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HA TAYLI TOCCARLARIMIZA 
Türk ve Parti Bayrak 

ihtiyacınızı pazarlarımızdan temin edinlz 
S Ü !\I E R B A N K 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
TEl\fl\fUZ 
1 9 3 9 GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

lıtanbul, Ankara, Adana, Mcrıln 
Siparişler derhal göndcrfllr. 

Hataylılar kahraman ordumuzun Antakyaya ilk girişini böyle karşılamışlardı .• 

Kahraman Ordumuzun 
Hataya Girişinin Y ıldönümü 

'.Antakya, 4 (Hususi) - Kahraman ordu· 
muzun Hataya giri,inin yıldönümünü kutla. 
mak üzere tehrin her tarafında büyük ha
zırlıklar vardır. Yedisinden yetmitine ka
dar bütün Hataylılar kurtulutlarının bu 
meıut gününü fener alayları tertip ederek 
candan yaşıyacaklardll'. 

Türk ordusunu selamlıyacak ve halkm ıük
ranını bildirecektir. 

Saat 10,45 te Liıe meydanından geçit me
rasimine batlanacak, bu geçit resmine asker, 
jandarma, esnaf te,ekkülleri ve izciler itti
rak edeceklerdir. Gece fevkalade bir fener 

alayı tertip edilecektir. Yarınki "bugünkü,, 
kurtuluf merasimi için halkın kısmı izamı 

derin bir sevinç heyecanı içinde bu geceyi u
yumadan geçirecekler. Burada yine büyük 

Yapılacak merasime saat onda batlana· 

caktır. Bütün tetekküller ve köylüler namı

na ihtiyar bir köylü ordu evine giderek Al

bay Şükrü Kanatlının tahsında kahraman 
I 

bir gün yaf ıyacağız. 

~~a~·stan 
Mihvere 
Giriyor:· 

Y<ı%an: M. Zekeryia SERTEL 

(le~en eyluldenberi uzun 
ren hır tereddüt devresi geçi -
Balk vel ıtli~ver devletlerinin 
ed a: ara ınmesinden istifade 

ed~lre ... ~r~i isteklerinin tatmin 
ı ecegını unı B 1 . 

nihayet totaı· an u garıstan:n 
ru t .. ıter devletlere dog-

emayule başlad.. . .. T. 
yor. ıgı goru u-

B ulgar Maliye ,.,. 
Almanva .1 ... ,azırı Bujilov, 

J ı e iktıs d' b" 
!aşma yapmak üzere iki a ı ır an-
Berline gitmişti. Şimdi hafta evvel 
Başvekili Köseivanofun ~nu Bulgar 
reti takip ediyor. Bu ziya;rltiln ziy~-

b t.1 . e er mu-nase e ı e mıhver devletler· . 
. ınmBu~ 

garıstana Makedonyayı, ve Ak . 
de bf mahreç vaadettikleri habdenız-
. 1. K "" . f er vc-rı ıyor. oseıvano un da Berı· 

b " "tt"f k · · ınde ır ı ı a ımı.a etmesı muhtern 1 d ~ .. 1 e ol-ugu soy eniyor. 
Balkan devletleri hükümdarları _ 

dan her birinin Berlin ziyareti esn n_ 
sında böyle rivayeUer ortaya atıı a 
F k 

ır. 

a at sonra bu haberler tekzip olu-
nur. Çünkü Balkan devletlerinden 
hiçbiri kati bir taahhüda girmek ar
zusunda dcgildir. Bulgaristan da da
hıl olduğu halde bittün Balkan dev
lctforinin arzusu istı.klallerini koru
mak ve mümkun olduğu kadar bita
•:.ıf kalmaktır. 

~ 

Yalnız Bulgaristanıa vaziyetin-
de husule geldiği görülen bu 

değişikliğin Romanya hariciye nazırı 
Gafenkonun Ankara ve Atins ziyare
tinin hemen arkaSJtldan 'husule gel
tnesi dikkate şayandır. 

Gnfenkonun Ankara ve Atina zl
yaretlerinde Bulgaristanı mihvere il
tihaka sevkcdecek bir hadise mi ol
muştur? Bulgaristan demokrasiler
den bütün bütün ümiCiiffl. mi kesmiş· 
tir? • ._ 

d t Britain nnd the Eait mec· 
. ınuıısnıın 'erdiği malUmata göre 

(Sonu: Sa.. 10, sü. 1) 

.. 

P!:ll.1:; Crupunun 
• 

Dünkü içtimaı 
Ankara, i (KA.) - C. H. P. Bü- 1 

yük Millet Meclisi grupu bugün 1 Adi• • • 
(~.7.939) saat 15 te 'Teis vekili Trab- ıye T erf llerı 
zon mebusu Hasan Sakanın reisli- T f' L"' k G .... , 
ğinde toplandı. er ıe ayı oru en 

Ilk defa söz alarak kürsüye gelen 
muhterem Başvekilimiz Dr. Refik Hakimlerimizin Listesi 
Saydam, Büyük Millet Meclisinin ya. 
kında vereceği yaz tatili kararına ve 
bu günler zarfında Büyük Millet 
Meclisinde müzakere ve intacı ic:!.p 
eden müstaceliyeti haiz bazı kanun 
layihaları hakkında izahatta bulun· 
du. 

Başvekilin bu beyanatı grup umu-
mi heyetince müttefikan tasvip olun-
du. ~ -;:'.,.. -

I ki gazetenin nefriyatına ait 
münakasalar oldu 

Bundan sonra ~uznamcye dahil ve 
Bursa mebusu i\fohittin Daha Parsın 

(Sonu Sıı. 10 Sii. 2J 

Ankara, 4 (Tan Muhabirinden) -
Hakimler kanunu mucibince muhte
lif derecelerde tcr!ie layık görülmüş 
olan muavin, hakim ve müddeiumu
milcrle hakim sınıfından sayılanların 
terfi sıralarını gösteren cet·ıel neşre
dilmiştir. Cetvelde beşin~e derecede
ki hiıkimlrden tercihan terfie layık 
olanlar arasında şu isimler vardır: 

Adliye müfettişi Bedrcttin, Anka
ra hukuk reisi Vehbi Gündüz. Izmir 
icra reisi lsmail Hakkı Ergüv:mç. Is
tanbul asliye reisi Salahattin Tuğlacı, 
Zonguldak reisi Hüscyjn Ekmel, Is-

( Sonu, Sa: 10: Sü: 4J 

SATIE iŞi TAHKIKATI 

Mevkuflar Dün Tekrar 
Sor~uya Çekildiler 

lfI 

) 

en mevkullar adliyeden çikarken .• 
'"71-j [Yazııı 10 uncu Sayfadal 

Danzig Meselesi 
Vaziyetteki Vahamet 
Devam Etmektedir 
Alman Sevkiy~tı Devam Ediyor, 

Düşürdüler lehliler Alman Tayyaresini 
Londra, 4 (Hususi) - Danzig meselesi b~tün Avrupayı 1 

meşgul etmeğe devam etmekte ve hu yüzden Ingiltere, Fran-
sa ve Lehistan arasında sıkı temasların ardı arası kesilme
mektedir. İngilterenin Varşova sefiri Kennard bu sabah İngi- 1 
liz kabinesinin harici komite:>i içtimama iştirak etmiş ve içti
mada Danzi{? meselesi tetkik olunmuştur, 

Alman ıeukiyat ve hazır
lıklarına mukabil Polonya· 
lıların dahüden hudut boy
larına •evkettikleri 22 lik 

Daha sonra Sir Kenna:rd lngfüere 
re kralı tarafından kabul edilmiştir. 
Lehistanın Londra sefiri, Lort Ha -
lifax ile uzun bir mülakattan sonra 
hava yolu ile Varşovaya gitmiştir. 
Sefirin son vaziyet hakkında hüku
meti ile görüşeceği anlaşılıyor. Le -
histan sefirinin cumaya geri dön • 
mesi beklenmektedir. 

İngilterenin Berlin sefiri Sir 
Henderson da bugün Londraya mu
vasalat etmiştir. İngiltere hükumeti, 
kendisinden Danzig vaziyeti hakkın
da da malumat alacaktır. 

* Polonyalılar bir "Alman 

toplardan biri .• 

tayyare•ini daha düfürdüler 
Var ovo 4 (A. A.) - Polon~·a mnt
huatı, Leh - Alman hudut bölge • 
dntf,. bir lmıın ı.·ı.ArJ! inin ·e
re dU tuğünil bildiriyor. Tayyare-
ciler para Utle atlamışlardır. Bun 
)ardan biri Leh makamları tara -
fından tevkif edilmiş, ve diğerleri 
Almanya~·a kaçmağa mu\'a(fnk 
olmu~Iardır. 

Danzigte Alman •evkiyatı 
devam ediyor 

Şarki Prusyadan Danzige silah 1

1 1 
s 

!~~~~:ı~e~~::ı ~:~:; c~~~~l~a~~, ngı· ı· z . ovyet 
ve daha sonra her tarafa gonderıl - -
mcktedir. 

Danzig Devlet Bankcuı harici 

borçlarını tehir ediyor M • • k 1 e 
rici B~o~;~~a;~ry:;·lt:~:nka~a~:; uza ere e rı 
vermıştır. 

Bu hareket de Lehistan aleyhin-
de tefsir olunmaktadır. 

21 - 31 ağustos günlerinde Dan
zigi ziyaret edecek olan Alman zırh
lısı Kongsbergin ziyareti için Lehis
tandan müsaade istenmesinden bah
seden gazeta Polska, diyor ki: 

"Bu suretle hareket etmekle Al
manya, Polonyanm hariçte Danzigi 
temsil ettiğini ve serbest şehrin ha

( Sonu Sa. 10 Su. 2.1 

Dolmabahçede 

Ezilenlerin Tahkikatı 

Salih Kıbç Hakkında 

Lüzumu Muhakeme 

Kararı Verildi 
Ankara, 4 (Tnn l\luhabirin

den - Dolmahahçedc on bir 
vatandaşın ölüıniyle neticelenen 
mücs~ir hadi eden dolayı üs. 
tündağ ve arkada~ları hakkın

da yapılan tahkikat Ü7.criuc 
Devlet Şurası ikinci dairesince 
maznunlardan Salih Kılıcın Jü. 
zumu nıuhakeıneı.ine, Üstündağ 
ve diğer maznunların da men'i 
muhnkemelerine karar ,·erilmiş 
ve tahkikat evrakı tetkik edil
mek üzere şura umumi heye. 
tine takdim edilmiştir. .,. 

Bu Sefer de Sovyetler Nikbin, Fransızlarla 
lngilizler Mütereddit Görünüyorlar 

Londra. 4 (Hususi) - Sovyetler Birliğinin İngiliz -Fran
sız tekliflerine verdiği son cevap Londra ve Pariste tetkik 
olu~nmakta~ır. Rus mahafili nihai anlaşmanın çok yakın ol· 
dugu, gende ancak teferruat kaldığı kanaatindedir . 

Halbuki İngilizler daha az nikbin 

1 görünüyor ve Sovyetlerin ortaya ye. Mihvercilerin Faaliyeti 
ni meseleler çıkardıklarını ve bunla-
rın hiç bir veçhilc tali mahiyette te. 
lakki edilcmiyeceğini söylüyor ve 
müzakerelerin biraz daha uzamak 
istidadında olduğunu anlatıyorlar. 

Fransız mahal ilinin kanaati 
Fransız mahafilinin kanaati de 

müzakerelerin biraz daha uzayacağı 
merkezindedir. Bu mahafile göre 1\10 
lotof İngiliz • Fransız projesinin ba. 
zı noktaları hakkında mufassal ma. 
lumat istemektedir. 

İngiltere kabinesinin hariciye ko. 
mitesi bugün bu mesele ile meşgul 
olmuştur. 

Siyasi mahafilde anlatıldığına 
göre Baltık devletlerine garanti ver. 
mek meselesinin hallolunduğu bil • 
dirilmektedir. 

Fran•ız Hariciyesi Sovyet 
teklifini tetkik ediyor 

Havas Ajansı Paris mahafilinin 
Rus cevabı hakkında sıkı bir ketü • 
miyet muhafaza ettiğini söyledikten 
sonra Fransız hariciye nezareti şef • 
lerinin Molotof tarafından verilen 

(Son4D., Sa: !0; Sü. 4) 

Bulgar Başvekili 
Berlinde Merasimle 

Karşılanacak 
Londra, 4 (Hususi) - Bugün alı· 

nan hnberlere göre, rtalva ile Al
manya cenubi Tiroldaki Almanların 
tehcirine ve bu suretle burasını bir 
Alman yurdu olmaktan çıkarmıyn ka 
Tar vermişlerdir. Buradaki Almanlar. 
dan 5 - 6 bininin fulen tehcir edil
miş oldukları haber veriliyor. 

