceği· 

miz bir idealdir. Tahsil ve terbiye 
bizi, hakikate mümkün olduğu ka. 
dar yaklaşmıya kabiliyetli kılma

lıdır. Buna vasıl olmak için (vera
cite) yi tedris etmelidir. (Veracite) 
benim anladığıma göre, fikirleri
m.izi deliller vasıtas\le teikil etmek 
ve onlan bu delillerin verdiği iman 
derecesine göre az veya çok kuv4 

vetle tedris etmk itiyadıdır. Yani 
kuvvetli delillere dayanarak inan. 
dığımız 19Yleri kuvvetle müdafaa 
etmemiz lazımdır. Bu derece, asla 
tam katlyet • Certifude) dereceı.l 
olmıyacaktır. Bunun için biz, mev· 
cut itikatlara, kanaatlere karşı i· 
teri sürülen delilleri daima iyi ka· 
bul etmeliyiz. 

Siyasi, ahlaki veya 4!ilnl bir ka. 
naati tedris etmek itiyadının bir· 
çok zararlı neticeleri vardır. Her 
~den e.vvel, fi~ri kuvvet ve .... na
musu en kuvvetlı olanları, yanı ta
lebesi üzerinde en çok ahlaki ve 
fikri tesir yapması muhtemel olan
ları tedris sahasından uzaklaştırır. 

B u şekil tedrisin talebe üze. 
rindeki tesirine ge1ince: Bir 

genç, herhangi bir mesele hakkın
da fikir ihtilafları oldujunu gör
düğü zaman o mesele hakkında a
lakası tahrik edilir MeselA, iktısat 
tahsil eden bir genç, ferdiyet';ile
rin ve sosyalistlerin, himayecilerin 
ve serbest mübadelecilerin, parayı 
kıymetten düşürmek istiyenlerin 
ve altın esası taraftarlarının nok. 
tai nazarlarını tanımalıdır. Bu nok
tai nazarları gösteren esas kitapla
rı okumıya teşvik edilmelidir. Bu 
suretle, delilleri tartmağt, tetktk 
ve tahlil etmeğl ve hiç bir fikrin 
kati bir surette doğru olmadığını 
öğretecektir. 

Tarih, yalnız muallimin memıe
keti noktal nazarından değil, ay
al zamanda yabancı memleketlerin 
görüşlerine göre de tedris edilm~
lldir. Bu suretl~ her memleket dı
ğer memleket noktai nazarını an!ar, 
aralarında ihtilat kalmaz. 

Siyasi veya dini bir kanaatin 
gençlere munhasıran tedris ve tel· 
kini ahlaken de zararlıdır. llu, yal
nız en kabiliyetli ve yükselt fikirli 
muallimleri riyakarlığa mecbur et
mekle kalmıyor, bundan daha mü. 
hlm olarak, tesamiihsiizliiğü ve 
sürü insiyakının en adi şekillerini 
de teşci ediyor. 

Nihayet bu vaziyetin ferdin a~1-
lAkı üzerine yaptığı muzır tesır, 

cemiyetin ahlakı üzerine de tesir 
etmektedir. Her yerde harp, zu-

Ege mmtakasmda kı~n başgöste- letinltinden pek farklı değildir. Bu 
ren şap hastalığı bütün tedbirlere rağ A iki kuvvet te, serbest tefekkürün 
men tamamen önlenememiştir. Bu v mahvedeceği kanaatleri telkin et. !I 
itibarla koyun sevkiyatı ve satıflan dı..mek taterler. ll'akat, gazete okuma. il 
gerilemişti. Trakyadan yeni gelen ler11ını bilen bir halka devlet dinini, 
maltimata nazaran Kırklareli ve E- Mü ahll bir halka kilile dinini telkin 
dirneniıf bir kaç yerinde koyunlarda darıtmek daha kolaydır. Devlet ve 
sap hastalığı alimetleri görüldüiün- getiililenin ikili de serbelt tefekkür 
den derhal sıhhi tedbirl~r alınmı,ıır. re tıaUyetine düpandırlar. KlliH, 1 
Bundan dolayı bu mıntaka dahilinde l için .hılle de düpnandır. "'I 
koyun sevkiyat ve nakliyatının sıkı gü~3 _ Bugünkü cemiyette mual. 
tedbirlerle idare edilmesi ve bazı yer 1 O 4lıı fllhal bir fikir ve kanaati ol. 
lere sevkiyat yapılmasmm muvakkat m ~a miilaade edilmez. Talebe. : 
bir z~man için durdurulması bildiri!- tıbbı İiı devletin rejimine uycwı ol. 

Sınır Jeyip Toroa'un ke6mek İateyen Wunu, 
Umardı karneli hatta gönüllerin yolunu. 
Hatay uaruldufu gün tıyrılıkla IHıfrından, 
Gönül, blf ıayreti aldın o lıealrin afnntlan. 
SorHqta Türk Amanoa'INn gönüllü arlıoJGfın, 
Ne hültmü uardı hir •rlıelı bakıflı ... 1ıa fGfln? 
1'tlllllf""' ltan•tinin lıarfllılılı yumnıfu var. 
Nihayet lfte 6a.urt ~lıtii lıağ,ayan o Juvar. 
Donandı deln•, karanfil. ue pile ıancafımız. 
Bugün de Elma ue lfU.ô ue her zaman Jafımı• 
Amai •ölünJelıi acız Alllleniz'de ,aflayarak 
Yaceüli aeu~li l•lwnd.,-un'Ja Pi bapalı. 
'Anıldı oa.ti yifit nala •n büyük Ata'nın, 
Htıtay da parpuıtlır fimtli mutlu 6ir uatanın: 

ltim ve tazyik hakimdir. Bu vazi
yet, mekteplerde verilan tahsil ve 
terbiyenin zaruri neticesidir. Dev
let muallimlere ve çocuk!ara fikir 
hürriyeti vermiş olsaydı bu ahlaki 

1 düşkünlük olmıyacaktı. Devlet ve hükumet, çocukları, 

büyük içtimai planlar için birer 
! madde olarak, fabrikada el, harp. 

i- te süngü olarak tasavvur etmekte
dir. Çocuğun haddi zatında bir ga-1 ye olduğunu, onun kendine has hak 

! ı ları ve şahsiyeti bulunduğunu an-

miftir• ... -.... ti. Dil an telkinlerde bulunan muaL 

--o- ve mi, hemen itten el çektirilir. Nevıehirde Yeni Halkevi Ma t mualllm, lllt1ma1 farkın. 
Nevphir (TAN) --Geçen sene ya. lecektl aksızın, devletten ve killH-

pılmasına başlanılmıfken tahsisatsız- lba fazla inzibat, otqrlte ta. 
hk yüzünden yanm kalan.halkevi in- \ tır o, mektebin ve unıfı. 
pat1na tekrar ba§lanılmııtır. Inşaat, Birect': \ 've şerefini de düfiinür. 
bu yaz bitmiş olacaktır. Çardak köy- mekte~ir~t. talebesinin, imtihanlarda 
lüleri, köylerinde bir mektep binası fevkalade ~alarda temayüz etme. 
J&pmıya ba1lamıflardJr. du~u aört - si, OllU, ılJllfan ekleriye.. 

tt\\1 ederek yaJma bul :u. 

E•.r onun V• büyiilı lımet'iıu• mi.ifterehn, 
O ıellerln yiirilmelııir isinde illı •erelten. 
Bu ~ salar ~rulrır, lab zafer ki mümlıündür. 
V • Türlı i~ lıaanılmlf ne vtırM, TUrlıiindilt. 

i lamıyan, onu ıadece bir taburda as. 
ker, bir devlette vatandaş olarak 

1 kabul eden kimse, mürebbi olmıya 
layık ve kabiliyeUi ~~Aild~r ... • K ... 

• Insan ıahsiyetine hurmev, b1· 
içtimai 1.-:.~selelerde ve her ~ 
evvel terbiyeo.: <hikmet • sa- ~ 

Bertrand Russel'ln ( t' 1 
hürriyet) meselesi hakkındı 

lerinin hullsası burada bitt 

f'uad HulGai DEMiRELLi J 
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başlangıcıdır. 
1 1 

mesele hakkındaki phsl d 

lerlmizl ve k~tlertmizi - I 
makalede blldireceilz. 

Totaliter devlet. r, Mili., 
Cemiyetinden çekilip, bugbıı 

harp halini alan tecav\bl hareketle
rine başladıkları günden ifibaren 
kuvvetli propaganda faşkilAtlan 

yaptılar, demokrasilerin mtisamaha. 
sından ve siyasi tereddütlerinden is
tifade ederek her memlekette yap. 
tıkları faşizm ve nasyonal sosyalizm 
propagandası~ le, her memleket ef. 
kin umumiyesinin bir kısmını ka. 
zandılar. Bugün Tunusta faşizm 
propagandası tesiriyle sıiyah göm. 
lek giyen, Fransızlara cephe alan 
Tunuslu, İtalyanın Tunusu almasiy. 
le istiklale kavuşacalnu zannediyor. 
Dün Çekoslovakyada, Macaristanda 
nuyonal sosyalist propagandası tesi· 
ri altında demokrat hükAmete kaqı 
muhalefet cephesine geçen, siyasi da 
vasını kazanmak~ için faşizm ile bir. 
leşen Çek fırkaları bugün elleri a. 
ğulannda yaptıklan hatanın vaha. 
metini anlıyorlar. Bugiin Alman ve 
İtalyan propagandasının en kuvvetle 
yilrUdtllU sahalar, Afrika ve Alya. 
dır. ÇilnkU Avrupada bugüne kadar 
fethedilmesi mümkün fikirler fethfı. 
dilmiş, cepheler kurulmuştur. Fa. 
kat Afrikada, İtalyanın, Almany 
nın müstemleke olarak almıya m• 
verdikleri ülkelerde propaı ... ta 
ıermi vermek icap ettiti için, ea wa. 
yük propaganda mUtehauıslan ,A;. 
rablstan ve Tunus, Stlveyf, Cibatl 
gibi yerlere gönderilmiştir. 

Arapları bir TUrk emperyallmıi 
tehlikesiyle tirkUterek, İngilfzlere 
karşı cephe almıya, hattl bunlara 
silah vermiye hazırlanan faşizm, hu. 
ralara sillhlarından evvel propa. 
ganda teşkllltlanm g8nderdl. Fraa. 
sız ve AmerYcan usulü broşür, it!· 
yanname pbl iptida! vesaitle delil. 
dci!irudan d3ğruya feyhlerl ve lltfet. 
Ieri elde ederek, siyasi fırkalan kest 
di platformuna geçirerek pro,.,.... 
da harbiae devam ediyor. 8'Ml7ft, 
modern propaganda teşkillbnm fi
niş kütleleri kazanmak için kullaa. 
dığı vasıtadır, bundan da -:':!Z 
rette istifade ediyor. Do 
söylemek lazımsa, Alman pro~ 
da harbi, şimdilik lnıiliz ve Franu, 
ve hep beraber sulh cepheıinin ~ 
paganda harbini gölgede hır·llK:!ıwJıJ, ;,ı~ 
tır. Almanya en ' haksız dav~~J.. 
bu propaganda sayesinde çok 
vetli taraftarlar kazanmıştır. Bu 
zandan kuvvetlerin faydasını, 
baıladıktan sonra göreeektll'. Dua 
lar, Cihan Harbinde Türkiye hadaL 
larında 1nıiliz denizaltı p~ 
erzak taşıyan ekalliyetler ct•i, 
ideoloji dostlarına gizil e~ 
mak, casusluk etmek vazlf.W 
zerlerine alacaklardır. Baıtln 

memleketin dahilinde teesda 
faşist fırkaları, fa,ist tem 
yarın kurtarıcılarını bekliyen 
liyetler rolünü oynıyacaktır. 

O halde, niçin y~lnız B.n 
şuyor, niçin yalnız Arap mil 
Türkler aleyhine nnltemadlJ'm 
kusan Arap spiker koıı~ 
Ankara konuımuyor? 
nın beynelmılel si7uette 
hemmiyet karşısında, pı'o•M•lı4 
ehemmiyet vermedijimizi 'll&r.Iat 

safdillik olur. Barlle ehe ...... 
memek olur mu? Biz de harp 
lım... Silahlı dejil, teearizl 
diİle müdafaa harbi.... Biz 
hakikat davasını mtldaf• 
miz için onlardan daha kuvve 
Meydanı niye onlara 1tot 
yoruz? 

Akıehlr Köyli 
HükOmetten Y 

lıtiyorlar 
Akşehir (TAN) - K 

zünder • • lt.ı.1 eri mahvo 
köyJff. Turhan Tanm ..ı.· 
en heyecanlı eserlerirj 
Yeniçeriliğin ortad&'b 
kalktıimı çok tatlı bir i · 
anlatır. Eaerde aıklar, ihtiras , 
lar, entrikala~ blribirini kova-
lar ve okuyucuyu heyecandan 
heyecana sürf.tkler. Kanaat Ki. 
tabevinde (l~fj) kuruşa satıl. 
ınaktadır. Ur 

........... ~~~············· 
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Yeryiizündeki gümüşle altının 

6çte biri, para olarak değil, sus, 
mücevherat olarak kullanılır. En 
çok mücevher kullanan kadınbr, 

Hintlilerdir. ~ · 

Tibette de, ölüme mahkum olan. 
lar, resımde gorduğunuz şekılde 
halka te hlr edilir. Gosterilir). 
Fakat bu onlann hakaret aorme. 
si için__d.l!Hlrl " - ... 

Papu adlı bir aşil't• vardır. Ba. 

nu suyunun kıyılarında. Yatarlar. 
Bu iptidai insanlarda, f.~sı dL 
rnüş olan kadınları öbür ka~lar. 

dan ayırdedebilmek için bir \Stıl 

vardır. 

O da şöyledir: 

Dul kadınlar, vücutlarını otlar. 

la, samanlarla resimde 2ördtiiünuz 

şekle sokqılar. 

Böylece, ta uzaklardan, bir 'ka. 

dının dul olup olmadığını anla. 
ili&K matmrm\ 

Papu aşireti halkı bizim kullan. 

dığımız traş makinesini de bilm~z. 

ler .Berberleri, resimde gördüğü. 

nüz şekilde kılları söküp kopara

rak onları traş ederler. 

'ie~ini gördüğünüz köpek, Ka. 
lif<.ıiy•ı d K .. .. k b.. ..k b" .. ı ır. uçu , uyu u. 
tün alan tanımaktadır. Dilene. 
rek a pa~la~er ,alır, on. 
ları güz. ..u_ 1 . , ·~e yermış. 

Tavuk Tüyü 
---- -

- Bay Aliye ne oldu biliyor. 
musun? Hani sokaklarda rakı içip 
içip herkesle kavga eden Bay Ali. 
ye? .. 

- Hayır, bilmiyorum 

- Düştü, dudağı yarıldı. Küçük 
bir et parçası da koptu. 

- Ya? .. Peki doktora gitmedi 
mi~ 

- Gitti. Operatör onu iyi de et. 
ti. Üst dudağının kopuk yerini bir 
parça tavuk etile yamadı. 

- Peki, bu hiç yakından, uzak. 
tan belli olmuyor mu? 

-Traş olduğu zaman, ufa!!ık 
bir yara izi belli oluyor. O kadar, 
Fakat traşsız gezdiği zaman ... 

-E? .. 

- Üst dudağının yarısın<ta in. 
san bıyığı, yarısında da tavuk tüy. 
leri göze çarpıyor .. 

Düıündüm 

- Erkal, sana sabahleyin odanı 
iyice derle topla demiştim . Nasıl 

sözlerime kulak asmamazlık etme. 
din ya? 

- Hayır anneciğim , etmedim .. 

- Peki, kitaplarını topladın mı? 

- Daha toplamadım. 

- Bari ortalıktaki kağıt süp. 
rüntülerini, tahta parçalarını top. 
ladın mı? 

- Hayır .• 

- Peki öyleyse, sabahtan aksa. 

ma kadar ne yaptın? 

• • •••••••••••• {~~~~~····················~·············· ························ .. ~ 
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- Odamı nanı. iyice del'Jeyıp 
toplasam? diye düşündüm anneci. 
ğim! .• 

Bir Daha Getir 

Erkal, sol gozü yara içinde eve 
geldi .. 

Kocakafa kahvenin bir köşesin. 
de oturan ögretmeni gordü. Og. 
retmenin elinde güzel bir hikaye 
kitabı vardı. Kapağındaki renkli 
giızel resim daha uzaktan insanın 
gozunu alıyordu. 

Onun yanına gitti. Göz ucile ki. 
tabı suzmeğe başladı. Aman ya. 
rabbi .. Sayf alan çevirdikçe, insıın 
bu kita~ ne guzel resimlere rast. 
lıyordu. Kedıler, köpekler, ayılar, 
fareler, tilkiler, yemişler, çiçekler 
her şey .. Her şey. 

Kocakafa, resimlere baka kal
mıştı. Öğretmene sokuldukça so. 
kuldu. Nihayet dayanamadı. Ezile 
büzule: 

_Bana bundan bir şeyler okur 
musun? dedi. 
Öğretmen. bu, herkesin çok sev. 

diği kurnaz koylu çocugunun hatı. 
rını kırmak istemedi. 

_ Peki! dedi. Okumağa başla. 

dı: 
İki akılsız kedi vardı. Kolkola ge. 

zerken, iyice kapatılmış bir paket 
gorduler. llusi bırden pakete doğ. 
ru eğildiler, kokladılar. İçinde ye. 
necek bir şey olduğunu anlamış. 

!ardı. Paketi açmak için epeyce· 
uğraştılar. Uzun uzu~ ç~lıştıktan 
sonra, guç halle açabılmışlerdi. ı. 
çinden kocaman bir peynir çıktı. 
Sıyah kedı, peynire hemen atıL 
mak onu yemek istedi. Beyaz ke. 
dı, onun kolundan tuttu: 

_ Yooo! dedi. Sen onu yiyeme%.. 

sin 
Bır turlu peynire yanaşamıyor. 

lardı. Ne yapacaklarını bilemiyor. 
}ardı. Neredeyse kavgaya başlıya. 
caklardı. Bu sırada, yanlarından 
~en bir maymunu çağırdılar. 

~endilerıne bir kolaylık bulması. 
nJ soylediler: Maymun, peyniri gö. 

runce 
_ Hımmmm!. dedi. Ağzı sulan. 

dı gozleri fal taşı gibi açıldı. Kuy. 
ruğunu salladı. Hemen koştu. Bi. 
ti k bakk dan bir terazi aldı. 
yanlarına ıeldi lki kedi de pey. 

nirin başına çökmüş, birbirlerine 
yedirmemek için, hırlaşıp duruyor. 
lardı. Maymun, kuyruğunu bacak. 
larının arasına kıstırarak, diz çok. 
tu. Onları karşısına oturttu. Dedi 
ki: 

- Ben şimdi, bu peyniri ikiye 
bblecegim. Bir parçasını terazinin 
bir gozüne, ötekı parçasını sol gö. 
ze koyacağım. Sağ gözdeki beyaz 
kedinin olsun, sol gözdeki de si. 
yah kedinin olsun. Ben her iki göz
deki peynirleri tartacağım. İki 
parça da birbirine tam denk gelin. 
ce, her ikiniz de gelip. kendi göz. 
lerinizden, kendi peynirlerinzi a. 
lırsınız. 

Bu hakça p~ylaşmıya ikisi de ra. 
'7J olmqşlardı. 

Maymun, peyniri iki parça yap. 
tı. Teraziye koydu. Tarttı. Fakat. 
sağdaki parça pğır geldi. 

liemen bu ağır gelen parçanın 
•ıcunu ısırdı, goğdeye indirdi. 

Beyaz kedi, kendi gözündeki 
Darçanın ısırıldıgını görünce: 

- Hırrrr! diye homurdandı. 

Öne doğru atıldı. 
Siyah kedi onun kolundan tuttu. 

Ama, bu sefer de saldaki parça a. 
ğır gelmişti. Maymun: 

- Şimdi de bu parça ağır gel. 
di, degil mi? dedi. Onun ucunu ı. 
sırdı. Goğdeye indirdi . 

Bu sefer siyah kedi, kendi g~
zündeki parçanın ısırıldığını go
rünce: 

- Hırrr! diye homurdandı. 
Öne doğru atıldı. 
Bu sefer, beyaz kedi onun ko

lundan tuttu. 

.,~ayrnun, hep b(jyle: "Ağır ~el. 
dı diye bir sağ gözdeki peynırl, 
bir sol gözdeki peyniri ısıra ısıra 
yarım kiloluk koca peyniri bitirdi. 
~er parçayı ısırışta kedilerden bi. 
rı: 

- Hırr! diye öne atılıyor, öteki 
onun kolundan tutuyordu. 

Terazinin gözleri "tamtakır ku. 
ru bakır" olunca1a kadar oldukla. 

......... 
rı yerde duran bıf.ıla ltec:tu 

. . er pey. 
nırın bittiğini göru;:e ne Yaptı} 
b

.
1 

ar 
ı iyor musunuz? 

İkisi birden maymü\\un iiatun . e 
atılacakları yerde birbit\eflne aaı_ 
dırdılar, diş dişe pençe ~nçeye 

dövüşmeye başladılar. 

Maymun uzaklaşırken: 
- Ben peyniri yedim, siz de b\r· 

birinizi yeyin .Eğer t öyle geçirns\l.ı 
budala kediler olınasaydı benim 

gibi açık gözler ıt• aepardı? 
Diye gülüyordu. 

Kocabaş, hikayeyi buraya kadar 
dinledikten sonra, kahkahalarla giil 
miye başladı. Maymun, ama da acık 
göz şeymiş diye- söyleniyor, öğret
mene kitaptan bir hikaye Jaha o
kuması için yalvarıyordu. 

(Arkası varJ 

Annesi: 
- Vah yavrum, ah yavrum .. di. 

ye dövündü. Sonra sordu: 

- Bu ne hal, Erkal? Ne oldu 
böyle gözüne7 

- Ahmet yaptı anneciğim . O. 
nunla dövüştük .. 

t. - Peki öyle ise! Şu pastayı gö. 
Ur ona ver de barış! Bir daha kav. 

Ra etmeyin! 
Yarırn saat sonra Erkal eve gel. 

dl 

nu sefer sağ gözü de yanlmı§, 
\anıyordu. 
Kadıncağız: 
,. Arnan yarabbi! Bu da ne? 

di~ bağırdı. Erkal ağlı yarak ce. 
vap ,trdi: 

- )ınu da Ahmet yaptı anne. 
ciğim .. ~l sana, öbür gözünü de 
patlata? da bana bir pasta da. 
ha getir! ~di. 
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B u ~ıncırin kopuk yerlerıni renkli kalemle bırleştirin. Her bir 
kılit veya kelepçeden biri bulunmak uzere dört ayrı zınc 

dana getirin !Geriye hiçbir zincir parçasının artmaması lazımdır. 

O n beş köprünün her birinden 
ralnız birer kere g~erek, A 

adasından B adasına geliniz. 6 ıı. 

day.a da. bir defadan fazla uğrıya. 
bilirsiniz! 

B eş kibriti türlü şekillerde 
kullanarak, 2, 3. 5. 6, 10, 11 

aayılannı yazmak mümkündur. 
Yazınız! 

L\ 
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B u şekil, yirmi kibrjtle yapıl. 

mıştır. Kaç üçgen meydana 
gelmiştir, sayınız. Üqgenler 16 dan 

fazladır. 

Bilmece-
A _ Sağdaki resimde bir hay. 

van görüyorsunuz. Bu hayvan, ay. 
ni resimdeki uç tavşanı aramakta. 
dır. Siz acaba, bu üç tavşanı bula. 
bilir misiniz? 

a _ 8 kibritle nasıl on yazıla. 
~ildiğini sağda göruyorsunuzl Siz, .!:• sekiz kibritle ayrı ayn he~ 
n1~~· heın on altı yazabilir misı. 

f aıa· 
yorınlci 

•• 
U ç arkadaş, nişan 

altışar ok attılar. A 
Alrftıet 21, ilffölııh 240 sa 

Vapur butun adalan 
rak, A dan B ye ge 

Geçtiği yolu yalnız bir defa 
bilir. Yolu çi.ziıılz! 
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y alnız beş doğru çızgi 
bu on beo çubuğun h 

ni ötekilerden ayırmanız 
Yapabilir misiniz? 
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Türk Safosunnn Hayata TEFRI KA No. 89 

Saf onun Mektubu 
Safo "Arslanım .. Diye Başladığı Mektubunda Oğlunu 

Kazandığı Zaferden Dolayı Tebrik Ediyordu 
Safo'nun müdahalesi, dedik. 

Çunku Sultan Mehmet, eniştesini 
azledip yerine Ciğale zadeyi nas. 
bettikten, birkaç gün sonra lstan. 
bula doğru yola çıkmıştı. Eğri ka. 
lesini almak, Haçova muharebesi
ni - tesadüfun yardımile - kazan
mak ona kafi geliyordu ve bütün 
hayatında • ne bahasına olursa ol
sun - bir daha sefere çıkmamak 
azrnıle payitahtına koşuyordu. Or. 
du da, yan düzenli, yan düzensiz 
beraberindeydi. Kazanılan zaferi 
meyvalandırmak ve düşmanı sulhe 
zorlamak kimsenin hatırından geç. 
miyordu. 

1 şte bu dönüş sırasında ve 
Harmanlı menzilindedir ki"' 

Safodan oğluna bir mektup geldi. 
Valide Sultan Hazretleri, "Arsla. 
il'm" diye başladığı bu şefkatna
mede oğlunu kazandığı zaferden 
dolayı hararetle tebrik etbktcn 
sonra şu itapta bulunuyordu: "Diiş. 
manla çarpışırken serasker lbra. 
hım kulun idi ,düşman mahvoldu. 
ğu anda da serasker o idi. O halde 
mühurun Ciğale oğluna geçmesine 
sebep nedir? .. İşittiğime göre bu İ-
e hocan sebep olmuştur. Fakat 

arslanımı adaletsizliğe sevketmiş. 

tır. Baş imrahor Ahmedin miıhür 
meselesinde dolap çevirdigini, nL 
şancı Lam Ali Çelebınin İbrahimi 
kuçuk duşurmek, Ciğale oğlunu 

goklere çıkarmak için fetihnamele. 
rı yalımla doldurduğunu da duy
dum, ummam ki arslanım, bir 
haksızlığın surup gitmesine ve bir 
takım haddini bilmezlerın "Padişa. 
ha her dedığimizi yaptırıyoruz'' 

dıye oviınmelerine nza göster
sın'. 

Bu mektup, Safonun sadrazam. 
lık meselesinden sinirlendiglni a. 
çıkça gosterdiğinden Sultan Meh. 

J met telaşa düştü, hemen çavuşbaşı 
Kitapçı Ömeri çağırttı: 

l' - Tiz, dedi, git, muhrümü Si
. nandan al, İbrahime ver. Sonra 
baş imrahor Ahmedi çadırından çı. 
kar, bir ata bindirip lstanbula gön. 
der. Artık sarayla ilişiği kalmamış. 
tır. Kendisine dirlik veririm ama 
yu:zünü görmek istemem. Ciğale 

l)ilunu da yarın gün doğmadan yo. 

la vur, Akşehire kadar sür, şimdi
lik orada otursun. 

Ve biraz düşündükten sonra iln
vo etti: 

- Hoca efendiyi dahi gör, seıa. 
mımı söyle. Bundan geri ne ulema 
silsilesine, ne vüzera girdi çıktısı
na karışmasın. Evinde oturup afi. 
yetime dua etsin! 

Çavuşbaşı yer öpüp çıkarken 

Sultan Mehmet, hatırlamış gibi 
davranarak şu emirleri sıraladı: 

- Nişancı Lam Ali Çelebiyii de 
1 

azlettim. Yerine Murat efendi, o
nun yerine de Okçuoğlu Mehmet 
~ahi efendi geçsin! 

I• brahim paşa, kısa bir azil 
devresinden sonra yine 

mühre kavuşunca ilk iş olarak Sa. 
dettinden öc almı~a kalkıştı, her 
işten menedilmiş ye haysiyeti yı
kılmış olan hocanın gururunu bir 
derece daha yaralamış olmak için 
oglu Anadolu kazaskerliğinden 

çıkardı, yerine hocanın itilaf ka
bul etmez düşmanı Kuş Yahyayı 
getirdi, el altından da Rumeli ka. 
:zaskerini ve şair Bakiyi kışkırta

rak Hoca Sadettinin uzak bir yere 
sürülmesi için onlara bir ariza ka. 
leme aldırttı, padişaha verdirdi. 

Sultan Mehmet, anasından son
ra hocasına kıymet verir ve hiır. 
met gösterirdi. Yine anasının ha. 
tın için hocasını tekdir etmişti. 

Lakin onu büsbütün feda etmek. 
ten çekindi, Okçu zade kalemile 
yazılıp kazaskerler ve şair Baki 
tarafından imzalanan jurnale de
ğer vermedi, hocasının - devlet iş.. 
lerine karışmamak şartile • evinde 
oturmasına ·müsamaha gösterdi. 

lşte Eğri seferini hazırlayan ve 
bu seferin - bir takım nahoş vazi. 
yetlere rağmen - :zaferle neticelen. 
mesinde başlı başına müessir ve 
amil olan Hoca Sadettinin gördü
ğü mükafat • ilk ağızda - bu oldu. 

Vak'anüvisler de, harbe gitme
mek için her careye başvuran, or
dunun yürüyüşü sırasında lstan
bula dönmek üzere boyuna çare a. 
nyan, Haçova muharebesinde kaç. 
mıya hazırlanan Üçüncü Sultan 
Mehmedi "Eğri fatihi" diye tarihe 
geçirmeğe çalışmışlardır. Halbuki 

Bodrumun koşesindeki tahta san-
dığın dibinden, en yeni entarisini çıkardı ve onu, er. 
tesi sabah işe başhyacak olan kızının vücudüne go. 
re düzeltmiye koyuldu! .. 
Akşam üzeri, bozup daralttığı esvabını l\lürüvve. 

te g'ydirince, hayretten parmağı ağzında kaldı. Çun. 
\m o, kendi esvabını daraltırken, Murüvvetin 

Eğri fati};ıi ve Hnçova galibi haki
katte Hoca Sndettindir. 

Sultan Mehmet, yol üzerinde bu 
işleri gôrdtikten sonra Istanbula 
doğru yurumckte devam etti. Da. 
vutpaşada anası ve hasekileri tara. 
fından karşılandı. Safo, anane mu. 
cibince "Arslanım,, diye hitap et
tigi biricik oglunun, belki kendin
den önce gozdelerini ozlemiş ola
cağını hesapladıgından onları da 
beraber getirmiş ve Davutpaşa sa
rayında - gelini saat başına de. 
ğişebilecek - bir gerdek kurul
masını temin etmişti. · 

Hünkar, iliğine kadar haz ve se
\Yinç içindeydi. Çünkü ölümun se
sini a~settiren toplardan, öliımun 
rengini sezdiren mızrak ve kılıç pı
rıltılarından, hatta bizzat ölümden 
artık uzaktı. Haystın sesi, rengi 
ve ıtrı demek olan kadı!'llnrla yan. 
yanaydı! Bu haz ile, bu sevinç ile 
- üç be§ gelinli bir güveyi çılgın
lığımı bürünerek - o gece sabaha 
kadar uyumadı, Davutpaşa sarayı
nı kahkahasile ve gözdelerınin kah
kahalarile çınlattı. 
Onun !stanbula girişini tarih ki. 

tapları şöyle kaydediyorlar: "Ve
zirler, hocalar - önlerinde kay
makam paşa ve müftü bulunduğu 
halde - Davutpaşa sahrasınd·l saf 
saf dizilerek alay teşkil etti. Hiın
karın geçecegi sokakların hepsine 
çeşit çeşit kıymetli kumaşlar, renk 
renk nefis çuhalar seriler.işti. Ya
hudi ve frenk tacirler yerlere ser
dikleri ve duvarlara mıhladık! rı 
kumaşlann nefasetile kendi mal. 
ları üzerine dikkat ve rağbet cel
betmiye çalışıyorlardı. Yol boyuna 
konulan bohurdanlar güz~l kokular 
neşrediyorlardı. Büyiık cami müte
vellileri, üçer öküz, onar koyun 
ve küçük mescit mütevellileri bi
rer öküz, beşer koyun kurban et
tiler. imamlar, şeyhler, müezzin
ler, dervişler ilahiler okuyorlar ve 
her tarafı terane içinde bırakıyor
lardı. Merasime, iki bin esnaf te
şekkülü ve dört bin tersane ame
lesi iştirak etmişti. 