Bulgar Başvekilinin 
Berlinde kabulü 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas: 
Bulgaristan Başvekili Kö eivano

fun yarın buraya gelm<!si beklenmek
tedir. 

Başvekil, Hitler tarafından karşı
lanacaktır. 

Köseivanof, birkaç kere Von Rib
bentrop ile buluşarak kendisiJ9 ıki 
memleketi alakadar eden siynsi ve ik 

(Sonu Sa: 10, Sü: 3) 
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PENCEREMDEN 

Zamane 
Samouraileri 

Yazan: M. Turhan TAN 

M aliım olduğu üzere Japonya, 
yetmiş bir yıl evvel bambaş. 

ka bir teşekküldü. İlahlar sülalesine 
mensup sayılan ve Mikado adını ta-
şıyan imparatorların ne yüzlerini 
gören, ne eslerini duyan vardı. Hü- . 
klim Shogun denilen başkumandau. l 
Jarın elindeydi. 

Shogunların emri altında kendi
lerine Daimyo adı verilen asilzade -
]er, zengin mülk sahipleri, birer de.

1

1 

rcbeyi demek olan valiler bulunur • 
du. Daimyonlar müstahkem şatolar. 
da otururlardı . Samourai ismiyle a-ı 
nılan şövalyeler marifcti~·le şahıs • 
]arını, nüfuzlarını ve malikanderini 
müdafaa ederlerdi. 

Japon karakteri bilhassa Samou-

TAN 

GÜNÜN RESiMLERi: 

5 - 7 - 939 

Zonguldakta Yeni 
Kömür Ocakları 

Açıhyor 
Zonguldak CT AN)- Otuz sene ka

dar evvel kapatılmış olan Karaton 
ocağı tevsian, Çaydamarı ve Asma 
mevkilerinde de yeni ocaklar 1940 
senesinde çalışıp kömür ihracına 

başlayacaklardır. Dahilde istihla -
kin artması ve harice sevkıyat ihti
yacı, yeni yeni ocaklar açılmasını 

lüzumlu kılmaktadır. 

Asma, Çaydamarı ve Karaton 

rai'lerde tebariiz eder \'e bu karak. Sivas Akşam Kız Sanat Okulu Sergisi 
ter şu vasıflarla ifade olunabilir: Cc- -------

ZongulJak - Karaton ocaklarında amele evleri 

1 mevkilerinde Etibank tarafından ü
çer bekar paviyonu, yemekhane ve 
yıkanma yerleri yapılmıştır. Amele
ye mahsus olan, sıcak, soğuk su tesi
satiyle kaloriferi de ihtiva eden bu 
on beş büyük bina 450 bin liraya 
mal olmuftur. Yakında buralarda 
mühendis ve memur ~tvleri de yapı
lacaktır. Haznesi Hatay Pulları 

saret, nizamseverlik, fedakarlık, va. ··-----------------------------------------------------

tana bağlılık, kanaat ,.e reragatte Yeni 1 O Parahklar Taksı·m Su 
seçkinlik. 

İşte bugiinkü Japonya, ana hat • p --<>-
Jarını kısaca çizdiğimiz ıu seciyede iyasaya 94,4001000 
bir zümrenin, Samourailerin, kendi T 
kabuklan js;inde yaşamaktan \'al ane 1 o para Çıkarılacak 
geçip gözlerini medeni diinyaya ce. 
virmelerindcn ve o dünyada huİ _ 
dukları her faydalı şeyi almala 1 

Darphanede gümüş ve nikel cüm
h . 

Prost Bu Kıymetli Eserin Y ıkllmasına Lüzum 
Gösterdi, Bir Komisyon Teklifi Tetkik Ediyor 

r n • 
dan doğmuştur. 

* Yine mallim olduğu üzere J 
1543 

.
1 

apon. 
ya te ı k Avrupalı rebrey· .. 
d .. B ;r ı gor. 

u. u çehre, misyoner sima 'd' 
Fakat d0 

• sı 1 ı. on ye ıncı asrın ortasında b .. 
tlin limanlarını yabancıla k u. 
Çü k.. b ra apadı 

n u :a ancılar ''hak'' tan anla ~ 
mıyor, uwete tapıyorlardı B 
mourailerin karakterin • u, Sa. 
bir şeydi. ~ e uymayan 

1854 te Amerikalılar d .. t 1 
sonra da Avrupahl , or yı 
yişi yaparak, ka ar, .kuvvet nilma. 
d ki palı lımanlan açtır. 

urıyet paralarının basılmasına de-
vam edilmektedir. Darphane idaresi 
epeydenbert bronz on paralıklann 
resimleri ve halitalan ile meşgul bu
lunuyordu. 

Taksim Cümhuriyet abidesinin 
karşısındaki su haznesi Maarif Ve .: 
kaletiyle belediye arasında bir ihti
lafa sebebiyet vermiştir. Belediye
nin vücude getirdiği tesisatla icabet

Eski bronz beş, on ve iki buçuk tiği zaman geceleri, üzerinden ren -
kuruşlukların pullarından bir kısmı garenk sular fışkırtan bu hazne şe
vaktiyle Zeytinburnu askeri fabri - bircilik mütehassısı Prostun planına 
kasında muhtelif ayarlarda hazır - göre yıkılacaktır. 
landığı için bunları yeni halita a - Bu haznenin tarihi kıymeti ol -
yarına uydurmak için çok müşkülat duğunu bilenler müzeler idaresin -
çekilmiş ve nihayet muvaffak olun- deki abideleri muhafaza komisyo -
muştur. nuna müracaatle keyfiyeti bildir -

Türkün şehircilik ve cemiyetçilik 
tarihi üzerinde çok canlı ve mani -
dar yegiıne bir sanat eseri olarak 
meydanda kalmış bir eserdir. Bu 
mahzen bugün bile şehrin bazı 

semtlerini sulamaktadır. 

Yeni bir kömür •İlo•u 

Ankara - Zonguldak hattının Fil
güne yos - Çaycuma istasyonları arasın

daki 22 kilometrelik mesafenin tam 
l 

ı dan ve Shogun nezdinde elri bu 
un lll'mak hakkı :r -

kit s . nı kazandıklan va
amouraıler 

Bir kaç gündenberi on paralık - miş1erdir. Komisyon Maarif Vekale
lann çelik kalıplan hazırlanmıya tinin nazarı dikkatini celbetmiş, Ve
başlamıştır. Yeni on paralıkların j kalet kendi teşkilatına bağlı eski ~ 
kuturları 18 milimetredir. serleri koruma müdürlüğü İstanbul 

Piyasaya tam 94 milyon 400 bin bürosuna bu hususta tetkikat yapıp 
adet on paralık~~. netioeyi bildirmesini isiemiştir. 

Su, Türk tarihinde, hiç bir mil -
letin tarihinde görülmemiş ehemmi. 
yeti taşır. Mesela Selçuk hanlarını, 

medreselerini tetkik ettiğimiz vakit 
bu binaların haricinde halk için ve 
dahilinde de içeride oturanlar için 
azami ehemmiyetle nazarı dikkate 
alınmış su tesisatı görüHir. Bu e
hemmiyet Osmanoğullarında da ye
rini terketmemiştir. İşte gözümüzün 
önünde her köşe başında bir sebil 
ve cami avlusunda bir şadırvan ve 
şehir dahnindı:-kt yüzlerce çeşme de 
bunların en büyük şahididir. 

ortasında bulunan Kokaksu istasyo
nu, temmuzda işletmeye açılmıştır. 

Çünkü b mat~ tuttular. istasyon binasının inşaatı bitmiş ve 
Terkos Suyu Arttırılacall küşat merasimle yapılmıştır. Bu fs-ketleri ya ancılaruı kendi memle • 

ne ayak atnı 1 A J a annı manasız 

Yeni on paralıkların bir yüzün _ Bunun üzerine Arkeolog mimar 
de (10 para _ 1939 diğer yüzünde Sedat Çctinta ın riyasetinde bir ko· "''"~ .. v., - •• •• tAql'"'1~0"' ~ .... .,..,. 11 m kilo-

makinl!lerinin montajı bitmiştir, metreıık şoseyı oto .cı: . • • ve apon alınterini bti d A ay yıldızın e•rafında (Tur .. kiye. Cu .. m- misyon derhal tetkikat yapmış ve ~ r·· t a..r..-. ~lJ.ı, 1aya olarak su aramak için 

sc--··--= o:.:.,--r--- ~.; ..... __ ,_ '1..;,. 

mnilta ve A smar e en • 
vrupa eaıper r · · haksız buluyorlardı ya ıunmı huriyeti) yazıları vardır. Çelikler raporunu '.HJı,ı 1~f~ UJltıamııtır. it.:;' · · d .. b. h · · .agıthane dağlarında do1aştıklarını 

hazırlandıktan sonra paraların ba _ Komısyon rcisı un ır mu arrırı -
Yeni makineler 20 ~üne kadar faali- kateylemektedirlcr. 

1ıte bu matem ·k kitaplar açıkça yazıyorlar. Bütün 
sılmasına başlanacaktır. mizin müracaati üze~inc bu hususta 

şunları söylemiştir: bunlar içtimai hayatın Türk kafa • 

yete sevkedileccktir. Bu makinelerin 
çalışmasile bazı semtlere gece de, 
biUı inkıta su verilebilecektir. 

Sivasta Bir Ser9i 
Sıvas (TAN) - Geçen ders yılı 

ayanmuma l il ' oca bir milletin 
m oldu ve ·ı 

cesinden intibah ıaf ki e em ge -
mourailer yab a an doidu: Sa-

ancıya el uzat 
hancıyı yurda sokan • . an, ya -
boyun eğip h kk '.Yanı kuvvete 
ren Shogun'd:n as ~a~ gısızlık göste • 

' " - Taksimdeki büyük su haz - sında ne kadar ehemmiyetle yer al· 
Hayvan Bahçesi nesi, Taksim mevkiine "Taksim" a- mış olduğunu gösterir. 

Belediye, şehirde bir hayvanat dını veren bir binadır. Binanın da - Taksimdeki bu, 18 inci asırdan 

kalma hazne ise ç;e!'meler ve sebil -

Belediye sıhhat işleri müdürlüğü başında açılmış olan Akşam Kız Sa

ile baytar müdürlüğü, balıkçı dük- nat mek~binin talebesi tarafından 

ogumuş · 
tora bel b ğl ' ımpara -

. . • •mıı ve bütün ·ıı . 
kendılerıne u d mı etı 

Y urup şahland 
bulunU)'orlard.. 1868 de arınış 

bahçesi tesis etmek için tetkikler hilindeki kitabelerde 1135 - 1145 

hicri tarihlerini gördüğümüz gibi ler gibi mevzii v:e miinferit bir tesi-yaptırmaktadır. Bunun için Buda

pe~e ve Londra hayvanat bahçeleri 
miıöürlüklerinden malUmat istenil

mimari hususiyetleri itibariyle de 
18 inci asır Türk medeniyeti eseri sat olmayıp doğrudan doğruya şeh· 

kanları ve balıkların satışı hakkında 
yeni bir talimatname hazırlamakta
dırlar. Yeni talimabameye göre ba
lıkçı dük.kanlarında daima akar su 
tesisatı bulunaeaktır. 

miştir. 
olduğu aşikardır. rin su ihtiyacını istihdaf ile vücude 

bu yenileşme mede ·ı baılayan 
hancılara ka;şı ko~.::şme ve ya • Binanın doksan küsur metre bo- getirilmiş, Türk kiiltür tarihini, ce- ---o--
akla sığmaz. bir hızla ·t 

1 
d~areketi Mersinde Bir Odacının yu ve yirmi metreye yakın eni var- miyetçilik. suculuk ve mimarlık ba- Tramvay, Elektrik, Tünel 

.k ı er e ı Fab T rı asız, mektepsiz ord · - Doiirulug .. u dır. Dahilen çok şayanı dikkat mil - kınımdan aliıknlandıran çok kıymet- ramvay, elektrik ve tünel idare-
, usuz, donan 1 masız, düzensiz bit 