"İran elçisi Zülfikar Han, bi.;_ 
tün maiyetile Fatih camii civarın
daki sarayının önunde selam duru-
yordu. (Devamı varı 
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SOLDAN SAGA V E 

YUKAfllDAN AŞAGI: 

1 - Ateş yanar - Atıcı. 
2 - Cinayet yapan - Okuyucu. 
3 - Llıhza - Bir nota - Sanat. 
4 - Bir bağlama edatı - Avlanır - Bir 

nota. 
~ - Bir kış sebzesL 
6 - Aptal, sersem. 
7 - Bir renk • Sız - Bir nota. 
8 - Bir edat - Bir renk - Çıkıntı. 
9 - Bir göl - Denizde bulur.:ır. 

10 - Knt'Şllık - Bir çl!tçi aleti. 

Toplantılar, davetler : 

Yedlkule Ş1rk Muılkl Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin nizamname i yeni kanu

na göre değ! ecc inden üyelerin 2 temmuz 
939 pazar günü sabah saat 10 da cemiyete 
gelmeleri ilfin olunur. 

'"''-"'-1'"'' '' '"' ........ "-'\ 
~ ASKERLiK iŞLERi ~ 
\"".....,....._ '-'~"'-~ ~ 

Şubeye Davet 
Beılktaı Aıkerllk Şubulnden: 

Emekli deniz makine yüzbııs sı 
oğlu Mehmet Kasımpaışa herhangi şubede 
kayıUı olursa olsun acele şubemize milra
cant ctmcsL 

* Beyoi:jlu Yeril Aıl<erllk Şubeılnden: 

Şubemizde kayıtlı 334 do umlu ve 

bunlarla muameleye t!lbi orta chliyetna
melilcrden islnrn ve gayri isUim kısa hiz
metliler 1 temmuz 939 tarihinde hazırlık 

kıtnsında bulunmak üzere sevkedilccektlr. 
Huviyet citzdanları, orta ehliyetnamelcrl 

ve mektep diplomalarilc birlikte şubemi
ze 1 temmuz 930 gününden evvel müra
caat etmeleri 

• 
F•tlh Askerlik Şubesinden: 

Sü\ nri Ynnrubay İbrahim oğ. Naklyet
tin Şahlnglrayın (320-B-3) ün nufusılc 
Fatih ıubesinc milracaat.i. 

Samsun Belediye Riyasetinden : 
l - Eksiltmeye konulacak iş: Samsunda Çarşamba şosest güzergahın

da Merd ırmağı ile koşu yeri arasında yapılacak mezbaha inşaatı mu
hammen keşif bedeli 60467 lira 99 kuruş olup kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

• 
2 - İş vahidi fiat üzerinden verilecektir. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrakı saire aşağıda yazılıdır. 
A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi. 
E - Fenni şartname. 
F - Keşif ve silsilei fiat cetveli. 
G - Proje ve sair evrak. 
C - Ve D fıkrasındaki evraktan başka diğer evraklar taliplerine 302 

kuruş mukabilinde belediye heyeti fenniyesince verilir. 
C ve D fıkrasındaki evrak belediye heyeti fenniyesince tetkik edile

bilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4273 lira 40 kuruştur. 
5 - Eksiltme 20/7 /939 tarihine müsadil Perşembe gunü saat 15 de 

Samsun belediyesinde müteşekkil belediye encümeni tarafından yapı
lacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Samsun Nafıa Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonu mahsusundan bu işi yapabileceğine dair vesika 
ibraz etmesi ve inşaatın devamı müddetince diplomalı bir mühendis 
v,eya mimar veyahut fen memuru istihdamı ve Ticaret Odasından ka
yıtlı olduğuna dair senei haliye vesika ibraz ve yapı eksiltme şartname
sinin 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz olınası şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evvvcl 
belediye encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı :zarfların hizalarında teklif mektuplarının yazılışında ve 
bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin 2490 S. lı 
kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine ve bu husustaki şartname hüküm-
lerine harfiyen riayet eylemeleri lüzumu ilan olunur. "4430,, 

İstanbul \•e Anadolu tüccar, gazinocu 
\'e sinemacılarına : 

Sıındalya s!pari~l vermeden bir ker~ 

K A R T A L sandalyalanw 
görün Uz. 

Umumi satış yeri : IstanbuJ, Mahmutpaşa, 
Büyük Yldı:z han. 

lnegöl Hastanesi Baıtababetlnden: 
Hastanemizde bir hastabakıcılık açıktır. ' • 
Aylığı "30,, lira ücrettir. Ayrıca yemek ve yatması hastaneden temin 

edilmektedir. 
Şerai t: 

1 - Türk olmak, okur, yazar olmak. 

2 - Hüsnühal sahibi olduğuna dair bulunduğu mıntaka :polis daire
sinden musaddak vesika göstermek, Adliyece ilişiği olmamak. 

3 - Yaşı 25 ten aşağı ve kırktan yukarı olmamak. 
4 - Hastanelerde hastabakıcılık vazifesinde çalıştığına dair baş ta-

babetlerce musaddak vesika göster mek. 

5 - Hüviyet cüzdanının sureti ve iki adet 6X9 ebadında fotoğraf. 
6 - Yol parası kehdislne aittir. 

7 - Mezkur şeraiti haiz olanlar vesikalannın ya asıllannı veyahut 

musaddak suretlerini ve sarih adreslerini bir hafta zarfında hasta.neye 

bildirmeleri. "4651,, 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanllğından: 
ı - Deniz Lisesi birinci sınıfı güverte ve makine kmmlannda ın cü 

sınıfına da haritacı yetişmek üzere okur kayıt ve kabulüne başlanmış
tır. 

2 - Müracaat müddeti 10 Ağustosta nihayete erecektir. 

3 - Şeraiti öğrenmek ve kayıt olmak için İstanbuldaki isteklilerin 
doğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna İstanbuldan başka yerdeki 

isteklilerin de bulundukları mahallin Askerlik Subesine müracaat et-

mel eri. (4246) 

söylenilen diğer beş liralardan da ümidi kesmek la. 
zımdı. Beş liraydı bu? .. 

İhtiyar nine, bu paranın kendinin değil, adının 
bile bir araya geldiğini görmüş, duymuş değildL 

·mdi bu praranın içindeki hissesini, kokmuş bir ço. 
raba feda edecek değildi ya? 

Bu di.ışünceyle, karanlıkların koynuna girdi. O
rada çoraplarını çıkarıp tomarlıyarak kızına fırlat.. 
tı. Bu fedakarlığı göze almağa mecbur kalmanın 
hiddetiyle, ç1plak ayaklarına sürtünen kediye bir 

Bu derece serpildiğini tahmin edememi~i: Şimdi 
ise, dıktigi esvap, Mürüvvete adamakıllı dar geli
yordu: Hele Mürı.ivvetin, bir ikl haftanın içinde ge
lışivermiş olan göğsü, bu daraltılmış entarinin içi. 
ne Adeta zor sığdı: Kücük memelerinin sert ve siv. 
rl uçlan, esvabın sımsıkı göğsünü Adeta delecek 
liblydi. ttstellk, entarinin etekleri de kısa gelmi~ 
ti. Ve bu kıyafetiyle Mürüvvet, - çocuk esvabı 
aiymıı bir kadın gibi - büsbütün büyük görünü
yordu. Ayşe hanım, onun bu haline bakınca: 

TEFRiKA No. 15 

tekme attı. Fakat sonra, onu tekmeleyip kovduğu. 
na pişman oldu: Zira, kedinin, sıcacık vücudiyle, 
torununa verdiği çorapların vazüesini görebileceği. 
ni, ve ayaklarını ısıtabileceğini düşündü: Onu ara
yıp yakalamak isteğiyloe, inliye, oflıya yerinden 

"- Hayret, dedi, neredeyse boyumu aşacaksın~ .. 
Sonra, soluk dudaklannda acıklı bir gülü§ be. 

lirdi: . 

"- Ne yapayım? Dedi, kabahat bende değil ki?. 
Karanhkta, buyiıduğuniı göreRıiyorum ki!,, 

Ve bermutat, işin tesellisini de buldu: 
.. _ Ne çıkar? Şimdi kısa eteklik, dar esvap mo. 

daymıf .. Kumaş yeni olduğu için, gorenler bunu 
da yeni moda :zannederler ... ,, 

Esvap !fi, bu suretle tatlıya bağlanınca, iş papu. 
ca kalnuıtı: Ay19 hanım o zaman yine, ihtiyar dok
torun hedıye ettiği papuçları hatırladı: Kızı, kendi 
nuihatlerine rağmen, onlan da }'atlatmıştı. 

Bunu hatırlamanın hiddetiyle, Mürüvvete küfür. 
leri buarken, bir çare di.ışiınuyordu: Sonunda, kı
zma yine kendi iskarpinlerini giydirmekten başka 
yol bulamadı. 

Muruvvet küçucuk ayaklarını, bu kocaman iskar. 
pınlerin içme sokunca, bodrumun duvarlarını iıde. 
ta ışık gibi aydınlatan hır kahkaha savurdu, ve: 

.. _ Bunlar, dedi, birer kayık kadar var!.. -
Ayse hanım, bu kahkahaya, ve bu masum tenkL 

de de kızmıştı: 
"- Yezlt kaltak ... Dedi. Yalınayak kalmayı göze 

alıyorum da, yine yaranamıyorum!,, 
Ve gozlerini, kızının ayaklarına dikerek, dudak 

büktü: 
"- Papuc büyük olursa, n~ çıkar sanki:' Ayağın 

içine sığıyor ya! Ya, dar gelseydi de, ayaklarını iç
lerine sokamasaydın? Halbuki büyüğün çaresi var .• 
Artan ~erlere paçavra doldururuz!! .. 

Mürüvvet tc, bir suç işlemiş gibi kızarmış, ve 
a11asınm gonliınü almak luzumunu duymuştu: 
"- Doğru ... Dedi... Ne çıkar sanki? Yeter ki, a. 

yağım çıplak kalmasın!,, 
Papuç meselesi de, bu şekilde hallolunduktan 

sonra iş ~araba kalmıştı: Ayşe hanımın çorapları 
yoktu ki, versin! 
· Buna da çare dü§iinürken, anasını hatırladı: Bod
rumun yegane çorap sahibi sakin, ihtiyar nineydi 
Ayşe hanım': 

'- Anne!,, Diye seslendi ... 
Anası yanına gelince, Miırüvvete: 
"- Sen azıcık yukarıya çık!,, Dedi.. Ve Mürüv. 

vet uzaklaştıktan sonra, anasına, kararını bildirdi. 
Aldı~ı beş lirayı gostcrdi. Ve: 
"- Şimdi. dedi, i~ bir çoraba kaldı: Sen, ona, 

ıdmdıllk. senin coraolarını ver de. vakında sana da 

bir şey uydururuz!,, 
İhtiyar kadın, bu son talepten hoşnut olmadı: 
• - Demek, dedi, nihayet, benim ayağıma, bir 

çift çorabı da çok gorüyorsunuz ... Ben çorapsız l'l(! 

yapu·ım, ayaklarımı nereye sokarım'? Bu ya~tan 
so11ra, ayaklarım soğuktan donsun da, kötürüm mü 
olayın.? 

Bazı vı.tandaşların, hazan günde en iyisinin üc. 
çiftini yırtıp, attıkları çorap, bodrum palasta nere. 
deyse, anayla kızın arasını açacak bir hadise olmuş. 

tu. Ayse hanım, işi evvela tatlı dille halletmek is
tedi. F'aY.at buna muvaffak olabilmekten umidini 
kesince, tehdit yolunu tutmak mecburiyetini duy
dı.:, ve: 

''- O halde, dedi, Mürüvvet yarın sabah- işine 
g!demez ... Ben kızımı, el kapısına, oksüz gibi, ya. 
Jınayak gönderemem. 
"- Sen bilirsin? 
"- E!hette ben bilirim!.. Zaten içim gocuntu. 

daydı. Madamki böyledir, yarın sabah, Fitile, Mü. 
rüvveth yerine beş lirasını gönderirim, olur, biter!,, 

Bu son sözler, ihtiyar ninede, Ayşe hanımın bek
lediği tesiri yapmıştı: ihtiyar kadın, içinden kendi. 
sine de hır hissecik düşeceğinden emin olduğu o 
beş liranın geri gönderilmesine lakayt kalamazdı. 
Hem o beş ~irayla beraber, diğer aylarda alınacai!ı 

dogru'du. Ve kalın sesine, kandırıcı bir şefkat kat
mıya çabalıyarak:· 

"Pisı pisi! .. ,, Diye seslenip, ışığa doğru yürüdü~ 
clü ... 

O sırada, Ayşe hanım, anasının eski çoraplannı 
muayene~ le meşguldü. Vakıa, çorapların ayak uç
ları, ve topukları yırtık pırtıktı. Fakat ne çıkardı 

bundan? O kısımları kimse görecek değildi ya? 
Böyle di.işünerek, kendi kendine: 
"- - Bu iş tc oldu ... Dedi... Şimdi bunları yıka

rım. Sabaha kadar kururlar!,, 
Ayşe hanım çorapları yıkamağa giderken, ihti. 

mal yine parasını tükettiği için eve (!) donen koca. 
siyle karşılaştı: Kocası, bermutat, zilzurna sarho~ 

tu. '!1pkı, ba§Inı sıkı bir boyunduruğa kaptırmıı. 

yorgun bir pehlivan gibi soluyordu. Ayıe hanım, 
onu görür gonnez, beş lirayı hatırladı. Ve o para. 

ya en emın köşeyi aramak üzere, bodrumun n1ha.. 
yetine doğru uzaklaştı! 

Ertes' sabah, erkenden, bodrumda telaş başladı: 
Mürüvvet giydirilecekti. Ayşe hanım, kızının ell~

rini, ayaklarını, yüzünü kendi eliyle yıkadı. Sacla. 
nnı ıslattı. ~vamr varl 
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Sovyetlerle 
Müzakereler 

Böyle Uzarsa! 
{Başı 1 incide) 

Deniz Bayramı 

Ihsan Bey Esat Beye Açılıyor 
209 fırka asker çıka,rabilirler. Fa. 
kat bir harp vukuunda Yugosla,·
va ile Bulgaristanın hangi tarafa 
iıtihak edeceği kestirilemez. Bun. 
dan maada Almanyanın en mo
dern silahlarla miicehhez iyi bir 
askere malik olduğu iddia edilir. 

Bugün Yapılacak Ola· 
Merasimin Programı 

Bugiin Türk sularınrla Türk bay
rağının hakim olmasını temin eden 
Kabotaj bayramını kutluyoruz Bu 
milli hadisenin bi.ıyüklüğünü 3nlıya
bilmek için cumhuriyet devrine ge
linciye kadar memleketımizde milli 
bir deniz ticaretinin mevcut olmadı. 
ğını gozonı.inde bulundurmak kôti

dir. 

çelenkler) - Deniz Tıcareti zabitanı - Tah
lisiye, Denlzyolları murettebatı, Limanlar 
İdaresi, Şırkctihayriye, Armatorlerın mu
rettebatı, önlerinde bayraklarla. 

Vahdettin ile 
istedikleri Bütün 

Feridin Memleket Aleyhine Çevirmek 
Entrikaları Esat Beye İfşa Etmişti 

_ Hava km•,·etleri bakımın. 

dan Almnnyanın biitiin de,•letlerc 
iistiin olduğunu siiylerler. Son el
de edilen rakamlara göre Alınan. 

E - Alay Galata aray l e inden yola 
koyulunca lımandaki bUtun gemıler dudük 
çalacaklardır. 

J hs~ Bey, gerçi Damat Fe- ri bir işle meşgul olmadığını söyle-
ntle, tahsi menfaati icabı mişti. Sadrazam paşaya, hakkın~a 

pek yakından temas ve münase. yapılan ihbarların topyekiın bır 
bette bulunuyor ve fakat entrika ve isnattan ibaret olduğunu iddia et. 

gi.in, efal ve efkiırınızı tetkik için, 
Damat Feridin vcrdıği bir vazife 
ve salahiyeti haiz bulunuyorum. 
Binaenaleyh bu salahiyetim bugün 
için bir tehlikeyi degil, bilakis 
müştereken girişeceğimiz vatani 
hizmeti tehlikesizce ita edebilme. 
mizi temin itibarile menfaati mu. 
cip olacaktır elbette. 

yanın 4,000 
yaresi 4,000 
2,500 ikinci 

birinci saffıharp tay-
ihti ·at tayyaresi, ve 
saffıharp tayyaresi 

1535 te Kanuni Süleyma:ı ile Fran-
sız Kralı Fransuva I. arasında imza
Janan bir mukavele, evvela yalnız 

Saat 11 de tıbıdede bayrak çekme 'e 
çelenk koyma törem yapıl caktır. Bayr k 
çekilırken lımandakl butun gemiler tek 
rar birer buçuk dakika silren yarımşaıi 

dakıkalık faSJla ile Uç sclfım duduğü çala 
caklardır. Abideye, VılAyet, C. H. P., ls-

ihanetlerine iştirak etmiyordu. O- mişti. Bununla beraber, muhata~ı-
nun bu gibi teşebbüs ve hareket- nın, hakkında beslediği teveccuh 
lerine nefretle bakıyordu. Hele son ve muhabbete ve bilhassa vukuu 
teşebbüslerini vatan Ve tnilletin hali ihbar ve irşat suretile göı;ter-
lll<!nfaati namına çok caniyane bu- diği insaniyete müteşekkir kaldığı. 
luyor, menine kadir olamadığı i- nı bevan ettikten sonra da: 
çin büyük bir azap ve ıstırap için- _·Beyan buyurulan şeyler ci.d. 
de kıvranıyordu. Damat Feridin den çok mi.ıhim, beyefendi, d~mıŞ-
ya.ptığı bu teklifi kabulde hiç te ti. Her ne kadar bu gibi siyası me. 
tereddüt göstermemişti. Çünkü dü- selelerle iştigale vazife ve seciyem 
şüncelerini tatbike bu suretle gü- müsait değilse de, bir asker ol~ak, 
zel bir vasıta ve zemin bulmuş <>- vatan ve millet işlerinde pek zıya. 
luyordu. Bu sebeple teldi! olunan de hassas bulunmak itibarile zati. 
bu vazifeyi büyük bir memnuni- alinize delaleti de milli bir vazüe 
yetle kabul etmiş ve hemen o gün aüdcderim. Arzu buyurulur ise, 
Esat Beyi ziyarete gitmişti. erkanıharbiye reisi paşa hazretfüri 
Miralay Esat Bey, bir çok kimse- ile anl\ı7.da bir temas ve muarefe 

lerln Damat Feridin pek yakından husulün\ı ternin edebilirim. Bu şe-
hir adamı ve hada mahremi esrarı kil daha muvafık değil mi efen. 
bilip tanıdığı fü~an Beyin, bu ansı- dim '? •• 
zın ve sebepsiz ziyaretinden ves- İhsan bey, \e1fışh bir hareketle: 
veseve düşmüştü. Fakat yaratılışın- - Hayır ha~'\t , Esat beyefendi, 
daki. nezaketi muktazası misafirini demişti. Bendeniı bu teması, şah. 
iyi kabul etmiş, güler yüz göster- sımdan daha ziyade teis paşa haz. 
mişti. Biraz dereden, tepeden bah- retleri ve dolayısile m\\letin sela. 
settikten sonra, lhsan Bey, mev. meli üzerinde daha ço\ tehlikeli 
zua girmiş, Damat Feridin kendi- bulurum. Benimle, reis pı"fl haz. 
sine vermiş olduğu gizli ''azifeyi retleri arasında bir temas vemua. 
bütün esbap ye teferruatile bera- re! e husulii için vaat buyura~u. 
her hikayeye girişmişti. Bilhassa nuz lutuf ve delaletinizin, az ir 
Anadoluda Vahdettin ile Damat zaman için, vuku bulacak maruza 
Feridin çevirtmek teşehbiisünde tımın kendilerine arzı suretile te. 
bulundukları entrikalar Uzerinde cellisi ricasında bulunacağım. 
fazlaca durmuş ve bu enlrıkaları Esat bey tatlı tatlı giilmüş ve: 
bütün teferruatı ve entd!<acıların _ Bahsolunan tehlike demişti, 
tasavvuratı ile beraber, olduğu gi- bendenizle pevamı temasınız h~-
bi meydana koymuşlu ve söıM:inl Unde varid olmaz mı acaba? .. 

Görüşme, hu mevzu üzerinde bir 
hayli devam etmiş ve !hsan beyin, 
ara sıra Esat beyi ziyaret etmesi, 
haber vereceği şeyleri birer mek. 
tupla bildirmesi karariylc netice. 
lenmişti. ihsan bey, gerçekten bü. 
yük bir sevinç ve kalp huzuru ile 
Esnt beyden ayrılmış, doğruca Da. 
mat Feride kosmuştu. Esat bey de 
o esnada bir ;tomobil ile ve son 
süratle Harbiye Nezaretine gidi
yordu. Hayır, gidiyor değil, uçu. 

yordu. 

* 1 zmirdeki kuvvetler mütema-
diyen tezyit ediliyor, işgal 

devam ediyordu. 1335 yılı may~-
ltıncı günü Urla, Seferı. 

sının on a . . . 
h . Ç şme de isgal edılmıştı. 
ısar, e ... ~ 

Urlanın işgali gunu, kasaba muh. 
telif yerlerden gelen Rum çetele. 
rinin ka9'ta bir tecavüzüne de uğra. 
mıştı. Hiç şüphesiz ki halk insaf. • 
sızca doğranacaktı. Fakat, kasaba. 
da bulunan askeri bir kıtamız mu. 
kavemet göstermiş, hatta çeteleri 
ricate mecbur bile etmişti. Fakat, 
'e yazık ki, o sırda bir torpito ile 
gen ağır makineli tüfeklerle kuv
vet.ndirilmiş bir piyade bölüğü 

~aS!ll..yı sarmış, Rumlar diledik
leri fİ.i harekette serbest kalmış. 
lardı. 

• 1 da buti.ln devlet- tanbul Belediyesi, Deniz komutanlığı, Li-1• ransaya, sonra arı . . . t ı r1 
Binaenaleyh totaliter de,·letler .. 1 d pur isletmek 

1 
man reısliğı, Denlzyolları, Lıman e 

vardu. 

lere Turk su arın a va • . . 
bugiin Son·et Rusrn iltihak et. . . B t·ccsi dP- Umum Mudilrhıklerı ıle Kaptan ve Makı-

' ~ , . . hakkını vermıştı. unun ne ı .• 1 . • l rl di"' 
meden bir harp a~arsa, netice şüp. 1 : . . .. \erinin tamamen yaban- 1 nlstler Cemıyetı, Şirket hay ye \'e toer 
h r d. nız tıcaı etı ış resmi ve hususi kurumlar çelenk koya 

e ı ır. cı e\lE>re geçmesi olmuştur. caklardır. 
O Kabotaj hakkını memlekete, cüm- Bundan sonra, Deniz Ticaret okulundan 

1 gilterenin en salahiyettar dip. hurı·yet ı·daresi temin etti. . 
· bir talebe, Deniz Ticaret fılosu namına lomatlarının kanaatine göre T·ıcaret filomuz cümhuriyet devrı-
1 Kaptan ve Maklnıstler Cemiyetinden blr sulh cephesi, Sovyet Rusyayı ara a- ne 34902 net tonluk 88 gemı ile gir-

d d zat söylev verecekler, C. H. P. Başkanı. rına almadıkça, tecavüzü ur ura- di. Bunların büyuk bir kısmı harap-
yurdumuza bugunu gostercnlere denizci
lerin minnet ve saygılarını bıldırecek olan 
tel yazıları okunacaktır. 

Deniz Yarışlar. 

maz. Lloyd George daha geçen gün tı ve sahillerimizin ih•iyacını karş
gazetemizde çıkan bir yazısında. lıyacak gibi değildi. Fakdt 926 scne
dört sene Cihan Harbinde dünyanın sinde kendi gemilerimiz, kendi ihti
mukadderatını idare eden bir adam 1 , ıa · cı26 

yacımız1 temin edecek 1a.e ge ı . ., . 1 Öğleden ıonra: Ortaköy Deniz Ticaret 
sıfatiyle bu fikirde olduğunu açıktan senesinin bir temmuzunda kabotaJ mektebi önünde büyük deniz yarışları ya-
açığa söylüyor, ve Sovyet müzake. hakkı bilfiil elimize geçti. 923 ten 1 pılacaktır. Kıs~ı mahsusumuzda yazdıfı
relerinin bir an evvel bitirilmesini 936 ya kadar milli ticaret filomuz mız gibi RelslcUmhur İsmet Jnönil de Sa-
istiyordu. muntazaman artarak 116745 ııet ton f varona yatı ile yarışlarda bulunacaktır. 

t ·ıt · k. H ı· • e Na ırı . . . .. Davetliler, Şirketlhayrlye, Akay vapur-ngı erenın es ı ar cıy z yanı 197780 gayrı safı tona yuksel- l:ırı ile Deniz Ticaret mektebi bahçesin-
Eden, şimdiki Hariciye Nazırı Lord miştir. ., den yan~lan seyredecekler, Halk, Deniz 
Halifaks ta bu fikirdedir. İngiltere. Uç sene evvel Almanyaya ısmarla. Ticaret mektebi yanındaki llkmektep V'! 

de efkarı umumiye de bu kanaate nan on geminin tutarı olan 36 bin Çırağan ~araylan bahç~erinde, 'O"skildar
gelmiştir. d ·lave edilince tomıJ· miktarı da Paşalımanı sahlllerınde toplanacaktır. 

ton a 
1 

k k" b Yarış programı şu suretle tesbıt edllmiı-Hulasa gerek diplomatlar, gerek 233780 tona baliğ olaca tır ı u g&- tir: 
askerler, müstakbel bir harbin önü- milerin dört tanesi halen limanımıza Sut Yarıııarın nev'i 
ne geçmek, tecavüzü durdurmak. gelmiş bulunmaktadır. Bir tanesi de 
sulh cephesini kuvvetlendirmek bugünlerde gelecektir. 
için Sovyet Rusya ile bir ittifak ak- Son günlerde Ingiltereye ısmar1a
tinin zaruri olduğunda müttefik. nan yeni gemilerimizle beraber, son 
tirler. olatni< memleketimize 35 yeni gemi 

o gelmiş olacaktır. Bir devlet şirketi 

O halde İngiliz ...._ Sovyet miiza
kereleri niçin uzayıp duru. 

yor? Neye bir türlü anlaşamıyorlar? 
Ortada ihtilaf mevzuu olarak gös

terilen nokta, Baltık devletlerinin 
bütünlüklerini garanti meselesidir. 

olan Sosyete Şilebin Demir, Krom ve 
Bakır isimli bi.iyi.ik şilepleri de bu 
miktardan hariçtir. 

14,00 Tek çıfte kUısik 

14,15 Tek çifte klfısik 

(Bayanlar) 
14,30 Dört tek klAslk 
14,50 Beş çlfte mektep fllkalan 
15,15 İki çifte klAsik 
15,40 İki çifte kllisik 

(Bayanlar) 
16 6 çifte kancabaşlar 
16,35 7 çifte Mektep !ılıkaları 

Deniz ski i 17,00 
17,30 
17,50 

M.tr• 

1800 
800 

HOO 
11100 
1600 
1800 

1600 
1600 
1600 
200 

800 bitirirken: - Hayır Esat bey .. Çünkü, bu. 
- Size bu gizli hakikatleri ifşa-: ________ ...-...-.. ....... ı:;;;.__-=...;;....-----~---------

ya beni ,.SeY.ked•m aailc'•• ı..JdtTn"' 
:la 'uzun uzadıya söz söyliyecek de
~ilim Beyefendi, demişti. Bilhassa 
Damat Feride olan ve bir çok ze
vat ve mahafilce fena bir telakki. 
ye uğrıyan mensubiyetimin dere
cesini, esbap ve avamilinin şimdi
lik izahını ve hakikat halin ifha
nıını da lüzumsuz addediyorum. 

Sovyetler, demokrasilerle ittifaka 
girmekle iıasıl Belçika, Hollanda ve 
İsviçrenin istiklalini garanti ediyor. 
larsa, demokrasilerin de Baltık dev. 
!etlerinin bütünlüğünü garanti et. 
mesinde ısrar ediyor. Çünkü Alman. 
yanın Baltık devletlerini Sovyet top. 
raklarım işgal için bir atlama tahta. 
sı olarak kullanacağına kanidir. Bu 
devletlerin hudutlarını garanti ede. 
rek Almanyanın bu planını bozmak 
ve tecavüz icin boş bir saha bırak. 

'fürk limanlarının faaliyeti de ka
botaj hakkının istirdadından sonra 
ticaret filosu tonajının tezayüdü ile 
miitenasip olarak yükselmıştir. Ev
velleri T.rabzoq, Istnnbul, !.zmir ve 
Mersin gibi en mühim limanlarımız 
ecnebi şirketler elinde bulunuyordu. 
mahare devlet, bu şirketleri tasfiye 
etti ve liman işletm"lcrini kendi uh. 
tesinc aldı. En son olarak yabancı i
ki şirketin elipde bulunan lstinye 
doku ile Fenerler idaresi de devlet 
tarafından satın alınarak milli idare
ye geçmiş oldu. 

Milbarez.e teknesl yarı"lan 
Tahllsfye fıllkası yarışlan 

ve gösterileri 
(Anadolu Rumeli) 

18,10 Su Uze;inde kayak 
18,30 Elbise ile yüzmek 

Namus ve hüsnü niyetimi, va
tan ve memleket hakkındaki mu
habbet ve merbutiyetimi, zatiali. 
nize efal ve harekatımın ve bil. 
hass'a bundan sonra vaki olacak ih. 
baratının doğruluğu ispat ede. 
cektir. Bugün, milletin men
faatinden başka bir maksat ve ga
yeye matuf olmıyan şu hareket ve 
ihbaratımın aramızda gizli kalma. 
aını ricaya hiç te lüzum görmüyo. 
rum. Çünkü, namus ve şerefiniz. 
den, hüsnü niyetinizden eminim. 
Nazarı dikkati celbetmemek ve 
devamı tabii olan münasebetimiz 
hakkında, bilhassa alfıkadarları 

şüphe ve tereddüde düşürmemek i. 
çin ,sizi sık sık ziyaret ctmiyece. 
ğim. Aldığım haberleri size mek. 
tupla, muntazaman bildireceğim. 
Yalnız sizden ricam şu olacaktır. 
Muvakkat bir zaman için ~ahsiye. 
thne değilse bile vaki olacak ma. 
ruzatıma itimat buyurularak ve. 
receğim haberlerin ihmal edilme. 
den alakadarlara, mümkün olan 
süratle arzedilmesi. 