1 
• Mersin - Viiayet makamı odacı- teaddit havuzlar ve bölmele ve bir li bir eserdir." erinin belediyeye devir ve tesellü-

yirmi beş yıl içinde Av::::; e~ett·~~ lanndan Mehmet Sameri, sokakta, i- çok taksimatı ihtiva etmektedir. Bu mevzu dahilinde hazırlanan mü muamelesi bitmiştir. Vali ve Be-
ke 'iicude geldi. Bütün "ü . r ~· - çi para dolu bir cüzdan bulmuş. bunu Gerci su hazne kısmı hiç bir tez- M ·r \7 k.1 t• .. d ·1 lediye Reisi Lutfi Kırdar da dÜn sa-

k 
l"b h r n;>a bu ın rapor • narı c a e ıne ~on en - b hl ı a a ayranda ve Samouraileri~ hemen polis miidiirlüj}üne götürüp yinatı ihtiva etmiyorsa da köşeye dikten sonra Vcknlet belediye ile te- a eyin elektrik idaresine giderek 

yarattığı eser alkışlarla anılıyordu teslim etmiştir. Cüzdanda 900 lira gelen ve dışarıdan tek kubbeli bir masa ~eçecektir. "Taksim suyu" a- devir ve teslim muamelesile meşgul * · bulunduğu anlaşılmış ve bu para bir tiirbe gibi gördüğiimiiz kısmın içe - dı verilen suyu 0 semte. Bahçcköyü olan komisyonun mesaisine iştirak 
Fakat kuvvet, su ve ateı gibld' saat sonra aranıp bulunan sahibine risi müzeyyen mermerler, bronzlar üzerindeki Sultan Mahmut bendin- etmiştir. Devir ve teslim muamele-

Tuğyan ve feveran halinde ınutla~~ verilmiştir. ve masuralarla süslenmiştir. Kita - den naklen bu hazne vermektedir. sine ait protokoller de bugün hazır-
yıkar ve yakar .. Cockun bir d heleri ve vakfiyeleri mermer levha- !anarak imza edilecektir. 

• .,, su an sa 
kin hır dere zararsız.lığı, alev ale~ Burdurda Bir idam Iar iizerinde mahkuk ve muallaktır. Nafıa Vekili General Ali Fuat, 
yanan bir ateşten ba•it bir lu 

1 
k .. B.u._rdu.r, <TAN) _ Köyüne gelen Ortada bulunan bu mermer cağlaya- Bir Rumen Gemisi Geçti tramvay, elektrik ve tünel işletme-

k t • ı··· b vı cım k .. M' ıyme sız ıgı eklemek gtllü . uçu bır seyyar satıcıyı. yolunu ke- nın irl tarafında mermer ~etler var- Rumen mektep gemısı ırsea dün lerinin belediyeye devri dolayısile 
coş un su, kendınden kuvYetli b' sere oldlirmekten, otuz lirasını al- dır. Bu kısım çok şayanı dikkat ve limanımızdan transıt o arak Akde- dün Vali ve Belediye Reisi Lütfi O k . nçtUr. k . 1 

dd b .. "'k ır dıkta i Akd i 1· 1 se e, o uyu ateş kendini y n .sonra cesedi parc.a rJarça edip kıymetli bir eseri sanattır. nize geçmişt r. en z ıman arını Kudara gönderdiği bir telgrafla ye-
k b' k d ene - ht l ı· ee ır .. u rete tesadlif edinceye ka. ~~w • e ıf yerlere gômmekten suçlu Yurdumuzdaki tarihi eserlerimiz ziyaret edecek olan Mirseanın dö- ni işletmelerin şehir için hayırlı ol-

da t b il · Sogut k'' ·· d kk f r a ıı ro erıni yapacaklardır. oyunden Bekir oğlu Mehmet arasında böyle siislü parçalar çok nüşte limanımız a teva u etmesi masını ve belediye için de muvaffa-
Saınourailer de coşkun bir suya Emin, idam olunmuştur. ise de bu bina, bu tesisat bilhassa muhtemeldir. klyetli başarılar temenni etmiştir. 

n alev alev yanan ateşe döndül _______ , _______ _:_ _____ ~_:_--------------------------------------
K . er. 

u~~ke1tın. ~akka tagallübUnden iğ _ 
ren ı erını, emperyalizmin .• • d ıgne _ 
8iıknl e~ ~stırap duyarak harekete geç. 
t erını unuttular, bizzat hakkı ciğ. 
neyen bir kuvvet ve kıtalara sığınaz 
bir emperyalist afet oldular. 

?u akını, galiba ayni şartların 
a~·nı zaruretlerin ibramı·vıe ' . . uyana 
cak yeni hır millet şimd· h . ' ı eyecan 
devresı yaşayan Çinliler g . U 

erı s re • 
cek. 

Temenni edelim ki onlar d ğ 
I
"' 

1 
• . a mıı _ 

up arının ızınde yürümesini 1 er. 

Arkadaıını Yaraladı 
Evvelki gece Taksimde blr ıı:dnoda 

rakı içmekte olan sabıkalılardan Ali lle 
arkadası Hasan nrasında kadın y<Uun _ 
den knvga çıkmıştır. Bir aralık Ali bıça _ 
ğma ııanlarak Hasanı dört muhtelif ye
rinden ağırca yaralamış ve kaçmıştır. Ya
rıılı Beyoğlu hastahane ine kaldırılmış, 

ın.ıçlu biraz sonra bıçaaı ile beraber ya
kalanmıştır. 

S - U A L - ., 
S - Şirketihayriye vapurla -

rının &"Üvertesindc ikinci mevki 
yolculara yer tahsis ed'l . t• d Ak ı mış ır e, 

ay \'apurlarının i:Ü\'ertesinde 
neden tahsis edilmemiştir? 

• C - Akay vapurlarının birin • 
cı mevki yolculan çoktur. İkinci 
mevki ekseriyetle tenha olur. A -
kay idaresi için bu vaziyette ev
velemirde birinci mevki yolcula
rına yer tedarik ve tahsis etmek 
zarureti vardır. Halbuki şirket va
purlarında bu ihtiyaç daha az his. 
sedilmektedir. 

• 
S - İntihaplar gizli reyle ya. 

pıldığına göre işari reyle 
0

intihap 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

yapmayı teklif etmek kanuni olur 
mu? 

C- Olur. Aranın · dağılmaması

nı, intihap işinin biran evvel ta • 
mamlanmasını temin için işari rey 
teklif edilir. Kabul olunursa inti -
hap işari reyle yapılır. Olunmaz. 
sa veyahut bu tekliie rağmen giz. 
li reyle yapılmasını isteyenler ek
seriyete yakın bir kalabalık teş -
kil ederlerse intihap gizli reyle 
yapılır. . • 

S - Halkevleri nizamnamesi 
mUstakil midir. Yoksa diğer cemi. 
yetler gibi umumi hlikii~lere mi 
tabidir? 

C - Halkevleri parti teşekkü. 
lünün kültiir koludur. Parti tara • 
fından tertip edilmiş hususi ve 
müstakil nizamnamesi vardır. Bu 
nizamnameye göre işler ve hare • 

ket eder. 

• 
S - Namı müstear ne şekilde 

alınır, kanuni bir muamelesi var 

mıclır? 
C - Yoktur. Beğendiğiniz is _ 

mi namı müstear olarak kullana. 

bilirsiniz. 

• 
S - Totaliter ne demektir, 

TUrkçemizde tam kar~ılığı nedir? 
C - Totaliter. vatandaşlara a. 

CEVAP. 

it olması icabeden her şeyin dev • 
Jete inhisar ettiren demektir. 
Türkçede tam mukabili "ya hep, 
ya hiç" olarak kabul edilebilir. To
taliter devletlerde vatanda§ın en 
tabii haklan olan gıdasını, eğlen. 
cesini, tefekkür ve okuma hürri.. 
yetini bile devlet tayin ve tahdit 
eder. Ticaret, ithalat, ihracat dev. 
lete aittir. Teşrii ve icrat kuvvet 
devlet elinde toplanmıştır. Vatan. 
daşın yatıp kalkmasından, gezip 
tozma!'lından başlayarak en şahsi 
hareketlerine kadar bütün hare • 
ketleri devlet disiplini ile tahdit 
edilm· ir. 

vücude getirilen eserler, şapkacılık, 

çiçekçilik ve dikiş kısım1arını ihtiva 

eden bir sergide teşhir olunmuştur. 

Halk, bu eserleri büyük bir zevkle 

tetkik etmiştir. 
Ak~m Kız Sanat mektebinin dar 

olan kadrosunun genişletilmesi ve 
önümüzdeki ders yılında mektebe 

bir nakış şubesinin de ilavesi temen

ni olunmaktadır. 

Kızılay HaftaSI 
Kızılay haftası devam ediyor. Şeh

rimizdeki Kızılay şubelerinde müsa
mereler ve nutuklar verilmektedir. 
Kızılaym memlekette yaptığı ve 
yapmakta olduğu işler bu vasıtalar
la halka anlatılmaktadır. Aynca ev
lere Kızılayın ehemmiyetini eba· 
rilz ettirecek mahiyette beyanname
ler dağıtılmakta ve makbuz mukabi
linde teberrüler dercedilmektedir. 

Hall<, Kızılay müsamerelerine bil· 
yük bir alaka göstermektedir. 

TA K V 1 M ve HAV A 

5 Temmuz 1939 
ÇARŞAMBA 

7 net ay Gün: 31 
Arnbt: 1358 
Cem. evvel: 18 
GUnes: 4.34 - ötte: 
ikindi: 16.18 - Akşam: 
Yııtsı: 2ı.46 - 1mstık: 

Hızır: 67 

Rumt: 1355 
HBl.lran: 22 

12.18 
19.H 
2.15 

Hava 'Vaziyeti -
Ye&llk6y meteoroloji istasyonundan ab• 

nan malOmata ıöre, yurtta hava, Trakya• 
da çok bulutlu ve mevz.il yajışlı, Dolu A• 
nadoluda çok bulutlu, Ege ve Akdeniz ıcı• 
yılarında açık, diler bölgelerde az bulut• 
lu ıec;mlş, rUzl(tırlar umumiyetle şimall ıs• 
tlkametten orta kuvvette eır;mlııtlr . 

Dün istanbulde hava az bulutlu geçml~· 
rüzgAr &imali ııarklden saniyede 6 • ~ 
metre hıda esmiştir. Saat 14 tc hava taı• 
ylkı 1013,7 milibar idi. SUhunl't en yoıc· 
sek 30.4 ve en dUşük 19,5 santigrat otarelC 
kaydedllmlıtır. 
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1 BUGÜN 
Telôş Değil, 
Uyanıkhk! 

Yazan: ômer Rıza DOCRU L 

M ihvercilerin neşriyatına bakı -
lırsa, demokrasiler telaş için

dedir, ve tehlikelerden bahsetmek • 
tcdirlcr, fakat hakikatte bu telaşı 

muhik gösterecek. bu tehlikenin aslı 
astarı olduğunu ispat edecek biç bir 
şeycik yok! 

Yine mihvercilerin neşriyatına 

göre demokrasilerin matbuatı geçen 
sene de tam bugünkü ha·vaya benze. 
yen bir hava yaratmışlar, Almanya. 
nın sef~rberlik yaptığını iddia et • 
nıişler, hatta Almanyanın Çekoslo • 
vakya üzerine yürüyeceğini söyle -
nıişler ve herkesi endişeye düşiir • 
müşlerdi. Halbuki o zaman da hiç 
bir endişeye yer yokmuş! 

Mihvercilerin siyaseti ortalıkta 

hiç bir şey bulunmadığını iddia ede. 
f'ek bütün dünyayı gafil avlamaktır. 

Gerçi Çekosıo,·akya buhranında 

dünya yine gafil avlanmak istemiyor 
du. Fakat Çekoslovakya meselesinin 
halledilmiş olduğuna inananlar, ted. 
bir alınmasına mani olacak derecede 
safdillik göstermişlerdi de o yüzden 
'\'"aziyet içinden çıkılmayacak bir 
''Dl.ahiyet almış ve emrivakileri önle
ıncğe imkan kalmanuştı. O zamanın 
nisbi uyanıklığı bile bir takım ha
diselerin öniine geçmediğine bakılır. 
sa, bu defa kat kat uyanık davran • 
nıanın isabetli bir hareket sayılaca • 
ğı şüphe götürmez. 