E sat bey, herkes ~ibi .. Damat 
Feridin hususi bır muşaviri, 

bir entrıka aleti olarak gıyaben ta. 
nıdığı muhatabının, bu sözleri 
karşısında şaşırmış ve kızarmıştı. 
İhsan beyi, nazarlarının b~tün kes. 
kinliği ile tetkik ediyor ... go~~e~e~ 
istedigi samimiyet ve husnu nıy~~ı 
adeta tahlile uğraşıyordu. Bu mu. 
racaatte o, fena bir fikir ve tas-

ınirrı bulamıyordu. .. . . 
Çünkü, adamcağız sozlerını pek 

candan söylüyor, hele ~apılm~s~ 
kararlaştırılan hiyanetlerı, hakı~ı 
bir içdenlik ile anlatıyordu. lnlı. 
"or 1 r ve çırpınıyordu. "' , sız anıyo . . 
Esat be uhatabında bır suı y, m k . 
maksat ve fikir olmadığı anaatı. 
ni hasıl etmekle beraber, ihtiyatlı 
hareketi daha muvafık bulmuşt:ı. 
Kendisinin, mudürü bulunduğu 
mektebin umur ve veıai!inden gay. 

Hastahktan Koruyan 
Deniz Ticaret işlerimizin bu kısa 

tekamül sevri, Akdeniz ve Karade
nize ve hatta Okyanusun şark sahil
lerine asırlarca hükmetmiş olan 
Tiirk denizciliğinin yeniden diril til. 
mesi yolunda sairedilen gayret hak
kında bir fikir verebilir. Cümhuri
yet idaresi 926 da kabotaj zaferini 
kazandığı zaman elinde aşağı yukarı 
hiçbir şey yoktu. Bugünkii mütevazi 
ve fakaf mütemadiyen serpilmekte 
ve büyümekte olan mevcuchın lny
meti. böyle ffi mukayese ile daha 
giizel anlaşılmış olur. 

Eski zamanla, ;\·eni zaman ara. 
sında büyiik farklardan biri de, 
güneıten istifade etmek tarzılhr. 
Eski zamanda "Giine~in girmedi. 
ği yerden hekim çıkmaz,, derler 
ve evlerine güneş ışıklarını sok. 
mağa çalıs rlardı. Yeni zam~, g~i
neşten istifade i~in, daha 1;\'i hır 
yol buldu9 lnsanlan, e,·}erinde ~a: 
lıp ıüneş ışıklannın gelmesını 
bekliyecekleri yerde, açık havada 
çırçıplak olarak gUneşin karşısın. 
da yatmak usulünü icat etti. 

Vakıi, gUneı karşısında yat. 
mak usulil pek, pek eski zaman. 
)arda da vardı. Fakat bu faydalı 
usul 0 kadar uzun asırlarca unu. 
1ulmuştu ki. şimdi yapılan ve git. 
tikçe yayılan güneş bnnvosu usu. 
iline yeni umanın icadı demek 
yanlıs savıiBmaz. 

Giiiıeş bRnyosunun insanlara bir 
C'.Ok ha"talıklarda de,·n olmaktlln 
önce f;ydası bilhassa çocukları 
hasta olmaktan korumaktır: 

Veremli anneden, veremh baba. 
dan dokmuş çocuklan o has~alığa 
tutulmaktan kurtarmak içın bu 
zamanda en iyi çare çocuğa ~üneş 
ba,.,yosu yaptırmaktı.~. Fakat ~ 
türlü çocukları daha once vercmlı 
annenin yahut bahanın yanmdnn 
ayırmak. ne yapılacaksa hastalı~
sız temiz bir verde yapmak la. 
zı~dır. Demek ki. veremli ailenin 
çocu~una güneş banyosu yaptır. 
mak hu ,·azn·a sıiamıyacak kadar 
07:11~ ve karışık hi~ iş... . 

Onun icln hu~un, anneıııınden 
ve baba"ından hiç bir hastahğa 
ictidadı olmn·an. bttn~n1a beraber 
cdız, zavıf, büyüyemıven cocuk. 
ların ıriines banvosundan edecek. 
leri istHadevi söylivPceğim. 

0 cocukları dn bilirsiniz ve ı;ık 
!lık J!Ör1lnıiinÜ7:. Ya.:ına P'Öre, boyu 
i:vi. hatta uzunca. Mesela ~eş ya. 
şında oMufn ha1"~. boyu h1r ınet. 
reye nek va1cın. Fakat ağırlığı pek 
87.. Anrak 14 )cilo gelh•or. Hele 
göQ.siinün genislilHni ö1<.:erseni1:, 
nek dar. ancalc: 50 santimetre .hu. 
lu""'ttnuz. 

Bu C'ocuia hasta denilemez, fa. 
kat ıııağlam da detfl. Raıııtahkla, 
saldık arasında bir hal. Belki daha 

doğmadan anne!\i ge~~~" - ,.e. mamak istiyorlar. Fakat Baltık dev. 
reme değil - grip g.ı ~"~ınmi. }etleri böyle bir garantinin Alman. 
yetsiz bir hastalığa tu~tn~bı,. Ya. .

1 
· v 

d h h .,, yaya bir istila vesı esı verecegindcn hut sonra an. er an,.,. 
1 
• 1ıe. 

1 heple iyi beslenememiş, 'oe it\ "· korkuyor, ve bitaraf ka acaklarını 
teşli bir hastalıktan dola' 5i;•lc ilan ederek böyle bir garantiye ta. 
bozulmuş. Her halde çoc\1;'1 ·e~ raftar olmadıklarını söylüyorlar. İn. 
yütecek hormonlar, işlcrint~ •. ı.. giltere hükumeti de garanti istemi. 
secek derecede işleınediklerı\çın, 
~ k b.. ·· · b ASa Yen bir memleketi zorla garanti et. çocu uyuyemıyor, oytı lP" • 

1 
.. 

h·ı cıhz kah'-·or. Henüz belli 't~· "nenin manasız olduğunu söy uyor. ı e, ., ı t . 
Iı bir hastahğı yoksa da. cıhz " ıte müzakerelerin uzayıp gıtme. 
ması ona her tiirli.i hastalığa k i Sitı~ ıahiren sebep olan hadise bu. 
lnvca tutulmak için istidat veri. duı-. 
y~r. Bu hastalık istidadının önii. 
ne ıtecmek icin ~ocuğu heslemei?e 
ne kadar çalışsanız, fu•da vermi. 
yor, zaten !:Ocuğun i~tahı da yok 
ki... 

O cocuğa ıtiine~ hanvoıııu yaptı. 
rınız. Kıııa bir zaman içinde iştahı 
gelir, ,·erdiğinizdt'n zivade yemek 
ister. Kiloım artar. ~öğsü genişler. 
naha ferah , .e daha derin nefes 
ahr. Adaleleri. hilha"sa karnının 
ve belinin adaleleri kuvvetlenir. 
Çünkü çocuğu bUyUten, kunet -
lendiren, ho"monları işletecek de. 
va giineş ışıklarıdır. 

Zayıf cocuila glineş banyosu her 
yerd~ vıl'ptırılahilir. Evin bahçe. 
si'lde bile. Fakat deniz kenarıntla 
plıii iizerinde. deniz han\·o~h·le 
birlikte yantırılır~a. elbette daha 
iyi olur: Cocuk iki han;\·odan da 
istifade eder. 

ilk giinü hes dakika.fan haşla. 
Yın her giin he~.:er rfakika arttıra. 
~ak'. varım ıo;aate. hlr saatr kadar 
cıkari-nak ... Cocui!u - moda,·a u. 
~·an ha~·anla; gibi - sırtiistii ~um. 
lar iizerine yatırmaia da luzum 
yoktur. Kuml~r iizerinde- - başın. 
dn Jıenis bir haMr sapka. ''iİcıı. 
dünde beyaz bezden kısacık bir 
pantalon -· sıçrar. ovnar, ko"ar, 
avaklarında rfa tabii hir sandal. 
· 811 giineııı banyosundan sonra, 

bir de deniz banvosu. Ondan son. 
ra tekrar ~iines. fakat kısa bir 
müddet ... Plajda olma:np ta. deniz 
kenarından uzak bulunursanı7., 

ı;üneş han~·osundan sonra ÇO(:ll~J 
dereye. havuza snkarsınız. Evın 
bahçesinde olursa.güneş banyosıın. 
dan sonra ıoiuk su ile yıkarsınız. 

F llltat bizce bu. işin dış kısmıdır. Bayramın Protıramı 
ltıgiltere de bilir ki Almanya Deniz bayramı bugun gUndilz ve gece 

aan lt f parlak surette kutlanacaktır. llrbinde Belçikanın bitara • ri Hazırlanan program, ögleden evvel, 
lığı!l al-'et etmemiştir Bu defa da öğledC'n sonra ve gece olmak uzere üç 
bir trP b,§larsa Baltık de\•letlerini kısma ayrılmıştır. 
Rus)'\

3 ı~'rşı bir atlama tahtası Taksimdeki 1\ferasim 
olara~U ~~"nakta tereddüt etmi- Ö"leden evvel: Saat on birde Takı1Im 

kt. Çunır "' 
yece ıı . ll Polonyayı yararak Cumhuriyet Abidesine denizciler tarafın-
Rusyaya•ıtrneıt aüçtür. dan çelenk konulacak ve sancak merasimi 

İn ilıJJaşveıc.u· . . yapılacaktır. Bu merasime hazırlık ve 
g }aşın •nın hedefı Sov. Taksime giriş şöyle olacaktır: 

yetlerle \ kf a Yapmadan sulhü 1 A _ Deniz komutanlığından bir bölük 
temin etf ır. !!unun için de asker, başlarında ŞC'hir Bandosu olduğu 
Ruslarla nJakcre~ı J\I , .1 halde saat 9.45 te Knsımpaşadan hareket 

·k . ınan~ a ı e b 1 t k'b müzakere,·eSC' •sı .. b' decek Şic:hane, Tepe aşı yo unu a ı en 
· ·• ır ''asıta e • " 

olarak knllıi'1ak ""~ Taksime varacaktır. 
kere d usundadır. B _ Yi.ıksck Deniz Ticaret Mektebi ta-

Moskovada mil evaın eder. 1 besi ile Devlet Denlzyollan ve Devlet 
k ·k·d b. 'ntanva3" e ' · l 'ki · Ş k en ı ı e ır r .: ı Yokla. Liman İşleri Umum Mildur u erı, ır. e-
ması ve onu su\ muza)(~reıe . tıhayriye ,.e Armatörlerin resmt elbıse-

n hl rıne l l bltan ve mürette-davet etmesi de ljU "' d lT terle göndereçek er za 
dl. N•t k" .k. evvel .. e ı ı. bat on buçukta Galatasaray lisesi bahçe-r. ı e ım ı ı gt. '"e bi kt 

· • defa r sinde toplanmış bulunaca ır. 
nota ılc Almanyaya\J' . d•ha Alay saat 10.40 ta Gelatasaray lisesln-
konuşma imkanı vc~k ıstellıiş. den aşağıdaki sıra üzerine hareket ve is
tir. tik161 caddesini takiben ağır adımlarla 

Bizce miizakerelerinuzaması .. 
nın hakiki sebebi 'budur ;e İngi_ 

'I'ııkslme gidecektir: Bando - Yuksek De
niz Ticaret Mektebi talebesl (önlerinde 

liz Ba~vekili, totaliter de"ltlerle ~u bildikleri ı için manevralarında 
sulh yoluyla ve müzakere tliyle de 

. "arn etmektedirler. Uzak Şark ha. 
anlaşma ümitlerini kesm"'çe dıs.ıe 1 1 

· · ·d 
.. r , Danzig mese esının yem en 

Sovyetlerle ittifaka yanaşrta- nukaet . . · il ·d· 
rnesı bunun barız mısa erı ır. 

caktır. Bu seı..- 1 1 
• ,. lh · 

. vep e Chamber aın ın su sı. 
Fakat müzakerelerin uzaması yasetın1n istemiyerek dünyayı bir 

taliter devletlerin ümidini ve cesbarbe sürüklemesinden korkulur. 
retini arttırmaktadır. Sovyet Rus~ugün İngilterede hakim olan endi. 
yasız bir sulh cenhesinin zavıf oldu- 1 budur. 

(Dz. Tc. Mektebi talebeleri) 
18,45 Yağlıdirek 

(Mektep önünde saha ortasında) 
Yarış sahasına be$ çıkııı, beş "\iôn<ıı ta• 

mandrası konulmuş ve hepsi numaralan• 
mıstır. 

Bir yarışa beşten fa7.la yan5çı iştirak e.. 
derse bu yanş iki kategoriye şyrılaealı: ve 
birincller arasında yeniden bir yarıı J'8P
tırılacaktır. Her tekne hangi numarab 
şamandıradan kalkarsa tekrar o numa
ralı şamandıraya dönecektir. 

Hakem Heyeti 
Behiç Cein, Deniz komutanı Mehmet th 

per, Sait Sal§battın Cıhanoğlu, Şazi Te 
can Rıza Suerl, Sıtkı Eryar, Reşat Sun 
gur: izzettin Gezer, Rıfat Önder, İsm• 
Hakkı, Yakup Tımurdan mute~ekkll ol 
hakem heyeti Soğütlu yatında bulunae 
ve yarı5ları oradan idare edecektir. 

Gece Yapılacak l\'lerasim 

Gece merHlml: Gece biltiln deniz mOC'" 
ses;ıtı tenvir olunacaktır. Bllhas a Kız k· 
lesi husust tertibatla parlak bir surette 
tem·ir edilecektir. Donanmış seyyar fener, 
rC'nkli fıskiyeli su dub lart, fışenk d:.ıb -
sı ve F.ge vapuru ile diğer büyük k 
vapur ve motbrlerden mUrekkep alay Oi' 
takoy hizalannda münasip mahallerde 
dcmlrlıyeceklerdir. Hnva fi ekleri fttek 
dubasından atılacnktır. Sııraybumu, Şem
sipaşa havuzlan da bu gecenin şerefine 

renkli fıskiyclerınl yuksclteccklerdir. 
Şirketıhayrlyenln iki vapuru saat 21 ve 

21.30 da Köpruden hareketle Üsküdar& 
uğrıyarak davetlileri alıp Ortaköy hizala
rına geleceklerdır. Keza Denizyollannın 

iki vapuru da 21 de Köprüden kalkank 
ayni mahalde demirllyeceklerdir. 

Saat 21 de Ege vapurunda bir su,,are 
verilecek ve geç vakte kadar devam ede
cektir. Merasime saat 24 te nihayet ver -
lecek ve alaya iştirak eden mt'rak p ıet
diklcrı yollardan a\ det edeceklerdır. 

Doktor Funk 

Lahay'e Gidiyor 
Berlin, 30 (A.A.) - Almanya E

konomi Nazırı ve Rayşbank reisi Dr. 
Funk, önümüzdeki hafta içinde HO. 
landa ekonomi Nazırı Steenberghe • 
nin misafiri olarak Lahaye gidecek 
ve orada kalacalt üç gün zarfmda ge-ı 
rek Steenberghe ve gerek Holan48 
Milli Bankası genel direktörü ile P 
rüşmelerde bulunacaktır. 

Salahiyettar mahfillerde söyle 
ğ!ne göre, bu seyahatin hedefi. 
manya ile Holanda arasındaki 
nomik münasebetleri takvıye ey 
mektlr. 
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1 Büyük Millet Meclisinde 1 SATIE iŞi TAHKIKATI IAraplarıTürkler 
_Aleyhine Tahrik 

z.Iaia''' Anlaşması Tevkı·f edı.len avukatlar (Başı3üncfide) I"J. j '3 dnr . iiphc götiirınez olan Hatayı i -
tirdat etmektlr. 

Alkışlarla Kabul Olundu beraet edinceye kadar !:;::~·~!~.!Fi~;~r=;~~~:~~~;;.~: 
(Başı 1 incide) sulh içinde vereceği yeni meyvaları Hatay Te,kilô.t Kanunu için k 1 k k zursu:duk göstermemektedir. Bilu

netıcesınae DU hudut kağıtlar üze- toplamak ~in hazırlanıyor. Türk - muvakkat bir encümen kuruldu avu at 1 yapa mıya ca ki son anla ınnlnn hizzat arnplık 
rınden alınarak topraklar uzerine Fransız dostluğundan şüphe eden- Ankara, 30 (Hususi) - Hatay vi. aleminin huzur 'e emniyeti bakı-
nakledılmi§tir. lere tek tavsiyem var: layeti teşkilatına daır kanun lnyiha. mından lüzumlu görüyor. 