Uyanık kalmak korkulu rüyalar 
gönneğe mani olduğuna göre iki kat 
llYanık davranınak, her korkuyu 
bertaraf etmeğe kafi gelir. 

1 
Onun için mihvercilerin hayret. 

e tenıaşa ettikleri manzarayı, çok 
ha ı b' · . yır ı ır alamet saymak lazım ge. 
lır. Çünkü sulhcü devletler, yine bir 
eınrivaki karşısında kalmak, ve ge. 
çen defaki gülünç safdilliği bir kere 
daha g~tererek yalnız gülünç deO.il 
a . "' 
Ynı zamanda acınacak bir vaziyete 
düşmek istemiyorlar. · 

• . 

Mihvercilerin arapça neşriyatı 

k..,~ bu neşriyatın bizim aleyhimizde. 
l kısını ·· . • gun geçtikçe zavallılaş • 

bıaktadır B 1 lı · un arın anlatışına bakı • 
rsa Arap gazet 1 . b. . 1 . rn· d eerı 1zın1 aeyhı. 
ız e geniş n . 

lar. Fakat hu eş:rıyat yapmaktadır • 
telcrden b h lneşriyatı yapan gaze-

a so und ğ . 
!'inde bir tek u u zaman ıçle • 
tnüyor. rnutebel' gazete görül. 

Bil akis bu gazete! 
elle!' prop d er, Ya mihver-
i agan ası tarafınd 

a ınınış b' t k .. an satın 
ır a ım sontik ve ''l .. 

zetelerdir, yahut bulanık ıı o gun ga. 
8"Vlanıa3',_ istihdaf d ularda av 

e en lll"t dd' :Politikacılara mensu u ere ı 
rrnı bilmez, ne söyl:d, 'knle ~aptıkla • 

ı erın' l 
nıaz bir takım zavalltlara . l an a -
ralardır. aıt paçav. 

Araplann muteber gaz 
\Tardır. Ve bunların şöhret etel?~i de 
bütün Arap memleketlerin;: ıttıbarı 
nuştır. Fakat ınihverci Pro anın. 
nın b 1 d Paganda 

un ar an bahsettiği gö""l • 
Ç .. k" b 4 u rnez un u u gazeteler sulhcüd.. .. · 
k" b ur. Çun. 

u u gazetelerin mütaleaları 
dild" . . rnute. 

ır ve ıçlerınde Hatayın Ti.irk' 
Ye ' lt'h k ıye. 1 1 a ından hoşlanmayanlar d 
hf sulh "lk" a. ~ u usii uğrunda bu fedakar 
lıga katlanmak lazım geldiğini s·· -
lenıekt d' oy. 
h e ır. Arapların bir çok rnute. 
er gazeteleri, bu fikirde olduğu gibi 

llatayın anantana iltihakını yakm 
§ark sulhii D""mın b" ük' b' k t •• a uy ır ı:vmet 

anıyarak ve bunun yakın şarka. ern. 
~l~et ve itminan veren bir hadise ol. 
Fugı•A"lu söy le~·enler de pek çoktur 
~kat bu mütalelaları nakletınek 

mıh vercileriıı işine gelm d' w. • • b 1 e ıgı ıç111 

un ar anc;ak kendi idarelerinde r.a. 

1!ısan gazetelerle iktifa edh-or ve b~n-
arın "t ı · mu a ealal'ını Arap · 1 · . dU ·· a emının 

. t ~uncesi diye Araplara yutturmak 
ıs ıvorlar N "l·· . 
ti.ik.l . . . e gu unç vaziyete düş • 

erını tahmin etmek güç değildir. 

Ç~.koslovakyada Belediye 
Mumessillikleri Feshedild i 

Prag, 4 (A. A.) - Von Neurath 
tarafından neşredilen b' k m .1 Ç k ır ararna -

e ı e c yanın Brno, Olomuk, Jilı-
la.va, Moravska - Ostrava ve C k 
B d · · es e-

.~ e1ov~c~ belediye meclisleri bu -
gunden ıtıbaren feshedil . 
1 . mış ve yer-
erıne Alman komiserler· t . 

d .1 . t· ı ayın e-
ı mış ır. 

~AN 3 

. Terbiyeden 
!Mareşal F. Çakmcik Fedakeirhk! 

Du .. n lzmı·r,de Bazı Yazan: s. FELEK 

Ş imdi adetleri azaldı! Eskiden: 
· - Bendeniz! 

Teftişlerde Bulundu Git~'.!!S:~örüş•n•••ıai•· 

Uzak Şarkta Japonların lngilizlere karşı aldıkları cepheyi izah 
eden bir resim: Japon neferleri Tien • Çinde lngilizce yazılı 

lavhaları boyuyorlar •• 

Tiençin Hadiseleri için 

lngili~-Japon 
Müzakereleri Başlıyor 

tam bir hüsnüniyetle hareket eyli-

Mareşal Tezahüratla Karşllandı 
lzmir, 4 (Hususi) - Mareşal Fev

zi Çakmak, refa.katlerinde ordu mü
fettişleri İzzettin Çalışlar ve Fah -
rettin Altay bulunduğu halde bu sa
bah Kocatepe torpido muhribiyle 

Çeşmeye gelmişler ve büyük teza -
hüratla karşılanmışlardır. 

Mareşal Çe§mede ordu birlikleri
ni teftişten sonra Urlaya gelmişler 
ve burada da tezahüratla istikbal o
lunmuşlardır. Urladaki ordu birlikle-

rini de teftiş eden mareşal 19.30 da 
otomobille İzmire gelmişler ve Gii
zelyalı mevkiinde merasimle karşı -
!anmışlardır. Bu sırada hal ta-

mareşalı alkışlamıştır. 

Mareşal Çakmak şerefine gece 
Orduevinde bir ziyafet verilmiştir. 

Genel Kurmay başkanı yarın Fo
çaya hareket edecekler ve oradaki 
ordu birliklerini teftiş ederek akşa
ma İzmire döneceklerdir. Yarın ak
şam şehir gazinosunda mareşalın şe
refine bir ziyafet verilecektir. 

Perşembe akşamı Kültürpark ga- Dün lzmircleki ordu birliklerini 
zinosunda, cuma akşamı da Ticaret 
Odası tarafından şereflerine birer 
ziyafet verilecektir. 

ltalyadan Çıkarılan Bir 
Gazeteci 

teftiş eden G. Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi ÇAKMAK 

Tokyo, 4 (A.A.) - İngiltere Bü
yük Elçisi Craigie, bu sabah Harici • 
ye Nezaretine giderek, Arita ile, 
Tiençin hakkındaki İngiliz - Japon 
konferansının programını görüşmüş
tür. Craigle öğleden sonra gazetecile
ri kabul ederek demiştir ki: 

yeceklerini zanneylerim.,, Roma, 4 (A. A.) - İtalyadaki ec- İzmirdeki 
Craigie, nihayet, yarın için Ariıta nebi matbuat cemiyetinin sekreteri 

ile bir randevu tesbit etmemiş ol- ve Journal gazetesinin Roma muha
duklarını söylemiş, fakat ::?ğer Ja. biri Robert Guyan, gazetesine gön
pon Hariciye Nazın arzu eder5e ken derdiği makaleler dolayısıyle hükıi
disini görmeğe daima hazır bulun. metçe memleketi terketmeğe dave:t 
duğunu da ilave eylemiştir. edilmiştir. 

Afetin 

Zararları 
"- Siyasi mahiyette herhangi bir 

mesele hakkmda si~~er~ _?ir şey söy • 

ancak yenigÜçlükler hadis olabilir. 
Fakat şurasını kaydedebilirim ki 
ben, Tiençin meselesinin bir hal su. 
retine raptı bahsindeki görüşmeler 
hakkında ne bedbinim, ne de nikbi. 
nim. Yalnız, bu görüşmelerin mesut 
bir neticeye varmasını arzu ediyo
rum. Ve Japonların da bu bahiste 

_=::::_;=::;=========.;;::::==::::::===;::======?:;:~============:::::::=:::::::=::=:::==:=:=_ -~iwmü, 4 (A. A.) - Bu sabah. Sovyet -Japon Çarpışması ki gaze.~eıerin , .erdikleri ~aıu • . 
mata gore, geçen cuma gunkü 

Hala Devam Ediyor 
hrtınanın Kemalpaşa havzasrn. 
daki bağ Vf bahçelerinde ceviz 
ve yumurta büyükJiiğündeki do 
lunun, y~ğmur sellerinin ve 
miitJrlş rüzgarın ika ettiği tah. 
ribat bağcrlık tarihinde hemen 
hemen misli göriilınemiş dere • 
cede büyiiktür. Hasara uğra. 

yan saha iki bin hektardır. l\1ad. 
di zarar bir milyon lira tahmin 
edilmektedir. Şimdi ellerinde 
boş topraklardan başka bir şey 
kalınıyan müstahsiller çok feci 
bir vaziyete düşmiişlerdir. Ar • 
mutlu ve KızıJca köylüleri hic. 
rete mecbur kalacaklarını söy • 
Iomektedirler. Bu iki köyden 
gelen iki heyet dün valiyi ziya. 
ret ederek \'ergi ve banka borç. 
Jarının tecilini rica etmişlerdir. 

J aponlar, Hududu Geçen, Yüz Kadar Sovyet 

Almanyada Sükunet 

Devri Başhyor 

Tankının Bir Kısmının Tahrip Edildiğini Bildiriyorlar 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas: 

Tokyo, 4 (A.A.) - Domei Ajansının MogoJ - Mançu h ududu üzerin. 
deki harekat sahasından alarnk neşrettiği bir h abere göre, J apon -
Mançu kıtaları, dün akşam, Mançu arazisi dahilinde Kala ırmağı cİ\'a. 

rında dört bin kadar Sovyet - l\fogoJ askerini ihata etmiştir. 

Geçen haftanın hummalı günlerin
den sonra bir sükunet devri başlıyor. 
Her sene olduğu gibi bu sene de nazi 
partisinin tezahüratI temmuz ve a
ğustos aylarında yapı1mryacağı için 
nasyonal sosyalist mahfilleri bir müd 
det istirahat edebileceklerdir. 

Yine ayni membadan verilen diğer bir habere göre de, dün sabah1 100 
kadar Sovyet h\nkı, Kala ırmağı h ududunda J apon hatlarına hücum 
etmiştir. Japon topçusu ve tayyareleri 30 kadar tankı tahrip etmiştir. 
Japon hatlarına 100 metreye kadar yaklaşan 6 tank ta bu hatlara daha 
varmadan muattal bir hale getirilmiştir. 

750 Yahudi Muhacir 
Bratislava, 4 (A. A.) - 750 ya -Alman matbuatı, demokrasi mah

fillerini bir buhran havasr yaratmak
la itham ettikten sonra şimdi de ni
zam ve asayişin avdet ettiğini yaz
nı: \ ta, bununla beraber Almanyanın 
bir metod dairesinde hedeflerine va
racağını ilave eylemektediı'. 

hudi muhaciri bugün Liberiaya git
dan beş arıı.p ağır surette yaralan -

mek üzere Bratislavadan ayrılmış -

Kudüste· Pathyan Bomba 
Kudüs, 4 {A. A.) - Kudüsün ya

hudi mahallesine atılan bir bomba- Vali ziraat müdüri.inü afet 
mıntakasında derhal tetkikat 
yapmağa memur etmiştir. Ne ~ 
ticeye göre, iktıza eden yardım 
yapılacaktır. 

• 

• 

mıştır. 

Hükumet, saat 8,30 dan itibaren 
yahudilerin şehir haricinde dolaş -
ınalarını menetmiştir. 

tır. Bunların arasında bir kaç aydan 

beri mevkuf bulunan Avusturyalı 

yahudiler de vardır. 

- HADİSELERiN iÇYUZU 
D . i "inin vahamet kesbetınesi ve burada 
anzıg nıese c. . "" 1_.. b' h d . 

] k h ılangı. bir eml'JViU\llD ır arp ogur-
:raın a(:a er .. . . . . 

· ı t' ı· ın· çog~ alması uzerıne lngıltere ıle Polon. 
lllRM ı l ın1:1 ID 

h .,, __ • t • arasında müzakereler başlamıştır. Bu 
3"8 lU.:lWIC' 1 , • 

l .. k J bu ihtimal karşısında ahnması lazım ge-nu1.a -ere er, 
leıı tedbirler etrafında cereyan etmektedir. İngiliz 
no• ı • rına göre Danzig ayamnın şehrin Alman .• 

ı<.aı uaza 1 • 

;.·aya ilJrnkmı ilan etmesi, Danzig'ın Polonya kısmı 
ile Gdyuva limanına bir tecavüz vaki olmadıkça, ·ıe 
Ahnanva. tare1fından miiscllah bir yardım yapılmadık. 
ça, p 0 j

00
., anın \ ' C müttefiklerinin müdahalesini davet 

t.·tıl)İY<'cektir. Polon~·a silahla müdahale için Milletler 
C'etni;\·eHnin müsaadesini istenıeğe mecburdul'. 
Onun kin Almanlar Danzjg'i içinden fethetıneğe ça
ltşı)·orı;1., Hariçten yardım yapmıyor görüneceklerdir. 
Fakat koridora bir tecaviiz vaki olursa veyahut Gdyn. 
ya'ya taal'l'UZ edilirse, o vakit Polonya ve İngiltere o. 
tomatik surette harekete geçeceklerdir. 

~ 
/ngiltere hükumeti, Soı:ıyetlerle anlaşmak için ga-
ranti vermiye mecbur olduğu Baltık devletleriyle 
ayrıca müzakereye girişmiştir. Finlandiya hari~, 
Edonya ve Letonya hükUmetleri garantiye müte-

• 

• 

mayii görünmüşlerdir. Bunun üzerine lngi.ltere 
bu devletlerin bütünlüklerini garanti etmeyi ka
bul etmiştir. 

* Gekcek Jrnfta Viyanada mihver devletlerinin propa
ganda knnferansı toplanacaktır. Bu konferansta mih. 
, ·e.r devletlerinin İslam ve Arap memle~tlerinin pro. 
paganda ile meşgul teşkilat mümessilleri bulunacak, 
ve Tiid<i~·c, Arap memleketleri ' 'e Balkanlarda yap\
lacak propaganda et~afında ınüzakereler cereyan ede. 
cek1ir. İtnlyarun da Islam ve Arap ıncmlcketlerindcki 
ııropaganda teşkilatının mümessilleri hu konferan 1. s ,\ 
}ıazır huluuacaktır. Konuşulacak mevzular al'asında 
bilhassa Hatayın işgalinden propaganda i~in ne suret
le istifade edileceği vardır. Konferansın gayesi İsHhn 
memelketlerin\ demokrasilerin aleyhine ayaklaııdll'
mayı temin vasıtalarını aramaktır. 

* Fransa ve l ngiltere, memleketleri dahilinde bu-
lunan bütün Alman ca&uslarını hudut haricine 
çıkarmıya karar vermiş, ve bu kararın derhal tat
bikine başlanmıştır. 

na bile "sen!" diye hitap edemiyen, 
ağaya efendi diyen bir nesil vardı. 

Bunların nezaketi gerçi biraz ınüba. 
Lağalı idi, lak.in güzeldi, kibHdı \•e 
kendine mahsus bir kıvamda idi ki 
dinlemesi ve edalarını görmesi hoşa 
giderdi. Hatta meşhur fıkradır: 

Herkese: 
- Efendimiz, bendeniz! Diye hi. 

tap eden pek nazik bir zata yakınla. 
rından biri onun bu mübalağalı ter. 
biyesine işaret ederek: 

- Beyefendi! Elin hırpanilerine 
de bendeniz demekte mana ne? Di • 
yecek olmuş ve şu cevabı almış: 

- Efendim! Elin hırpanileri için 
terbiyemi feda edemem. 

Bunun böyle olduğunu bizzat 
kendimde denedim. ve akıbetini de 
gördüm. 

Efendim. Zaman garipleşti. Her 
kimse: 

-: Bendeniz, zatıaliniz, teveccü • 
hünüz! Arzışükran .. Falan gibi hi • 
taplar etsem pekaz istisnasile hemen 
kabarıyor, bana yukarıdan aşağıya 

bakıyor ve azıcık gevşek bulunur • 
sam hemen: 

- Sen! Diye hitap ediyor~ 

Ben, bana "sen!" denmesine kız
mam. Hatta benimle senli benli olan 
arkadaşlarımın başka türlü hitap et. 
nıelerine tahammül edemem. Lakin 
kendisine hürmet ve nezaket göster
diklerimin bunu blı aciz ve küçük
liik eseri telakki etmeleridir ki; gü • 
cüme gidiyor ve sinirime dokunuyor. 

İnsan böylelerine karşı: 
- inşaHah afiyettesiniz beye • 

fendi! Çoktandır şerefyap olamadık! 
Dediği zaman onların bir türbe san. 
dukası gibi katılaşıp kabardığım his. 
sediyor. Hele: 

- Eh! Şükür! Sen nasılsın baka-. 
lım? 

Gibi mukabeleleri adamı büsbü -
tiin çileden çıkarıyor. 

Lakin terbiyemden biraz 
karlık edip te: 

feda • 

- Oo! Nasılsın bakalım! Görü • 
şcmiyoruz mirim! Gibi laubali hitap 
etsem beriki hemen yerini buluyor: 

- Duacıyız bayım! Siz nasılsı • 
nız? Diye eli ayağı toplu bir cevap 
veriyor. 

Bu böyle olmakla beraber ben 
şahsen terbiyemi ve hitap sistemimi 
değiştirmemek ve bu gibi kaba mu. 
kabelelere tahammül etmek taraf • 
tarıyım. 

Her temiz şeyin olduğu gibi ter. 
biyenin de kendine mahsus çile ve 
cefaları vardır. 

Fakat terbiyeli olmanın büyük 
zevki yanında bunlar küçük kalır • 
lar. 

Mısır 

Nazırı 

Hariciye 
Sof yada 

Sofya, 4 (AA.) - Mısır Hariciye 
Veziri Yahya Paşa, resmen Bulgaris· 
tanı ziyaret etmek üzere, Bükreşten 
buraya gelmiştir. 

Yahya Paşa, dün Tuna üzerinde 
Rusçuk iskelesinde karşılanmıştır. 
Bu sabah hususi trenle Sofyaya va
rı~mda istasyondakı merasimde Baş
vekil ve Hariciye Nazm Vekaletini 
ifa eden Dahiliye Nazırı Nedev, kral 
mümessilleri, hükumet azası vUksek 
devlet memurları, Türkiye, Y~nanis
tan, Yugoslavya, Ingiltere ve Roman
ya diplomatik mümessilleri ve Mısır 
elçiliği erkanı bulunmuştur. 

Yahya Paşa, kral sarayına giderek 
hususi defteri imzaladıktan sonra 
Nedev ile ziyaretler t••atı etmiştir. 
Yahya Paşa, öğle yemeğini ha5usi o
larak Mtsır elçiliğinde yemiştir. 

Bu akşam Dahiliye Nazırı Nedev, 
Yahya Paşa şerefine büyük bir ziya
fet vermektedir. Bu ziyafeti bir ka
bul resmi takip edecektir. 

---o---
Bir Genç Boğuldu 

Bakırköyde oturan Tanaş isminde bir 
genç dün denizde yıkanırken boğulmuş -
tur. 
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~ırısıı B.+ekfığının Kurutulması Faaliyeti ilerledi, 
Mücall• eıkillttnın Kuvvetlenmesi L&zım 

Kolordu~ 
Matatta 
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T . .AN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr. 
750 ,. 
,00 •• 
160 • 

1 lene 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1&00 • 
100 • 
aoo • 

Milletleraruı posta ittihadına dahil 
01n\ı7an memleketler için abone 
bedeli mQddet 11ıraıi7le ıo, 11, ı, 

1,1 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adre9 deiiltlrmc:k 26 kUl"Ultur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruıluk 
pul Ulvesf llzımdır. 

GUNÜN MESELELERi 

------- -- ----- -------- -- - ----- '1' A N 

Almanya Türk Mallarını 
Almaktan Vazgeçer mi? 
Meselesi 

A ziz okuyucuma son sözilmü 
söyllyeylm: Ortada millet • 

lAh bir lhtilAf olmadıtına göre 
Alman pullrlarnun Türk mahlul. 
Jerine kapatılabİleeelfnl hlç um
muyorum. z~ bu hal, yukarıda 
da arzettijim v~hile, bhıden il • 

yade Almanlan allkadar eder. 
Maamafih önümüzdeki istihsa ı 

m e v s i m i alış verişlerinin, 

eski yıllara nisbetle, bazı hissi 
müşküllerle karplaşma ihtimali 
yok değildir. Bu müşküller yenile. 

cek ve Türkiyenin alım satım işle. 
ri, icabederse, yeni şartlara göre 
tanzim edilecektir. 

Dedelerimiz "satılacak 
olsun; Baldattan müşteri 
demişler ... 
• 

malın 

gelir'' 

HlTLD: Yu, demekNPlefin her hareketi Wıd çember içine almak 
üzere ppalı)'or. 

MUSSOLtNt: Ş.f, itana ltiıdmldlere dahi lnudlrmak meseledir. 

- Bazarol! 

Kumaaduını Çekler gibi ltekle • 
yen hpanyollann, Habeşlerin, Ama. 
vutlann da esaretten duyduklar ki • 
al istiklll ve htlnlyete olan aşkla • 
nm hesaba katanak, hllrrlyet ve il. 
tUdll umma lnanbiın n•ıl bil' be. 
latm•Y• .bulrlandıp81 tat.mlM e4e. 
biliriz. Dllnya hesemonyuı karmak 
ipa diln7ayı ate.. ve kana ltuJQ.a 
dfktatlrlerin, Benet rtbl Nft')'orlr • 
tu detll, Napolyon piti S..t Helem 
......... seslerini dayaeatuma sa • 
mau Yaldq.yorua. 

Manlıacla llr laclıa 
idam lcllldl 

İzmir, 4 (Huual) - Bu ubü 
Maniaada Fatma achnda 21 JallDda 
bir kadın idam ecUbntplr. J'atma 1 
ıene evvel kalnbirlderl ile blrllf8 • 
rek kocuı Oamanı 81clurmü.ı. Fat • 
ma idam 1ebpasına ptirUdil• zamazı 

.._Ben zaten öldum, i?i boynwna 
çabuk geçirin .. demiıtir. 
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MİLLİ KÜMENİN SON HAFTASI 

Demirsporun Yapacağı iki Maçla 
Şampiyonluk Belli Olacaktır 

Bu halta lıtanbula gelecek olan De • k .. 
.. .. . mırıp:>r t a ımı maglUp ettikleri lngilizlerle A nkara Stadında .. 

Onumuzdekı cumartesi ve pazar gün- . 

~::~~~~:;kni~:ı~~:1· .. :~~:"~: :~:1 b:yu~~=~~:; .::~,-;~:~!-\SERBEST su·. TUN 
b~ müsabakalar da milli küme şam- ::n~:~n~:i b:ı!~susı maçlar, hır gez 
pıyonunu meydana çıkaracaktır. 

A k Hariçten kendi ayarında ecnebi 
n aranın Demirsporu bu hafta ı t klüpler getirmektense, hasılatın ta-

s anbulda Beşiktaş, Vefa ile karşı-
1 k mamını klüple~ arasında taksim ede. 
~şaca t~: Demirspor şampiyon ola. 
bılmek ıçın biı: maçı kazanmak bir bilecek kombinezonlarla üçüzlü ya. 

d hut ikizli gidip gelme müsabakalar 
maçta a berabere kalmak mecburi-
yetindedir. Fakat kanaatimizce bu tertip etmek bugünkü vaziyetin im-

Neden Milli 
Temas 

Yapmıyoruz? 
b kan verdiği bir tedbirdir. 

ir parça güçtür. Siyah beyazWar, Gece maçları da yapmak kabildir. Kim ne derse desin bugün Türki-
geçen hafta Fenerbahçe karsısında T yemizde vasat bile olsa bir futbol sc-

Evlenmeler 
--o-

Her Türlü 

Muaf 

Resimden 

Olacak 
Ankara, 4 (Tan Muhabirinden)

Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine 
ve itiraz ve temyiz usullerine dair 
layihanın muvakkat encümende mü
zakeresi tamamlanarak Meclis ruz
nar.ıesine alınmıstır. Mülga donan. 
ma cemiyeti tarafından çıkarılan 
ikramiyeli piyango tahvillerinin kal
dırılmasına dair olan layiha ile ev
lenme kağıtları ve nüfus kütükleri
ne tescilleri hakkındaki layiha da 
Meclis ruznamesine alınmıştır. 