Elyevm toprak üzerine nakledil. Kendi ~ıiphelerini bizim dostlu· sı ile Hatayı alakadar eden işlere Muddeiumumilik ve dördüncü cnk bir çok şeylerin ortaya çıkacağı 0 Jıaldc Alnuınlarla İtnh-onlar, 
mı olan hududun yalnız uç nokta. ğumuzu mehcnk taşına vurmıya kal dair hükumetçe hazırlanan diğer Uı- sorgu hakimliği dün de Sa tiye binn. tahmin edilmektedir. Arapları ne diye kışkutıl or 'e ne i -
ınd ufak tadilat yapıldıktan son- kışmıısmlar. Çünkü bu takdirde ken yihalan muzakere etmek uzerc teş.. sının satışından doğduğu iddia edi. Öğrendiğimize göre tahkikatın tiyorlar? 
radır kı, bu hudut Türkiye ile Suri- dilerini bekllyen yalnız hezimettir. kil edilen muvakk>at encümen önü. len yolsuzluk tahkikatı ile meşgul c merkezini yırtılan ve imha e· Maksat Tiirklerlc Arnplnrı hirhi-
ycnın yeni hududunu teşkil edecek. (Sı.irckli alkışlar). mı.izdeki pazartesi günü birinci top. oldular. dilen tahmin raporu ile 12500 liralık rine diişiirerck bir takım tc'.ie' vii • 
tır. Arkadaşlar tasvibinize arzolunan lantısını yapacaktır. Muvakkat en- Dün sorgu hakimi ile iki maliye komisyon teşkil etmektedir. İlk ra- ler viicude getirmek \'C bulanık su-

Hatay devletinin hudutları üzerin. eser Şefımiz İnonünun sıkı emir ve cumene her vekaletten mümessiller memuru ve bir noter başkfıtibinden porun kimin tarafından yırtıldığı da a\' avlamaktır. 
de yapılmış olan tadılat c:mup hudu- talimatlariyle işlenmiştir. Ve kanan- de iştirak edecektir. müteşekkil ehli vukuf Satie bina- henüz katiyetle tesbit edilmiş değil- Fakat bu hahi emeller, ancak a-
dunda denize yakın yerde Hatay dev- time göre Cumhuriyetimize yaraşan Meclis encümenleri bugün topla- sından alınan defterler ve dosyalar dir. Avukat Atıf Ödül ile .Meteus kamete mahkftmdur. 
letinin hududu içinde bulunan uç bir eser olmuştur (Var olsunlar ses- narak muvakkat encümene iştirak üzerindeki tetkikata devam etmişler son ifadelerinde: 
Ermeni koyunu, tarlaları ve toprak- leri). edecek azaları seçmişlerdir. dir. Tetkikatın dün bitirileceği bekle - Biz komisyon makbuzlarını Re-
larılc beraber Suriyeye bırakır. Bil- Arkadaşlar daha dun vatanımızın Muvakkat encümenin 36 azası bu. niyordu. Fakat bazı dosyalar üzerin. fi Bayar namına imzaladık. O da pa-
mukabele şarkta Komind kôyü deni- harici emniyetini takviye eden ka- lunacaktır. Layihalar hemen gorü. de fazla durulduğu için tetkikat bu. raları iade etmiye hazmhr. Demiş-
l n bır koy vardır. Bu koy hududun rarlar almıştınız. Bugün ise Hatayı şulüp umumi heyete sevkolunacak. gün de devam edecektir. lerdir. 
te bıti esnasında hakikaten akıl!ara h Ik k ı·k · 1 · M l" tına ·· t ed"l R f" Turk topraklarına bağlıyan bir ka- tır. Hatay a ının as er ı ış erme Bugıin tahkikatın seyrini değişti- a uma muracaa ı en e ı 
ı mıyacak kadar fedak;u lık gos
termiş, butun koy halkı gundüzleri 
eksperlerin, askerlerin koymuş oldu
gu hudut taşlarını ve işaretlerini ge
ce kaldırarak kendi köylerini Hata
) a ılk edecek bir surette mütemadi. 
v n tadilat yapmışlardır. (Bravo ses-
1 ri, alkışlar) Işte ve kiığıt üstünden 
toprağa nakilleri arasında Turklüğc, 
Turkiyeye ve Hataya rabıtasını fiilen 
i bat etmiş olan bu Ti.irk kôytimi ta
mamen Turk topraklarına bırakacak 
bir şekilde tashih edilmiştir. (Alkış
lar Diğer bir tashih Hatay dnhilinde 
uzun me afclcr ustunde guz<?l bir yol 
vardır ki, bu yol hududun tesbiti es
nasında kısmen Suriye topraklarmda 
kalını bulunuyordu. 

Fransızlar bu yolun amamen Tür. 
k yeye ve Turk toprakları dahüinde 
k. lıcı bır surette hududun ta hihine 
muvafakat etmişlerdir. Arzettigim 
gıbı hudut üç nokta iızerinde tadilat 
yapıldıktan sonra yeni Tiırkiye hu
dudu bu tadilatı ihtiva eden Hatay 
hududu olacaktır. 

Anlaımanın meriyet tarihi 
Nıhayet mukavelenamenin ihtiva etti 
gı kuvvetli hükumlerden birisi de, 
mukavelenin meriyete gireceği tari .. 
bi tesbit eden maddedır. Mukavele, 
meriyetin iki tarafça tasdlk muamele 
ının vukuundan sonra Hazırlanacak 

ta dıknamelerin teatisi t ribidir. An
cak bu tarihte mukavele makbul ve 
muteber olacaktır. Fakat hiç bir 
vakıt teati keyfiyeti 22 tem
muzdan ileriye gidemiyecektir. Şayet 

.ıfl gıder e 23 temmuzdan sonra yapmış 
a olduğumuz mukaveleler kati olarak 
ş. merıyete girmiş olacaktır. (Bravo ses 
ir 
r' en . Esa en daha çok suratle muka-

veleyi merlyete koymak için Harici
ye Vekaleti tertib:.ıt nlmış, Frı•nsn 

bunu husnu telakki etmi tir. Buyuk 
t1illet Meclisinde mukavele tasdik e-

t; thnce hususi kurye ile Parise gön
ıreceğız. Ve Hariciyenizce mümkün 
n suratle teati edilecektir. Bôylece 
kavele 22 temmuzdan çok daha 

c. .. 1 mevkii meriyete girmiş bulu
tf caktır. (Bravo sesleri) 
r t te arkadaşlar, bir kaç kelime 
.çınde hula-sa ve izaha çalıştığım ve
sıkal r Hatayın kati ve mutlak ola
rak anavatana kavuştugunu tesbit 
eden enetler. Bu senetlere ve bu 
ne icelere vasıl olmak için iki taraf 
azun ve çetin b ir müzakere de\•resi 
geçırdı. Evet arkadaşlar, müzakere 
fılvakı uz.un ve çetin oldu. Fakat 
hı bir vakit bir taraf diğer tarafın 
ı ını bozmıya çalışmadı. Bilakis iki 
taraf i ın en iyi hal ~eklini ve en iyi 
hal zamanını bulmak için yekdiğe
rine yardım etti. v" meselenin meç 
hul noktalannı karşılıklı aydınlattı. 

t t bu aydın ve karşılıklı yardım 
ı taraf için çoktanberi bir zaaf ya
tağı olan Hatay meselesini o şekilde 

yle bir zamanda halletmiştir ki, 
bu hal ekli ve zamnnı yine iki tarnf 

n ) enı bır kuvvet, yeni bir kudret 
venı bir nufuz knyna •ı olmuş

t r Alkışlar). 

Z ten umumi politıkaları yek
d .ı rıne tamame:-: muvazi olan Tür-

ye v Fransa Hatay meselesinin 
halli u tunde yekdiğerinin elini o 
k d r amımi ve cand n sıkmıslar

(l r kı bu ellerde ve bu ellere bakan 
rde Fransa ve Turkiyenin nü

' e kudretlerinın arttığına inan
ın k kabı! olamaz. (Bravo sesleri 

Bundan onra ulhun samimi yol 
ul rı olan Tur ki) e '\ c Fransa koklu 

t rıhın ve asırların derinhklerinde 
t lan Turk - Fransız dostluJıunun 

rarı almak üzere iniz. Sizler bu ka- dair layiha esaslarına gore, Hatayda recek bazı mühim kararlar alınacn- Bayar ise böyle bir şeyden katiyen 
rarı alırken ben de Cümhuriyetimi- bu yıl 332 dogmulular askere alına- ;ıı sôylenmektcdir. malumatı olmadığını söylemiştir. 

ki d b l\lcvkuf suçlular bu işte katıyen zin altıncı ve çok uğurlu meclisinin en ar ır. Tnhkikatın mu''ddeı'umumilPı;.teki 
A k • B K bir suiistimal ve yolsuzluk olmadığı. önunde hurmetle eğilerek ve bu ve· ı erı arem anunu cephesı· bı" ~zıt mu'"ddnı'umum~ Hı'k- ı 

a -. 1 nı iddia ederek Satie binasını a mak-
sile ile Buyük Ataturkün büyük na· kabul edildi met Onnt tarafından idare edilmek- ta hususi kanunların abkamma de-
mını sevgiler ve saygılarla anarak Ankara, 30 (A.A.) - B. M. M. bu tedir. Başmuavin İbrahim Sünuhi ğil, Denizbank kanununa uymak mec 
sozlerime niha'-•et veriyorum CBra gu·n Şemsetin Gu··naltayın başkanlı 

• J • ile muavin Sabri dün öğleden sonra bur!yetinde olduklarını söylemişler vo sesleri, şiddetli ve surckli alkış- ğında yaptıgı toplantıda müzakereye 
lar. başlanırken söz alan D,1hiliye Vekili yin~ buh hadise münnsebletiyle adlit· Dveen~7zb.ln.2n.9k3::~~i:u~~n32:j~j:~n:~ 

Hariciye Vekilini takiben bir çok Fnik Oztrak gelen evrak ara.sınc1ı bu- ycnın nricinde çalışmış ar ve san •· 
18 de müddeiumumilig~e do·· nmuşlcr dcsini ortaya sürmüşlerdır. Bu mad-hatipler soz almı lardır. lunan Hat~ya ait kanunların ehem- • 

İlk söz alanlardan Muhittin Baha mi'-·etlerine binaen ali'lkadar eneli- dir. Mevkuflardan bazılarının yazı- de aynen şudur: 
J hane e e ı · d d dırm "Madde 1 - Hükmi şahsiyeti haiz Pnrs (Kars) Turk milletinin şerefli menlerden teşkil edilecek muhtelit v v enn e e araS'. a ya-

ld " · Im t ve lktısat Vekiıletinc merbut olmak bir gun daha ya adığını ve bütün encümen tarafından tetkikleri isten- pı ı6ı şayı 0 uş ur. 
ve merkezi Ankarada bulunmak üze. tarihince daima şerefli günler ya a. mı'ş ve bu istek tasvip edilmiştir • 

· re Denizbank adıyla bir banka kurul-mı!'I olan Türk milletinin bu son an- Askeri barem kanununun birinci Yeni Avukatlık Kanununa göre 
. muştur. Bu bankanın yapacağı mua-laşma ile esasen kendisinden olan 

ve mevcut anlaşmaların da bundan 
yirmi sene önce Turk ve Turkiye
ye ait olduğunu kabul ettiği bir va. 
tan parçasının ana yurda kavuşması 
karşısında duyulan buyuk sevince 
işaret eylemiştir. 

Ali Rana Tar hanın sözleri 

muzokeresi yapıldıktnn sonra birinci tevkıf edilen avukatlnr beraet kara- mele bu kanun ile hususi ve ticari 
celseye nihayet verilmiştir. rı alıncıya kadar vekalet yapmaktan hak ve hükümlerine tabi olup bun

mene?ilccekleri için Baro İnzibat lar hakkında muhasebe! umumiye, 
Mi J l; Şefimiz heyetı bir t~planıı. yaparak mev~uf 1 arttırma, eksiltme ve ihale kanunla

avukat İsmail İsa ıle avukat Atıf rilc divanı muhasebat vize ve mura. 
(Başı 1 incide) Ödülün beraet karan alıncıya kadar kııbe usullerı cereyan etmez.,, 

Bu selam ve iltifat hn!km coşkun avukatlık yapamıyacnklarını ve lşte bu maddeye göre, banka ida-
alkışlarile karşılanmıştır. Milli Şefi- kendilerindeki başkalanna ait dosya re heyeti hiçbir murakabeye tabi 0 • 

Ali Rana Tarhan (Ista'lbul) - 918 miz saat 15 te limanımızdan ~yrılmı~- ların başka iki avukata devredilme· lamıyacağı için Satie binasını satln 
yılındnnberi bizden ayrı kalan bir lnrdır. Bu sırada limanımızda bulu- sine karar vermistir. Atıf Ödülü" iş- almışlardır. 
vatan pnrçası Fransa ne yaptığımız nan harp gemilerimiz tımıfırdan top- leri avukat Ekreme devredilecektir. ',l.'ahkiknt bugünden itibaren yeni 
anlaşmalar neticesinde tekrar bizim la sciamlanmışlardır. Bu avukatlar dün müddeiuınumili- bir safhaya gireceği için meVkuflar
oluyor. Geçen 21 senelik ayrılıgın ıs. Milli Şefimiz Cümhurreisi İsmet ğe müracaat ederek mevkµflnrl& gö dan bazılarının sorgu hakimliğine ge-
tırabını Hatay kadar nnı.ı vatan da İnönü bugün öğleden sonra Savaro. r m ı ad i temıslerdlr. üzlc irilmcler yapılması 
çekmiştir. Tarihi bUnycsilc T urk vn· na yallyle şehrimizi şercClendire. • mullteme dlr. 
tanının cidden ayrılmaz bir parçasını ceklerdir. Bu münasebetle şehir hal. . t tk' Bugün gelmiyen şahitler de dinle. 
teşkil eden Hatay Anadolumın bütün Dosyalar üzerınde yapılan e ·ı-

kı Milli Şefi istikbal etmek için ha. kat neticesinde vaziyeti nydınlata- necektir. 
tabii vnsıflannı ihtiva eden, tefrik raretle hazırlanmaktadır. Cümhur. 
ıkabul etmez bir cuzüdiır. Mondros 
mütareke inin mczmum hükümle
rinden biri ile fiilen bizlerden ayrıl
dıktan sonra 1921 Türkıye - Fransa 
munhcdesinin bizden hükmen ayır
dığı, fakat hususi maddclcrile bize es· 
kisinden daha ziyade yaklaştırdığı 

Hatay, bütı.in müşküllere rağmen kur 
tuluş mücadelelerine devam etmek
ten hnli kalmadı. Bu Turk yurdunda 
kurtuluş aşkının ne güç şartlar altın
da ne bı.iyük azim ve metanetle de· 
vam ettiğini eserlerilc gördük. 1927 
felB.ketinden 9 sene sonra Hatay 
miıcadelesinde istiklal ilanına kadar, 
buyuk cellldetler gb termist;r. Tur. 
kiye cumhuriyeti, Türk milleti bu 
çok sevgili vatan parçasının ıstırap· 
!arından büyük elemler duymuş ve 
onun imdadına koşacak zamanı dört 
gözle beklerken kab\11 etmiş olduğu, 
ferağatlerin Hataya hiçbir vakit Ş3· 
mil olamıyacağını ilandan geri dur· 
mamıştır. 1936 yılında Fransa, Sı.ı
riyc ile bir muahede nktcderek Ha. 
tsyın bize karşı taahhüt edilen ayrı 
ve Türk hiıviyetini bir kalemde si
livermiye tesebbiıs edince hukumeti
miz hareketini tayinde bir an tered
düt gostermedi. I te o vakitten baş
lıyan ve bu sefer znmnnı gcJdiği içip 
ana vatan tarafından idare edilen kur 
tarma mucadelcsi çetin safhalardan 
geçtiktnn ve bizi ıstırdptan ıstıraba 
sı.irukledikten sonra bu gun hitama 
ermiş oluyor. 

Grupumuz, hükumetin bize getir. 
digı vesikayı tam bir itminan ile kar
şılıyor. 

Milli $elimizin telgrafı 

1 t nbul. 30 (A.A.) - Hııtııy Meclıslnln 
kııp t lm ı mun $ebetlle B. T yfur Sök
men t 'rafınd n Reiııldlmhur 1 met İn5· 
nüne çekilen telgrafa Milli Sefımlz şu su
retle mukabelede bulunmustur: 
B. Tayfur Sökmen - A ntalya Mebusu

ANTAKVA 

Hatay Meellslnln kararı, Hataylıların 

yirmi aenı ıOren kahramancı mUcadele · 
ılnln ıırefll neticeeldır. BllyUk T Url< mit· 
letl içinde, Hataylılar kendi itibarlı mıv· 

kllerlnl lıtlhkak ile ılnııılardır. M llletl· 
nılz Hataylı evlAtları ile iftihar edecek· 
tir. M llletln bu sevinçti gOnUnde ılzln va· 
tanperver adınızı ve mlllf mUcadeledekl 
dı6erll hlzmetlırlnlzl t akdlrle yidederlm. 

lımet INÖN Ü 

reisi, İstanbul halk mumessilleri, 
resmi müesseseler, Parti erkanı, Ü
niversite gençliği tarafından kendi
lerine tnhsis edilen vapur ve motör
lerle Ahırkapı açıklarında istikbal 
edilecektir. Bu esnada İstanbul ve 
Anadolu yakası sahillerini dolduran 
halk ta Milli Şefi seliımlıyacaklar. 

Danzigde Tehlike 
Gitt~kçe Artmaktadır 

dır. 

Hazırlanan programa göre istik. 
bal merasimi şoyle olacaktır: 

Milli Şefi karşılıyacak olan vapur 
ve motörler saat 12 de limandan ha
reket edeceklerdir. Bu alaya, Sakar
ya motoru, Sus vapuru, kılavuzluk 

motorleri, Kadıköy vapuru, Deniz. 
yollarının Çankaya ve Dcnizyolları 
motorleri, sıhhiyenin İstanbul Mu. 
şu, Liman İşletmesi motörü, Şirketi 

(Başı 1 incide) 

Lord Hallfax'ın, İngiltercnin bü
tün taahhütlerini ifaya hazır oldu
ğunu anlatan nutku, İngiliz devlet 
adamları tarafından son zamanlarda 
söylenen nutukların en mühimmi 
sayılırıaktadır. Bütün ga?.eteler nut
kun İngiliz azmini ifade ettiği kana
ati11dedir. 

lngiliz Levazım Nazırının 

kati ıözleri 
Hayriyenin 71 numaralı vapuru, Londra, 30 (Hususi) - lngiltere. 
Halicin bir vapuru ve Deniz Klübü, nin yeni levazım nazırı Bergin bu
nün vereceği merakip iştirak ede- gün beyanatta bulunarak "Bir harp 
cektir. Üniversitenin ve Vilayet, be. vukuu takdirinde İngiltere, bütün 
Iediye. Parti erkanının bineceği ıne. :funya için bir tezgah olacak ve bü
rakip Sirkeci nhtımına yanaşmış o. •.ün müttefiklerine bütün ihtiyaçla. 
Iacaklardır. nnı yetiştirecektir,, dedi. Mister 

istikbnl heyetlerini hamil bulunan '3ergin beyanatını _izah ederek :r.a~
mcrakip başta inzibat iımiri bUh.uıdu- oız İngiliz milletinın istihsal kabılı
ğu Kılavuz motôru olduğu halde vetini arttırmakla değil, biitün müt
olduklan yerlerden hareket ederek (<.eriklerine lazım olanı yetiştirmekle 
Ah·rkapı ile Moda hatlı u~erinde Mil- mükellef olduğunu ve lngilterenin 
li Şefi hamil bulunan y;:ıtı istikbal e- tstihsnl kabiliyetini arttırmanın ga. 
<ieceklerdir. yet kolay olduğunu. çtınku iptidai 

Yat alaya takarrüp edince bütün maddenin mebzul bulunduğunu söy 
merakip bir dakika imtidat ve ya. lemiş, ve "Taarruza uğradığımız 
rım dakika fasılalarla da üç defa se- takdirde, taarruz geri tepecektir,, 
lam duduğü çalacııktır. demiştir. 

Yat, nlayın önunden geçince. başa c:=:======== ====== 
içinde inzibat amiri Mebus Kapta. 
nın bulunduğu Kılavuz motörü gece 
ccktir. Bu motörü takip edecek ya. 
tın sag ve solundn polis motôrleri, o-

volla ve intizamla Besiktaş hizaları. 

~a kadar gelince Üsküdar Şemsipa
şa ve Be ikta önlerinde toplanacak 
ve hnmil bulunan diğer vesait oldu
ğu yerde mevkibi istikbal edecek ve 
yat demirledikten sonra yarış saha
sına girebileceklerdir. 

Yarış sahasında yatın dcmlrliyece 

ği mahal bir kılavuz Marinbotu fa. 
rafından filiıma ile işaret edilecek ve 
yat hazırlanan şamandıraya bağla. 

nun arkasırıda da Sakarya motörü 
ilerliyece}ctir. Diğer vapurlar şu su
retle sırıı alacaklardır. Sağ taraftaki 
polis motôrünün sağında bir numa. 
ralı sıllhiye Muşunu takiben, Kadı. 
koy vapuru, Denizyolları motör ü, 
71 rıumaralı Şirketi Hayriye vapu. 
ru, sol taraftaki polis motörı.inün so
Iurıda da 2 No. lu sıhhiye l\luşunu nacaktır. 
tııkibcn Sus vapuru, Çankaya motö- Diğer vesait yarış sahası amirinin 
rü Haliç vapuru. 'göstereceği mahalde demirliyecek 

Bu suretle tesekkül eden alav aihr ve duracaktır. 

Lehistan, hadiseleri diklratle 
takip edi)'~r 

Lehistan Hariciyesi namına söz 
söylemcğe salahiyettar bir şahsiyet 
bugun Almanlar tarafından Danzig
te yapılan bütün hazırlıkların dik
katle takip olunarak rxıukabil ted
birlerin derhal alındıı,,~u soyleınış 

ve Hnlilax ın son nutkundan sonra, • Danzig'in içinden veya dışından vu. 
kubulnn her hareketin bir harbe se
bep olncağında şiiphe kalmadığını 

anlatmıştır. 

lngilterenin Varşova Sefiri Lon
draya hareket etmiştir. Kendısinden 
Danzig işlerinde istüade edilecektir. 

Meşhur Himler VarfOVada 
Varşova, 30 (A.A.) - Polska Zbroj 

nanın almış olduğu bir habere göre. 
Alman polisi şefi Himmler, tayyare 
ile Varşovaya gitmiştir. 

Göring Memele gidecek 
Varşova. 30 (A.A.) - Gazeteler. 

Göringin yakında Memeli ziyaret c
decegini haber vermektedirler. 

T aymis gazeteıine göre 
M. Daladier'nin de üç gün evvelki 

nutkunda söylcdigi gibi bugünün 
büyük enternasyonal meselesi, "iş 
birliği mi yoksa tahakküm mü" me
selesidir. Demokrasiler iş birliğine 
inanmaktadır. Naziler ve faşistler i
se tahakki.ime inanıyorlar. İngiltere, 
her halde. zayıflar kuvvetlilerin esi
ri olur sistemine dayanan her türlü 
teşebbiislere mukavemet etmeğe az
metmiş bulunmaktadır. İngiltere, 
bunun üerine, mesuliyetlerini ölç
müş ve vaziyet almıştır. İngiltere, 
mesuliyetlerinden dönmiyecek ve al
dığı vaziyette müstakarren devam 
edecektir. 

Almanlar ağır tarizlerle 

alay ediyorlar 
Alman gazeteleri, nutku naklet

mekten ziyade mütalca yürütmekle 

Kudüste Tedhiı 
Devam Ediyor 

Kudüs, 30 (A.A.) - Kudüsün mer
kez piyasa mahallesinde bir tedhişçi 
hfıdiscsi vukun gelmiş ve bir Yahudi 
tnksisindcn bir kahveye atılan bom
banın patlaması i.izerine 4 kişi ölmüş 
ve 11 kişi yaralanmıştır. 

-0-

Hollanda Kabinesi 
istifa Etti 

Lahaye, 30 (A.A.) - Holanda ka .. 
binesi, 1940 bütçesi üzerinde azası 

arasında kendisini gösteren fikir an .. 
laşmnzlıkları dolayısile isüf a etmiş.. 
tir. Kraliçe, kabinenın teşkiline D. 
Colijn'i memur eylemiştir. 13. Co_ 
lijn'in bu vazifeyi kabul edip etıne. 
diği daha malum değildir. 

6 lngiliz Tayyaresi 
SelCinikte 

Atina, 30 (A.A.) - Her biri aıtı 
kişiden mürekkep mürettebatı haınn 
bulunan altı Ingiliz dcnız tayyaresi, 
Mondrostan Selfıniğe gelerek denize 
inmiştir. 

lngilterede Levazım 
Naıırhğı Kuruldu 

Londra, 30 (A.A.) - Lordlar mec. 
lisi, bir levazım nazı'r1ığı ihdasını 
natık: o an 1mnumı ikinci okuruna.. 
smı müteakıp kabul etmiştir. 

-o-

Burhaniye Kanahna 
Su Verildi 

Aydın (TAN) - Evvelce köylü ta. 
rafından açılan ve köylünün madtli 
kudreti yetmediği görulunce devlet 
tarafından Burhaniyeye kadar uzatı. 
lan kanalın inşasına ve tamamlanma. 
sına devam ediliyor. O civar arazisi. 
nin su ihtiyacını temin için mevcut 
kısma su verilmesine başlanılmış, bu 
merasimde vali Sabri Çitak ta hazır 
bulunmuştur. 

Bir Kadın Bayıldı 
Telefon idaresinin kadın memurla. 

rından Mujgan, dun sabah Sirkeci 
garında dolaşırken birdenbire bayıl
mış ve yere düşmüştür. Müjgtın hal-, 
kın yardımile gardaki yolcu salonuna 
alınmıştır. Derhal doktor bulunama
dığı için hasta, burada yarım saat 
kalmıştır. 

Tesadüfen banliyö katarından çı
kan bir doktor kendisini tedavi et. 
miş ve otomobille evine gönderilmiş
tir. 

meşguldür. Ve nutuk hakkında "bo!; 
sözler, maskaralık, yeni bir şey Yok, 
gibi sözler söylemektedir. 
Yarı r esmi Dcutcher Dientc diyor 
ki: 
İyi tertip edilmiş cumleler ve u

mumi mahiyette mütalealarla İngi
liz efkarı umumiyesini gayesi ne sul 
hün ve ne de hukuku duvelin menfa. 
ati olan siyasi bir hattı hareket ile 
ünsiyet ettirmektir. Şimdı Alman 
milletine İngiliz harici ~iynsetini 
muslihane diye göstermek için Yapı
lacak her türlü tesebbüsten vazgeç
mek icap eder. Bilhassa Almanyayı 
çember içine almak siyaseti icin ve
ni bir arkadaş ile yapılmakta olnn 
müzakerelerin neticelenmesinin ü
mit edilmekte olduğu bu sırada. 

Londranın aylardanbeıri Alman
vaya karşı yapmakta oldu~u şeyler, 
f ngilterenin bir korunma harbi yap
makta olduğunu göstermektedir. 

İtalyan gazeteleri nutkun yavga
racı, harpçi ve korku verici olduğu· 
nu söylemektedir. 



J 

~ 1·7·939 'l' A N 

cep Kitapları Serisi Neşriyatına Muvaffakıyetle Devam Ediyor 
~ 

38 
35 .36 

Sanayi Kralı 1- 11 
Türkçt-ye Çe\'iren: 

"tallkarn11 Balıkçısı 

37 Her genç neler 
bilmelidir? 

40 
İsmet lnönünUn 

hayatı 

Ya:ı:nn: 
Leo Merkum 

Turkçeyc Çeviren: 
a . Deniz 

Leonld Lenç 
Türkçeye Çeviren: 

B. Deniz: Ziya Şıklr 

BUGÜN ÇIKTI BUGÜN CIKTI 

·v az Tatilinde Cocuklarınıza 46 

irade Nedir? 
Kitaplar: Cep Kitapları 

Okutacağınız En Faydah 
Yn7.an: Leo Markum 

Tilrkçeye çc\·ir en: 
r. ...... r Rı:ı-a Dolirul Serisidir. 

41 42 
Borjiynların 

Cinayetleri Yazan: 

45 
Ölüler Evinin Rik a' 

Rudyard Klpllng 
Türkçeye çeviren: Yaroalıv · Hııek 

B. Deniz Türkçeye çeviren: 

Hatıraları 

Yaz.an: D011toyevakl 
-Türkçeye çeviren: 
Hıllkarnas B. Deniz. 

34 = Tolstoy. Flayatı \'e Eserleri 
33 - Artistin ölGmü. 
32 - lngilteredc 5anayi inktlabı 

Şimdiye Kad~r Çıkan Kitaplar 
25 - Ablam nasıl evlendi? 18 - Kendi kendimizi tahlil 

9 - Uykulu Kuytu menkıbesi. 
8 - Nefse itimat. 
7 - Kazazede. 

31 - Yahudi düşmanlan 
30-Lord Nelsonla Ledi Hamilton 

-211 se-1\:ry.mmnaan 
28 - İspanyada istiklat savaşı 
27 - İtalyan hikayeleri 
26 = Tarihin meşhur kadınları 

24 - Çinin kurtuluş kavgası 
23 - ..Kı,rmızı~.nclılıaJ' oeıniyctl 

22 - Kabahat kimde? 
21 - Aşkın tekamülü 
.20 - Sütnine 
19 - Kleopatra ve aşkları 

1'7 - 26 erkek ve bir kız 
16 - Yırmi yıl sonra 

14- 15 - l<armen 
13 - Büyük Katcrina ve aşkları. 

11- 12 - Dernokrast ne demektir? 
10 - Nasrettin Hocanın hayatı 

6 - İspanyada engizisyon. 
~ - Acemi bir köylu kızı. 
4 - Markopolonun sergüzeştleri. 
3 - Kabuğuna çekilmiş adam. 
2 - Rip Wan Winkle. 
1 - Atatlirkün hayatı. 

Senelik abone 8 lira. 
Abone Şortları : 

Adres: Ankara caddesi Reşit 
Altı aylık abone 4 !ı lıradrr. 
Senelik abonelere bir küçük kü-

tüphane hediye edilir. 

TATiL KAMPLARI 
l stanb'ul Maarif Müdürlüğünden : . .. . 
ı - Bu yaz tatilinde ilk okullar talebesi için Pendik, Erenkoy, Kı-

zıltoprak; Yeşilköy, Florya, ve Büyük Çekmecede.. . . . . 
Lise, ö~etmen, sanat ve orta okullar kız talebesı ıçın Kandıllıde, er-

kek talebe için Ma1tepc ve Zincirlikuyuda. 
Öğretmenler için Heybeliadada. 
Tatil kamplan açılacaktır 
2 - İlk dereceli okul ka~plannm aylık ücreti 16, ort~ d.~r~eli ~kul 

kamplarının aylık ücreti 18, öğretmenler kampının 40 gunlük ucrch 30 
liradır, 

3 - Bu kamplara sıhht durumları elverişli talebe ve öğretmenlerin 
yazılmasına başlanmıştır. 