Bu son layihanın aldığı yeni şek. 
le göre, evlenme işlerinde kullanı. 
lan kağıtlar Maliye Vekaleti tara
fmdan tab ve ihzar ·ve Dahiliye Ve. 
kaleti tarafından belediyelere ve 
köylere parasız olarak verilecektir. 
Bu kağıtlar damga resminden ve her 
türlü harçlardan muaf olacak ve ev. 
lenme işlerinin bu resmi kağıtlar. 
dan başkasına yazılması ve evlenen
lerden her hangi bir şekilde ınasraf 
alınması yasak olacaktı.-. Evlenme 
cüzdanları da üç sınıf olacak, birin
ci sınıftan üç lira, ikinci sınıftan bir 
lira, üçüncü sınıftan da on kuruş a
lınacaktır. 

Evlenme akitleri, evlenme işleri 

memurları tarafından doğrudan doğ. 

ruya nüfus idarelerine bildirilecek 

ve bu bildirmeye müsteniden nüfus 

kütüklerine tescil edilecektir. Tür. 
kiye haricinde yapılan evlenme akit

leri konsoloslar tar•ıf ından Ha

riciye Vekaleti vasıtasiyle bildirile. 
cek ve ancak Türkiye haricinde 
konsolosluklardan başka makamlar. 
ca yapılan evlenme akitlerinin nü
fus idarelerine bildirilmesi mecbu
riyeti kocaya ait olacaktır. 

Dereceleri Artan 
Muallimler 

5 - 7 - 939 

Eldiven Fabrikatörler 
Dün Bir içtima Yaptılar 

Avrupadan Eldiven İ tha linin Men'ini İ s tiyorlar 

Rekab eti Kald ırma k İ çin Kooperatif Kuracakla 
Eldiven fabrikatörleri dün Sa -

nayi Birliğinde bir toplantı yaparak 
hariçten ithal edilmekte olan eldi -
venlerin kendilerini mutazarrır et -
tiğini iddia ederek bu gibi ithalatın 
tahdidi için teşebbüsatta bulunul -
masına karar vermişlerdir. Fabrika 
törler imalatın daha ucuza mal e -
dilmesini temin için evvela kendi a
ralarında mevcut rekabeti kaldır -
mayı muvafık bulmuşlardır. Bu ga
yeye varmak için de yine kendi a ~ 
ralarında bir kooperatif kurulması 
teklif edilmiştir. Bu teklif bütün 
fabrikatörler tarafından kabul edil -
miş ve pazartesi günü tekrar topla
narak bu işin esaslarını hazırlama
ğa karar vermişlerdir. 

HATAY DERiLERi 
Piyasada Makbule Geçti 

Hataydan piyasamıza ve İzmire 
külliyetli mal gönderilmektedir. Son 
iki gün içinde Hatayın renkli koyun 
yünleri, koyun ve sığır derileri ge
tirilmiştir. Hatayın derileri kül ile 
kurutulduğu için çok kuru olarak 
piyasaya arzedilmektedir. Derilerin 
bu hususiyeti Hatay mallarmın diğer 

yerli derilerden daha iyi fiat bulma
larına sebep olmuştur. Hatay bu gi
bi derileri doğrudan doğruya Fran
saya ihraç etmekte idi. Kalite itiba
rile başsız, kuyruksuz ve koçansız o-
lan bu gibi deriler deri fabrikaları
mız tarafından mübayaa edilmekte-

Haber aldığımıza göre yurdu 
muzda kadın, erkek ve zabitan içi 
imal olunan eldivenlerin mıkta 

senede 250 bin çift kadardır. Bu e 
divenlerin imali için yüz binde 
fazla kuzu derisi sarfedilmektedi 
Yurtta senede bir milyon iki yüz b' 

kuzu derisi alınmaktadır. Hatay 
da 250 bin kuzu kesilmektedir. B 
itibarla 1930 sene7.inde kurulmuş 
lan eldiven sanayii kısa bir zama 
da inkişaf etmiş sayılabilir. Eğer h 
riç memleketlerin malları ile yer. 
mamulat arasında fiyat itibari.y 
mevcut rekabeti kaldırmak imk· 
bulunursa, eldiven sanayiinin da 
ziyade inkişaf edeceği tahmin ed 
mektedir. 

Amerikaldar 
Bizden Mal İ stiyorlar 
Amerikada ~azı ticaret müess 

seleri piyasamız tüccarlarına tr 

atlantik hava postasile mektupl 

göndermişlerdir. Bu mektuplar d 

kuz günde şehrimize gelmiştir. 

merika tüccarları 

piyasamızdan keçi derisi, yapak 

tiftik talep etmektedirler. Bu üç 

vi mala Amerikada şiddetle ihtiy 

bulunduğu için acele teklif yapı 

ff k • · aksim stadyornu yakında elek-
muva a ıyetli bir oyun çıkardılar viyesi ve tekniği mevcuttur. Zam.:ı. 
ve rahat bir galibiyet elde ettiler. De-' trikle aydınlanıyor. Orada gece maç- d 

· lan yapılacaktır. Bizim oyunculann nın a Avrupanın bile parmak lsırdı- Kıdem müddetini dolduran ilk dir. 

sı istenilmektedir. Amerikada in 

şaf etmiş olan halıcılık işlerin 

kullanılan yünler münhasıran 

dolu yapaklarıdır. Bu kalitede ysı 

nız bir mıktar Suriye ve Çind 
yapak çıktığı fakat bu her iki me 

mırspor için Beşiktaşı mag-lüp etmek - B k" l Z k'l N"l tl · 
k 

gece maçlarına .ıı.ır.-. ..ecnebH-- gı e ır er, e ı er, ı ıa ar ve ~ım-
olay değildir, zannındayız. Maçın k ~ .. = dı" d F'k t ""' R "t <::! I'h · 

mektep muallimleri için hazırlanan 

ikinci liste de .Maarif Vekaletince> tas-
Meyva Fiyatları 

arşı çok tecrübesiz bir. hale dü~me. e ı re , .ıv1. eş"' , va a attın, 
Beşiktaş lehine neticelenmesi ihtı·- i Hakk c·h t H 'b" h k'k• melerini, kuvvetli klüplerin arala- ı, ı a • asan gı ı a ı ı fut-
malleri az görülse bile beraberlik d bol krymet1er1 He TUrk: .cuttıom emı. 

k rın a yapacakları. gece oyunları te.. 

dik edilerek dün Maarif müdl.irli.iğü
ne ı:eoııg ~aıırn1;.Lu. ... c::..... u...... ...~ 

İzmirden bol karpuz gelmelde
dir. Ege karı~uzlarının en büyükleri 
elll1 01Ld uv;y •~• ~ 

lar 2 - 5 kuruştan verilmiştir. İlk 
turfanda kavun Bursadan gönderil
miştir. Bu kavunlar boylarına göre 
8 - 15 kuruş arasında satılmıştır. 

Çiçek incirleri 12 - 15, üzüm 20-25 
kuruş arasında toptan alınmıştır. 

şansmın uvvetli olduğu soylenebi. ınin edebilir. nim ki, sistematik bir. idare altında 
lir . bugünkü kıymetinden el.aha yüksek 

D . Dışarıdan getireceg-imiz ecnebilere emırspor, Beşiktaş maçını kaybet şeyler gösterebilir. 
tiği takdirde Galatasarayın şampi- karşı ilk tecrübemizi geçireceğimize Futbolde teknik denen nesneyi a-
yonluğu tahakkuk edecektir. Aksi araımzdaki maçlarda elektrik ışığı şılamak noktasından enternas)·onal 
takdirde, yani ya berabere kalır, ya- altında oynamakla biraz alışmak lü- temasların çok büyük ehemmiyeti 
h~t galip gelirse Vefalıları da yen- zumludur. vardır. Futbolü birinci sınıf milletler 
rnıye mecburdur. Vefalılar, Galatasa. Hem bu tecrübe; halk için de la- ile yapılan temaslar, o mlllete hakim 
ray karşısında geçen hafta çok çetin zı1?d:r. Meraklılan ~ece maçlarına 1 olan futbol tarz ve (sty~e) nin. diğer 
bir maç yaptılar. Demirspo"run Ve-· daımı karşılaşmalarla ısmdtrmak futbolü zayıf milletlere aşılanması 
f~yı ~igor~alı. bir surette yeneceği, yollarını aramalıyız. ile neticelenir. 
şımdıden ıddıa olunamaz. Şu vaziyet- Fakat her şeyden önce sporda 
lere bakılınca Galatasarayın milli kü- Dempsey "mağllıbiyet" in ne demek olduğunu 
me şampiyonluğuna erişmek üıeı-e o. bilmek ve bunu olduğu gibi kabul et-
lan taliinin bu hafla daha müsait ol- Ölüm Tehlikesi mek lazımdır. Sporda esas "spor yap-
duğunu kabul etmek icap eder. mak., olduğuna göre, evvela bu hu. 

Hususi maçlara imkan var Ge~ •ır•ıyor susa riayet etmek şarttır. 
3' Vakıa ikinci bir gaye de "muzaffe-

Eski d'· F · b t . Milli küme puvan vaziyeti füba. 
riyle şampiyonluğa namzet takımlar 
içinden sıyrılıp, ileri atılan Galata. 
saray klübünü yazdık . Yalnız bu se. 
neki takımların kadrosunda epey ta
havvüller geçirdiğini de unutmamak 
lazımdır. 

Milli küme maçlarına başhyan 

F enerbahçe takımiyle bugünkü Fe

ner takımı arai:nda bariz bir fark 

olduğu muhakkaktır. Çünkü Fener. 

liler yeni oyuncular almışlardır. Ga. 
latasaray da öyledir. 

Milli küme maçlarından sonra , 
Fenerbahçe, Galatasaray, Demirspor 

arasında hususi karşılaşmalar yapı. 
lırsa, meraklıları cezbedebilir. 

b
. unya şampiyonu Dempsey riyettir,,. akat ışte unu emın c-
ır ap d' · · · ' b h 1 an ısıt _krızı geçirmiş, yapılan den ve sportmeni una azır ıyan 
mu~y~ne netıcesinde çok geç haber şey de mağlübiyetlerin tabii telakki 
verıldı-· · · b gı ıçın doktorlar ameliyatın edilmesi keyfiyetidir. Her mağlubi-
/~ıl~ılmadan yapılması mecburiye- yet bizim için bir tenbih vasıtası ol. 
~~ı ıleri sürmüşler ve me:>hur bok malı, bizi muva!fakıyetlere doğru 

sor, tahammül göstererek · ba 1 • koşturacak bir kamçı vazifesini gör-
dan l' yı ma-

ame ıyat olmuştur. Istırap 0 ka- melidir. 
da.r ~azlalaşmış ki, Peritonit'e çevir- Fakat bizim telak\dlerimiz bam-
mıştır. başkadır. Milli takımımız mağliıp ol-

Bünye · k nın ço sağlam olmasına rağ du mu, senelik uykusuna yatar. Se. 
m~n, do~torlar kendisinden ümit kes. neye bir hayır sahibi çıkıp ta uyan
mışlerdır. dırmazsa o yine uyur, Karşımızdaki 

Kemal Halim 
Vazifesine Başladı 

takımın kuvvetini kabul edemeyiz. 
Israrla her sene ayni nakaratı tekrar 
ederiz: 

- Biz de futbol yoktur. 
Fakat neyi unturuz bılir misiniz? 

Kabahatin bizde olduğunu ... 

birer kıdem zammı alan muallimler-

Halde Yeni Pavyon 

den Pendik birinci ilk mektebi mual
limlerinden lbrahim Hakkı Barlas 4 
binden 4500 e, Kadıköy onuncu mek
tep başmuallimi Hakkı Kolan, Be
yoğlu 29 uncu mektep muall.imlerin
den Hakkı Uçun ve Biiyükçekmece 
merkez mektebi başmuallimi Sabri 
Sudur 3500 ten 4000 e, Beyoğlu 47 Keresteciler halinde sebze, kavun 
inci mektepten Feyzi, Osküda:- 22 in- ve karpuz için 80 bin lira sarfile 
ci mektepten Şükri.i Gökdağ, Uskii- yapılan paviyonun inşaatı hitam bul
dar Umraniye köyü mektebinden Kfı- muştur. Pavyonun dahilindeki yol
zım Eseneler 3000 den 3600 e, Kadı- larla önündeki rıhtım da dün ikmal 
köy 30 uncu mektepten Ekrem To- edilmiştir. Yeni pavyon bu gece a
run, 41 inci mektepten Makbule Sa- cılacak ve içinde satışlara başlana
vayı 2500 ten 3000 e, Beyoğlu 2 inci ~aktır. Hale alınacak diğer gıda mad 
mektepten Iffet Eren, Beşiktaş 52 in- deleri için de yeni pavyonlar yaptı
ciden Behiye Onural, Eyüp 57 inci- rılacaktır. Bu pavyonlara ait planlar 
den Naşit 2200 den 2500 e, Fatih 63 ı belediye imar müdürlüğünce hazır-
üncüden Nadire A.ndaç, Beyoğlu 11 !anmaktadır. I 
inciden Suran Etil, Çata:ca l\'limar Kib ·+ Kutula rı 
Sinan köyü muallimlerınden Musa rı 
Kazım, 2000den 2200 e, Usküdar Çek İnhisarlar İdaresi, Kibrit Şirketi-
meköy muallimi Vesile, Silivri Çayır- nin imal ettirdiği kibdt kutularının 
dere köyü muallimi Adna:1 Çizer Avrupada olduğu gibi muhtelif şe-
1750 den 2000 e, Usküdar 1\,lemdağ1 killerde ve zarif olmasını muvafık 
köyü muallimlerinden SaUıhattin Er- görmfü: ve kutuların yeni şekilleri 
dener, Beyoğlu 2 inci mektepten Sai- için t;tkikler yaptırmağa başlamış
me de 1500 ten 1750 ye terfı etmiş- tır. 

lerdir. 

Yabancı Dil 

Muallim Kursu 

Yer li Mallar Ser9isi 

leketten ithalat yapamadıkları 
- ....,_,a. ..,~ 7J M.f'~l\.iU .I. iL.a. • - - ·"'• ':r-"""F'.__-=d 

Keçi derisi, yapak ve 

yatlarının da yüzde 15 -

tinde yükseldiği bildirilmekte 

Fransa veya İngiltere yolu ile 
gönderilip gönderilemiyeceği so 

maktadır. 

,~~ ... -.....-___ 
I BORSA 

4 • 7 - 939 

ÇEKLER 

Londra 5.93 

Nevyork: 126.675 

Parls 3.355 

Milano 6.662 

Cenevre 28.567 

Amsterdam 67.257 

Berlin 50.83 

Brüksel 21.535 

Atina 1.082. 

Sofy:ı 1.56 

Prag 4.s2n 

Madrld 14.035 

Varşova 23.845 

Budapeşte 24.842l 

Bükrcs 0.905 

Belgrad 2.8921 

Yokohama 3'1.62 

Stold1olm 30.54 

Moskova 23.9021 

ESHAM VE TAHViLAT 

Sıvas-Erzurum V 
1938 ikramiyeli 

19.87 
19.-

Ankara stadyomu, bu mevsimler, 

ltalyan Takımı 

Rumenleri 5 - O Yendi 
Rumenler, Bükreşte yaptıkları maç 

ta, ltalyan şampiyonu Bulonyayı 

mağlup etmişlerdi. Italyanlar, Italya
da yapılan revanşta Bükreşteki ma
çın acısını çıkarmak azmile oynamış. 
lar ve 5 - O galip gelmişlerdir. 

Yeni teşkilat dolayısile teşekkül e
den . !~tan bul bölgesinin teknik büro 
şefl.ıgıne Futbol aj anı Kemal H r 
tayın d"l · a ım, 

e ı mış ve ayın birinden itiba. 
ren resmen vazifesine başlamıştır 

Kemal Halim, senelerce klü ;d 
reciliklerinde bulunmuş ı ·t bpl - a-
kl .. b.. .. . , s an u spor 

u un u tesıs etmiş T .. k . ·• ur sporunda 
çalış~a.sıle temayüz etmiş, çok kıy-
r:ıetlı bı: ark~daştır. Bu vazifenin eh-
lıne verılmesıne sevinirken b k. 

Enternasyonal tem;ısların futbol 
bünyesinde vücude geth:diği değişik
liğe en güzel misal dost Romanya ve 
Yugoslavyanın bu günkü futbol va
ziyetleridir. Orta Avrupa futbolü i . 
le daimi temas halinde bulunan bu 
iki millet cidden kıymetli birer fut
bol varlığıdırlar. Muzaffer Sosyal 

Orta tedrisat müesseselerine ya
bancı dil muallimi yetiştirmek mak. 
sadiyle geçen yıl İstanbul Üniversi. 
tesinde açılmış olan fransızca, ingi. 
lizce ve almanca kurslarına bu yıl 
da 60 talebe alınması Maarif Veka
letince kararlaştırılmıştır. Alın'lcak 

olan talebe bir yıl İstanbul üniversi
tesindeki yabancı dil kurslarına de. 
vam edecek, bu müddet zarfında her 
birine ayda otuzar lira harçlık ve. 

rilecektir . 

Sanayi Birliği merkezini cuma 
günü Galatasaraya nakledecektir. 
Merkez sergi müddetince orada ka
lacaktır. Pazartesi günü Galatasa
rayda sergi komitesi bir toplantı ya
pacaktır. Vali ve Belediye Reisi 
Liıtfi Kırdarın bu toplantıya riya
set edeceği haber verilmiştir. 

Ticaret Vekaleti i~ Ticaret Umum Müdürlüğünd• 
30 İkinci teşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim_ ve Se.:m~yesi eshaı 

münkasim Şirketler kanunu hiiküm lerine tevf~kan. Turkıyede. çalı.şrı 
sına izin verilmiş olan Ecnebi Şirket lerind7n Lı~_otıp Ent ~a:ınerı 
mited Sirketi, bu defa müracaatla, Şirketın . Turkıye vek_ıl~ Osı: 
Fevzi Linomen'e verilmis olan Veka letnam~nı!1 6 ncı bendını, aşag 

Çek hakem Christin'in idare ettiği 
bu maçta, on iki bin seyirci bulun
muştur. Müsabakyı Italyanlar çok 

- u ar a. 
daşa da bu yeni vazifesinde muvaif _ 
kıyetler dileriz. a . 

Atletizmde 

Almanlar Galip 
rahat bir oyunla .. kazanmı~lardır. Bi- Münihte yapılan Almanya, Fransa 
rinci devre 1 - O Italyanların lehine atletizm karşılaşmasında Almanlar 
neticelenmiş, ikinci devrede oyun ta- kah ir bir galebe elde etmbtir. Alma~ 
mamile Italyanların baskısı altıha lar 106 puvana karşı •15 p~vanla mü
girmiş ve arka arkaya dört gol kay. sabakayı kazanmışlardır. Musabaka-
aetmişlerdir. . : lan 20 bin kişi seyretmiştir. 

• 
TAN - Okuyucularımızın muvazzah 

adres ve islmlcrile gazetemize göndere
cekleri fikir yazılarına ve herhangi şika
yetlerine "Serbest Sütunumuz,. açıktır. 

lsvec;liler ln9lltereye 
Davet Edildi 

lngilizler milli takımlarile karşt-
laşmak üzere her sene bir milli takı
mı memleketlerine davet etmektedir
ler. Bu bir ananedir. lngiliz milli ta. 
kımı, bu ananevi karşılaşmayı Isveç 
milli takımına karşı yapacaktır. 

Bu bir yıllık tedrisatta muvaffak 

olanlar, tahsillerini takviye etmek 

üzere bir yıl da dilini öğrendikleri 

memlekete gönderileceklerdir. Tale. 

benin seçme imtihanları 25 ve 26 ey

lCıl pazartesi ve salı günlerinde İs

tanbul üniversitesinde yapılacaktır. 

İmtihanlara yerli ve yabancı bir ko
lej veya liseden veyahut bir ınual. 
lim mektebinden mezun olanlar a. 

Iınacaktır. 

yazılı olduğu surette. değiştirdiğini blldirmış~ır. . . .. 
"Şirket hesabına_. ~~rkete ve Sirketin en:ruhaval~s.ıne vac.~butted 

olan alabileceği bılcumle, senetleri, çeklerı ve. kabılı . tedavul .. evr 
Şirket namına cir.o ~tmek ve bu ~~b~ senetle.rı: çc.klerı ve kabılı ~e 
vül evrakı Şirketın Istanbul Şubesının kendı ısmıne İstanbuldakı 
Banka nezdinde açacağı bir hesabın kredisine tediye etmek, mez 
hesaptan paralar ç~k~ek. . . 
Şu şartla ki bu gıbı hesaptan paraçekmek ıçın yazılacak emirler 

ceklerin her halde mumaileyh Osman Fevzi Linomen ve İstanbu 
Galatada Danüb Handa 32 - 34 No. da mukim Harold Mad~e ve ~ 
İstanbulda Galatada Bllur sokağında Büy.~k Tün?l hanında 9/ !1 
da w. J. Parkinsden her hangi ikisinin muşterek ımzalarını havı ol 
ları lazımdır." . . . 

Şirket lazımgelen vesaiki vermiş ve keyfıyet tetkık edılerek, kar 
hükümlere uveun eörülmüs olmakla ilan olunur. 
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Çınde arpışan 
MENFAATLER 

(_H_A_D _I S_E_L_E R_ l_N_ K_A_R_l l<_A_T_U~L_ER_I---' 

i ki Hne Jnıdar oluyor : Ja 
pon kabinesinde o ;ta.ınaı: 

Dahiliye Nazırı olan Amiral Sutc 
Suyo parllmentoda bir nutuk irat 
ederken: "Uzak Şarktaki mukad
det vazifemizi ıüratle aa ederek 
diınya üzerinde yeni bir hayat ya. 
ratmak ı.tiyonak her şeyden ön
ce beyazlan Çinden dıpn atma
lıyız,, demifti. Tiençin ablokuın
dan sonra Fuço, Venço gibi ecne. 
bilere açık diğer limanlan da birer 
birer tehdide baflamalarmdan an
lqı]Jyor ki, Japonlar bu programu 
tatbikine baflamıf ve her türlü 
tehlikeyi göze aldumıı bulunuyor
!~· Tokyo gazetelerinin pmdi: 

Ecnebi devletlerin Çini kendi mÜ! 
temlekeleri imi§ gibi k?Jllandıldan 
devirlerin çirkin birer yadiıin o. 
lan ecnebi imtlyazlannın günleri 
artık sayılıdır.,, albi ne§riyata aÇık
tan açıja ba§lalDI§ olmalarıncı.ıt 
anlaplıyor ki, Japonyanın uıl ga
J'ell Çindekl Avrupa ve Amerik,a 
JDeaaftlııe karfl büyük bir darbe 
~. Diler tapitalilt dev
letleri bir tarafa bırakarL1' yalnız 
Inıtıtereyı ele alırlak lnıillzlerin 
Çine yatırdıkları sermayenin 1,5 
nıllJar dolan buldujultı görürüz. 
Aınerita sermayesi iae 91 milyon 
kadardır, buna muhtelif milletlere 
Dıenaup milyonerlere ait tesisat 
lernıayeai olan 40 milyon dolan da 
katacak olunanız Çinde tehlikeye 
dü~k istenilen menfeatlerin 
ne büJiik blr yeküna varmtnıı ve 
ne lnglllzlerlri, ne de Amerikalıla. 
rm bu milyarlan kolay kolay Ja
ponlara kaptırmak istemiyecekle
riııi tasavvur edebilirsiniz. 