4 - İlk okul tarobe kampları 10 temmuzda ve orta dereceli okulla
rın talebe kapmları 27 temmuzda ve öğretmenler kampı 6 temmuzda a-

çılacaktır. 
5 - Kamplara yazılmak veya fazla maliıınat . al~nk isteyenlerin 

okullara veya maarif müdürlüğüne beden tcrbiyesı burosuna basvur-

malan lazımdır. {4784) 

Münakalôt Vekaleti Devlet Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden : . 

1 - 1 • Temmuz - 1939 Cumartesi sabahından itibaren Galatada Li-
man Merkez Hannıda yerleşerek ça hşmağa başlamıştır. .. . 

2 - Umum Müdürlük merkez telefon santral numarası 44678/ ı dır. 
3 - Palamar servisi telefon numarası 35.281 dir. Bu numara 3-7-939 

Pazartesi sabahından itibaren faaliyete geçecektir. 
4 - Harici muamelfıt "Puantörlük" servisi 3 - 7 - 1939 tarihinden 

itibaren 44678 santralından talep edilecektir. 
Keyfiyet alakadarana ilfın olunur. "4789,, 

Kocaeli Vilciyetinden : 
Vilayet nafıasına aid Ekskavotör ve silindir makinelerile kamyon i

çin "15000 kilo motorin "300 kilo motör "230,, kilo valvalin, "300,, 
kilo gres, ,:S400,, ikilo silindir, ::500,, kilo ~azot yağı ile "200,, ~i.lo üs
tübü ve üçü dış üçü de iç olmak üze re altı adet kamyon lfıstıği açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır. İhaleleri Temmuzun 17 inci pazar
tesi günü saat on birde Vilftyet makamında yapılacaktır, İsteklilerin 
o gün zikredilen saate kadar "295., liralık muvakkat teminatla ve 
Ticaret odası kayıt vesikası ile Vilayet makamına, şartnamele· 
rini gonnek isteyenlerin de Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müra-
caatları. "4778,, 

Efendi Hanı birinci kat, Posta ku-

tusu 97. . 

Nafıa Vekaletinden: 
15 • 8 - 639 Salı günii saat 16 da An.karada Nafıa Vekaleti binası için

de Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda "2300,, lira muhatnll\en bedelli 1 adet Santrifüj Tulumba ve 1 a
det elektrik gurubunun ç11rn~a ista~yonunda vagonda teslim montaj 
n_ınsrafı Vcknlcte, montajı rn11teahhıde aid olmak şartile kapalı zarf usu
lıle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve t fefl'Üatı bedelsiz olarak malzeme müdür-
lüğünden alınabilir. c 

Muvakkat teminat 172 lira elli }tu ruı1tur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını tn uvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkur komisyona 
makbuz m~kabilinde vermeleri ıttzırndır. "2666,, "4766,, 

Nafıa Vekaletinden: 
17 - 7 - 939 Pazartı?si günü saat 16 da ~nkarada Nnfıa Vekôleti bina

sı içinde Malzeme Müdürlüğü odasında ıoplanan Malzeme eksiltme ko
misyonun~a 5300 lira muhanunen bedelli 1,5X0,30X0,05 eb'admda 
4700 adet çıralı çam kalasının Derincede ,.agonda · tcslim şartile ve ka
palı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır 

Eksiltme şartnamesi ve tefcrrüatı b~elsiı olarak Malzeme Müdür
lüğiinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 397 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat t ""inat \'e şartnamesinde 

ew k. 
yazılı \'esatk ile birlikte aynı gün saat 16 ya kadar ınez ur komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. "2650,, "4721,, 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
20 • 7 - 939 Perşembe günü saat 15 te İstanbuİda :Nafia Müdürlüğü 

Eksiltme Komsiyonu odasında (41142.35) lira keşif bedelli .. İstanbul 
Teknik Okulu Kalorifer tesisatı ve Kazan dairesile ıcörnürlük inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul muştur. . 

Mukavele, eksiltme. Bayındırlık İşleri Genel , hususi v fenıtl şartna
meleri, ~roje, k~şif. hulasasi~e ~un~ müteferri dil:er evra~ (206) kuruş 
mukabilinde daıresınde verılecektır. 

Muvakk\'t teminat (3086) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az (25.000) liralık bu i e benzer 

iş yaptığına dair idarelerinden alını olduğu v~sikalara istlnaJ J\ lstan
bul Viliıyetinden eksiltme tarihinden (8) gün vvel alınmış e~ryet ~e 
939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 2

1
0-7.939 

Perşembe ızünü saat 14 c kadar İstanbul Nafia Müdürlü~üne rıne-
leri. ••4557,, ve 
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Bursa Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
I - Bursa ceza evinin 939 senesi haziran ayı iptidasından ı Hazin 

940 gününe kadar 939 mali senesi zarfında Bursa Ceza evinin ekmt 
ihtiyacı aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarf usulılc eksiltmeye ~ 
karılmış ve ihale gününün 15 - 6 - 939 perşembe günu saat 16 da yap 

lacağı ilan edilmiş ise de bazı noksanlı muamele dolayısile yevmi mez
kurda ihale yapılamadığından yeniden iliınat icrası komisyon kararı 
iktızasındnn bulunmakla keyfiyet aşağıda yazılı olduğu üzere ilan o
lunur. 

1 - Safi buğday unundan yapılmak ve belediyenin piyasada ikinci 
nevi addedeceği ekmekten olmak ve nynı şerait dahilinde pişirilmek 
üzere beheri 960 gram itibarile her gün için en az 300 en çok 900 ek
mek teslim edilecektir. 

2 - Ekmcklcr sabahlan saat 9 da ceza evine teslim edilmis olacak
tır. 

3 - Evsafı ve miktan gösterilen ekmeğin muvakkat teminatı 1977 
lira 94 kuruştur. 

4 - Teminat banka mektubu veya mal sandığına yatırılacak nakit 
veya tahvilata ait nakit ve ayniyat makbuzudur. 

5 - İhale 10 - 7 - 939 pazartesi günü saat 16 dadır. 
6 - İhale Bursa C. Müddeiumumiliğindc yapılacaktır. 

7 - Talipler teklif mektuplarını ve teminatlarını ayrı ayn zarflara 
koyarak 10 - 7 - 939 da komisyona azami saat 16 ya kadar ibraz etmele
ri Iazımdır. Bu müddet geçtikten sonra yapılacak teklüler kabul edil
miyecektir. 

8 - Bu hususa ait masraflar ve ilanat ücretleri alıcıya ait olacaktır. 
9 - Kanuni e\'saf ve şeraiti haiz olup ta münakasaya iştirak edecek

lerin fazla malumat almak ve şartnameyi görmek üzere Bursa C. Müd
deiumumiliğine veya ceza evi direktörlüğüne müracaat etmeleri luzu-
mu iltın olunur. "4408,, 

·:oeylet Oemiryo\ları ve-Limanları iŞ\etm~ · U. idaresi ilarilar·i: 
Muhammen bedeli 7675 lira olan 500 litre parex, Detmolin w. veya 

bu evsaf ve kuvvette haşerat öldürücü mayi 21 - 7 - 939 cuma günü sa
at ıı on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafın
dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 575 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı 
gün saat 10 ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız dağtılmaktadır. (4616) 
# .... _________________________ , 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 
Şube ve ajans a dedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28.800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat llankasında kumbrırah ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defo çekilecek kur'a ile aşa[,'ldaki. 

pliına göre ikramiye dağıtılrıcnktır. 

.t Adet 1.000 Liralık 4,000 
4 n 500 n 2,000 

' u 

40 ,. 
250 
100 

,. 

" 

1,000 
4,000 

Lira 

" ,, 
" 100 

120 
160 

" -q " 5,000 n 

.. 40 " 4,800 " 

.. 20 .. 3,200 ,. 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fatlasiylc verilecektir 

Kuralar eneda 4 defa, ı E:rliıl, ı Birincikiinun, 1 Mart ve 1 Hıızıron 
tarihlerinde (ekite,ektir 

\ı . 

1 

S ahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfü OÖROÜNCO, Gazetecilik \ c 
Nc§l'iyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN l\fatbnnsı 
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HORNYPHOS 

üeıseıeıinde 

' TAKSİTLE Sa.tıı 

ve 
Alman KAPPEL 
yazı makineleri 

'6 AY 
VERESiYE 

21 beyı:fr hafif Bauer motosikletleri 10 av \"ade ile. 

OSMA 
Mlicsscsesinde taksitle satılır, 

Galata : Bankalar cad. No. 47 Voy- DIGER SATIŞ YERLERi 

voda han zemin kat Telefon: 42769 
Beyotllu : İstiklAl cad. No. 316 Foto 

Beraııd : Üniverı;itc cad. No. 28 l':lck- spor mağazası. 
trık idaresi karşısı. 

KadıklSy : İskele cad. No. 33 - 2 • 

Bakırköy : İstanbul cad. No. 48 - 3 
Kazım Çılak mağazası. 

BUyükada : Gülistan cad. No. 2 Llgc-
Beyoğlunda 316 Numarada ros mağazası. 

F O T O S p O R mağazasında en temiz kopyalar ve nğrandlsmnnlar 
yapılır. Muntazam servis. Aynca Oıman Şakar mü

essesesinin mallan da aynı mağazada taksitle satılır. 5 - 40 mumluk ı:arnntlll 

ampuller: 19 kuruşa 

•• 
BU CiUN 

EN FAZLA 
RA~BET GÖREN 

Radjolciri 

.. Viyanada Profesör Dr. VAGNER 'in formülü_, 

1 
Ekzcmanın husmıi ilacı 

~ yara \'e ~'İbanlan derhal geçirir. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

••• 

"Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu,, 

ve 10 ya§ daha genç 

göründüğümü söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 

MEFTUN OLMUŞTU. 

Zevcim "Bu adeta bir harika.,, di-

l 
ye söylenmekten kendisini alamı· 

yordu. Ancak: İki ay kadar oluyor 
Alnımda, gözlerle ağzımın etrafuıda 

buruşukluklarım vardır. Filhakika 
yaşım da epeyce ilerlemiştL Bugün 
bütün dQstlarım şeffaf ve yumuşak 
tenimi ve bir genç kızınki gibi taze 
ve nermin cildimi takdirle seyredi· 

1 yorlnr. Her akşam yatmazdan evvel 
cildin unsuru olan penbe renkteki 

1 
Tokalan kremini kullanırım. Terki· 
binde Viyana üniversitesinin meşhur , 
bir profesörü tarafından keşif ve 

"Biocel,. tabir edilen cazip ve kıy· ı' 
metli gençlik cevheri vardır. Gün
düzler için, Beyaz Renkteki Tokalan 

( 
kremini kullanırım. Cildi beyazlatır j 
ve yumuşatır. Ve bütün siyah ben 1 
lcri giderir ve acık mesameleri sık- 1 

• 

laştırır. 

~ Dökülen saçlaror "" lvl llAc• • 1 
g Ü':_ .:~!.1'~1 
Beyoğlu kazası nüfus memurlu

ğundan: Tozkoparan caddesi 13 nu
maralı Hacı Recep apartmanında o· / 

l 
turan ve BeyoğluŞahkul m.Kabristan 
S. 82 numarada müseccel Nişan oğlu 
Yosefin Üsküdar Hukuk Hakimliği 

j 21 .5.939 tarih ve 939 - 969 sayılı kR-

o 

MOTOSİKLETLERİ 
. l ktısadi, randım c':!n lı ve fazla kullanış lı 

bir makineye sa hib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSİKLETİNİ 
Tercihen 

isteyiniz. 

SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFIFLIGI ve bilh'assa UCUZLUGU 
ile PtY ASAMIZDA büvük rağbet kazanan 

1939 model BİSİKLET ve hafif 

MOTOSiKLETLERi 
En müşkiilpcsend biniciyi 

bile memnun eder. 

Hakiki 

BAUER 
l\Iamuiatını yalnı7., 

Türkiye Umumi 

Vek ili : 
İstanbul, Beyoğlu 
İstikla l caddesi 

No. 30 - 34 

ARŞIMiDiS MÜESSESESİ T. A. Ş. de 
bulabilirsiniz. Telefon : 44750/ 9 

rarile adı Yusuf ve soyadı Durok o- ) 
larak t ashihine karar verilmi~ oldu
ğundan Kanunu Medenin~n 26 ncı 1 
maddesi mucibince ilan olunur. . - .. . ,, 

·---------------------------· 1 
Büyükada • Heybeli • Yürükali Seferleri 

6 Temmuzda tatbikine başlanacakolan yaz tarifesine tekaddüm eden 
yalnız ı Temmuz 939 Cumartesi ve 2 Temmuz 939 Pazar günlerine 
mahsus olmak üzere Büyükada - Heybeli - Yürükali arasında ilave se

r r\er yapdacakt>r. Bu seferlerin saat ve hareketlerini gösterir iU.nlar 
"skelelere asılmıştır. (4756) 

·---· 1 Temmuz 

Büyükdere: 
Münir Nureddin 

Cumartesi Akıamı 

EYAZ PARKTA 
ve arkadaştan yaz Konseri 

ilk BüYÜk 

Subayların nazarı dikkatine!! 
Memleketimizde büyük rağbet kazanan 

ve Subaylara ~ok yarayan 

3 RENKLi 

AIM 
Fenerreri Gelmiştir. 

Her yerde DAIMON Pillerini ve 

Ampullerini de ısrarla isteyiniz. 
DAIMON markasına dikkat ediniz. K 1 R B A L O S U Sabaha kadar eğlenceler 

P azar ~ünü: Varyete. G REGOR 1dare.,incfe String Swinır Caz ı~ • --------
,_ TUZLA iÇMELERi ~' ı 1 Trenlerinin Vapurları: 6,25 - 7,30 - 9 - il - 11,50 - 1 ı 
' 12,30 - 13,15 - 15,45 d e dir. , 

Her Pazar nereye gidiyorsunuz? 

( Ç U B K L U) Gazinosuna. 
Orada tab:at , İstanbul halkına sinesini açmıt sizleri bekliyor. 

Bir Haftalık yorgunluğu; t em iz h a va, iy i su , zümrüt koruluk

lar araıında meserretle öten büll:iü llerle dinlendirm ek ; yıpra

nan ömü rlere uzun yıllar katmıt olursunuz. GAZİNO, Tabia 

tın hu varhldarına 

Solist MUALLA Kemani SADi yi de 
ila ve etmekle net'elerin izi bir kat d~ha arttır
mıttır. Bunlarda n m a hrum olmamak için 

•Her Pazar I ÇUBU LU ) Gazinosuna• 

---------------------------------------------"!'~------~ Türkkuıu lstanbul lspekterllğinden : 

50 Lirahk 
Bir E!biseyi 
Ter Mahve· 
debilir. 
T e r in ıslattığı 

e lbise kısa 

bir zam and a 
h arap olmağa 

m a hkumdur. 
T erk ibinde ki 
tuzlu madde 
le rden dolayı 

t e r , bilh!1ssa 
İpekli kumaş. 

ları bozar, 
E lbise ve iç 
çama,ırlarınızı 

te re karşı m uhat aza etmek için 

• 

SUDORONO :••··~·--·••••••• •••••••••••••·--
• Dl KKAT: "Sudorono Pertev,, teri, keımez. sa• ı 

PERTEV • dece mecra11nı del'jlftlrlr. Bundan dolayı v !.ıcuda 
Kullanınız. : hiç bir fenalıl'jı yoktur. . . .. .......... .............................. 

1 

Türkkuşu üyeleri Temmuzun ilk haftası içinde kampa ıönderilecek- s u A o ı y E p L A J 1 
!erinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket günUnü an1attıa1c: üze- il /'\,. ~ :ı 
re bütün üyelerin 3 Temmuz Pazartesi günü saat 17 ye kadar...müra· 1 
caatları. . Bugün 9 n cu Se n ei D evr iyesi müna.ıebetile net'eli bir ııec.e 

Pazartesi günü müracaat etmiyenlcr kampa gidemiyeccklerdir. "4745,. ' Z en gin Varyete . ti 

' 