~ 

1 ngllizler Tlnençlni 1560 da 
Fransızlarla yaptıkları bir 

harp üzerine ele aeçirıniflerdi. 100 
1en ... imtiyazlı olan b\I' arazi1e son
radan 999 Hne imtiyazlı yerler ka.. 

ve r 
nunde kurulan bu 19h11'de ecnebiler 
milyonlar :tazanmJ§lardı. Tiençin 
mükellef bankalan, koca ticare~ ev
leri, cesim fabrikaları ile bir Ame
rika tehrini andıracak hale gel • 
llli§tL Çinlilerin aeftl mahalleleri 
Yanında lngillz milyonerlerinin 
Yaptırdıkları klpneler gözleri ka
!Qqtırıyordu. Fransızlann, ltal • 
Jlnların ve Japonlann da burada 
bntiyadı köfelerl vardı. Alin8nlar, 
Avuaturyahlar ve Ruslar ile kendi 
COllceuion'lannı 1924 te Çine iade 
etınltlerdt. Japonların Tiençin et
rafında kurdukları abloka bu f8h. 
~ Ulradıiı ilk taarruz değildir. 
800 Boxer isyanında da Tiençin 

2'1 l6n mubuara ediJmitU. 
l'a&at o zaman tehh'de ka-
dJnıan ve ~'*3n ile ka
palı blan lqUlzler yalnız açbja 
: •üteaaap Boxerleriıı bir katli• 

yapman ~eslne maruz bu
lundular. Bu defald gibi hakaret. 

~~~la karp1apnadıJar. 
eri aaı1 kızdıran da bu 

oldu. Japon nöbetçileri tehirden i
çeri linnek veya çıkmak laüy.en 
lıtaltiZ YeJ• ~ haDa, aaatle..'"'Ce = dizip bekleHikten aonra, 
8bı 6.a aıvacaıız, diye herb
lak ltiZfl 6niinde soyunup çınl çıp-
~ mecbur etmifler ve bup. 

d8ll kadınım bile ayrı tutma•t-
!:!".:._~ ~ 9:"'eda hoparlörler biç 
-....._. .Japon pvesinde bir in-=-- ile "lo 10rry,, diye tekrar 
ket =~.~ diliyorek nua
~~~~ lngilterenln bunu 
JaPflGJar •JUQ. protesto etmealne 
Japon onl~lar. Tieaçlndeki 
Homma 40 kuınandanl Gen8ı:a1 

uh bclar ecnebi auete 
nı blderlnl kabul ederek vutye.. 

~bıaıılatmıt ve: "Uatıeri aranmaJr 
i:ı, •kek, kadın inallWerin ~ -= Çll'll çıplak edilmen Deden 

olsun... Bu aramayı ya
,_ J&poQ aabrtert laf kö Joier-

:::--- ı.o-. a,ıp ~ Bts ıua-
hep bir ....:i!~olarda kadın erkek 
~ ne4•n •ölma -ı.enı 

N,, cin .. de hl ;,--
•• •11P """" ft ba
çla: "S1z -=lanı Ptermek i' 
- tftıe ... lark. yabimtlll-labbltt .bea de .. 

Frıço cioannda Japonltn luua1a asker ,ıkanyorlar •• 

Yazan: Girilyonanuz, bu bir pmaiyedir. Gayet iyi kumaıtaa yapılmqtu. Onu töylece açanm, dqıadan bir 197 si
riilmn. içinde de bir py yok. Onu töylece örterim, derken lıinden tunlar fıkar. 

Faik Sabri DURAN 
yunuyorum,, diyerek pantalonunu 
çıkarmıya bqlamıı. Muhabirler va
ziyeti anladık, zahmet etmeyiniz, 
diyerek Japon Generalini bu te
f*bbüsünden zorla alıkoymuşlar. 
Bu misal de gösteriyor ki, Japon. 
1arın ıörüf ve dilfÜDÜperlle garp
lılarmki aruında muıhiı bir uçu
rwn vardır. 

Japonya Çin üzerindeki emel
lerini Cihan Harbi esna. 

smda ortaya döktü. Büyük devlet
ler biribirlerlle uğraşıyorlardı. Av
rupa Japonyanm mamul eşfasını 
dört gözle bekliyordu. Bundan baş
ka Japonya itillf devletlerilc ayni 
safta yer alrnıftl. Bu vaziyette Av. 
rupa Çini mi düşünecekti? Japon
ya ilk i§ olarak, Almanların 1898 
de den aldıkl · 

karıı me§lıur 21 maddelik istelt lis
tesini uzatmıştı. Avrupa ve Ame
rikanın müdahalesile bu teklif bi. 
raz yunıuptılmakla berabe!' 1915, 
25 ma:yı,mda Çin diktatörü Yuan 
Sih Kai'nln iımaladıtı muahede 
çok ajır maddelerle dolu idi. Çin, 
Kı. Çeu hakkında ilerde Almanya 
ile Japonya arun!llll neye karar 
veriline kabW edecelini ve Man
Ç\.U')'adaı MoğoJyada Japonlara da
DlfDUldaD ecnebilere imtiya7. ver -
ml)'ecel'ni vudediyor ve Çinin de. 
mir ve çelik ıwıayil adeta Japon
ıamı eline bırakılıyordu. Çin li
manlaruıda Japonların muvafakati 
alınmadan ecnebi ticaretine müsa
ade edllmiyecek ve Çin ordusunda 
Japon zabit ve mutehassıslan bu. 
lunacaku. 

8 u einada çının ııleri çok ka· 
rqlktı· Memleketi 1644 

tenberi idate eden Mançu hanedanı 
1911 de Çinden çıkanlm11, Nan • 
Jdnde toplanan ve Kwnointang 
~ naalyonalistler cüınhuriyet 
11'8 eflerek ,ef1eri olan Dr. Sun 
Yat 8en'i Cümhurrelalljlne seç
mlfl,..-, tcwnointana'!ar milliyetçi, 
ve demokrat fdQer, fakat Boxerler 
libi Avrupa kültürünün düpnanı 
delillerdi. Yalnız parti içinde §1-
ınallflerle cenuplular arasında bü
yük bir anlapmamazlık vardL Bir
lill teının lçln Sun Yat Sen, fimal
likrin adamı olan Yuan Sih Kai, 
1elliııe iatlfuuıı vermif, fakat bu 
teUkli-lıtuwi da bir faydası olma. 
IQ&fb. şhrıauııer mepııti bir kral
lık tamtarı idiler. Cihan HarbJne 
hemen bnpnak ve ecnebUere ye
pteiı yeıı17e imtiyazlar vererek is
tkrUlar yapmak latiyorlardı. Ce
nuplular Cihan Harbinde bitaraf 
Jıalinayı lati~ ve yeni Uııtiyazlar 
• ittiüazlar vermenin aleyhinde 
bUlunuyorWdl. 

1814 te Yuan mWet mec
llahil ~ve 1916 da ölümJne 
9cJar aütmJebU diktatörlükle ida-
ft 8bDifti. 191 '1 de Kumointana 
Kantonda ıriil1l bir hükQmet kura
m Pekin hilkametiııi tanımamak 
f'ltedl. l'ak:at ecnebi bükllmetler 
jalhn Pekin litikılmetiııl tanımakta 
devam ediyor ve Pekinden ajır 

prtlarla yeni imtiyazlar ele geçir. 
miye ç~ııyorlardı. Çindeki karı
fıkbklar bundan da ibaret değildi. 
Eyaletlerde ordu kumandanı gene
raller, ne Pekiiı, ne Kanton hüku
metini tanıyor, biribirlerile boju
şuyor ve ortalıiı yakıp yıkıyorlar
dı. 

I ngilteıre ile Japonya 1917 de 
gizli bir anlaşma yaptılar. 

Harp sonunda kurulacak sulh kon
feransında, J aponyanın Çinde Şan
tung yanmıdasında ve Almanra. 
nın Büyuk Okyanustaki müstem
lekelerinden Hattıisüvanın pma -
linde kalanlar hakkında ileri ıüre
celi istekleri müdafaa etmeyi ta
ahhilt etti. Buna mukabil Japon
ya Akdenize bir kaç 'harp gemisi 
göndermek suretile itilaf devletle-

~ttlr, ı..tıtenala Amerika 
ıı. el aıka'nk .Amerlb11, Avrupa it
lerine kanttınlıjJm anlatmak isti) or 

"Alm-- JIÜdan ..... ~parlart .. Kartbttlr, Almanyamn eeltu ve tujik tnallaurak 
' pakt imzalamağa sevkettiğini ifade etmektediT. 

lapmya sonradan Frann da ıirmif 
ve İtalya ile Rusya Japonyanın Çin. 
deki isteklerine itiraz etmiyecekle 
rini bildirmişlerdi. Fakat bu entri· 
kalara karşı Çin de boş durmamıt 
ti. Pekin hükumeti 191'1, 14 apı.. 
tosunda Almanyaya harp ilin ecU • 
yor ve itillf devletleri safına karı
pye»rdll. Çin böylece harp sonunda 
b8§1Dda bir kabak patlatılmasmm 
&ıibıe geçmek latiyotdu. Bu aya
.ete sonradan Kanton hOktlıneti de 
1ftirak etmlftl Fakat Çin Cltian 
Harbinde mUhlm bJr rol oynıya • 
madıJı gibi V eraay kon!e.ransında 
da bu hareketinin bir fi1kran ve 
müklfatmı göremedi. Japonlar giz
li ittifaklarınm kendilerine te
min ettiji menfaatleri iatedller ve 
konferansta §imal ve cenup Çin 
delegelerinin ltirazlannı kllQl8 dln
Jemedi. Çin delegeleri ise nefretleri
ni saklamadılar. Müzakereyi terk 
ettiler ve Versay muahedesine im
zalarım koymıyarak sonradan Al
manya ile ayrıca sulh yaptılar J'a
kat o pndenberi Japonya Çine-.... 
sallat oldu. Once Mançur1ayı orı
dan ayırdı. Sonra Tohoru ve §imali 
Çini iatill etti. Şimdi cenubi Çine 
dolru sarkıyor. 

'Ot '9flt Aban vanlır: 1 - Kn ayallyle yiartoeaıer. 
reyredealer. 3 - Memlekette pmatilet tal'•••ar 

Z - Onlan 

Son hidiaeler dolQJalle Bitler a.. 
nıberlain'ia rt17uma .aı.: uk cirenıkı 

lasiJb BafvelrUinia aykaswau 
Uprl)'OI' 

Şunklng'e çekilen Çinin gayretli 
milll 19fi Şiang Kal Şek'i bunaltmı
ya ve Çinclen bütün bunlan kapı 
c:lıpn etmiye çalıpyor. 

~----------------------
Arnavutlukta .. 

ltalyan Öldürillnliit 
Sabık Arnavutluk DahillJG Nazın 

Musa Yukanın oğlu Burıı.ıt Yuka 
diln sabahki Konvanaiyonelte tahsil
de bulunduju Paristen tehrimize ael
ml§tlr. Burhan Yuka, gazetecilere 
fUD!arı aoylemiıtir: 

"Almanya mlteeavlz komıaluiyle 
paktlar ,apma:rı istiyor,, 

"- Arnavutlutun dallık mmtaka
lanftda ltalyanlarla çarpıpnalırm 
devam ettiiJ.ni lflttik. Şimdi7e kadar 
dlljlar~iald Arnavutlara tecaviize kal
kan ltalyanlardan 800 kl§l öldürül
milftür. 

Bütüıı timldimlz bir dilnya harbi- lapaa)'a .. dlrifea Almularla L 
nin çıkmasındadır. Bu harpte liıgl- tal1ular bDUfU)'Hlar: 
liz ve Fransız tarafı galip gelecek ve - Sisha 1fomba1an ae oldu? 
vatanumz tııat altından kurtulaca\- - Oalan Garlea'dald ktslua he-
tır. dQ-e ettim. 

Uıak Şarkta .Japon ve lncillz ılyued 
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TefrDka No. 95 

Edremitliler Yurt Hizmetinde 
Davullar Vuruluyor, Zurnalar 
Yurdun Müdafaasına Koşmak 

Öttürülüyor, Herkes 
İçin Hazırlanıyordu O n, on beş balıkçı kayığı, a. 

çıktaki ıssız adayı, gecele
yin, ağlarile sardılar. Şafak söker· 
ken şarkılarını göklere, var kuv
vetlerini de pazılarına vere vere 
ağlarını kaldırmıya başladılar. Fa. 
kat her gün eriyip maviler~ tat ve
ren şarkıları, o gün dudaklarında 
sönüyordu. Havada bir sıkıntı var
dı; yüreklerine bir ağırlık çöküyor
du. 

Edremitliler, cepheden dönen 
bu ~ençlerden havadis soruyorlar, 
vazıyeti anlamak istiyorlardı. Ni
yazi Mahirle Ruhi Naci de gör
düklerini, işittiklerini birer birer 
;~latıyorlardı. Coşan ve köpüren 

urk varlığından, cepheye koşan 
ve kükreyen Türk kahramanların. 
dan bahsediyorlardı. 
b Edremitliler de, yurt hizmetine 
aşlamışlardı. Tellaloğlu Hacı 

Mustafa ve helvacı Koca Efe ileri 
atılmışlardı. Edremitin bütün da. 
~ul ve zurnalarını toplamışlar, 
onlerine katmışlardı. Davullar vu
ruluyor, zurnalar üfürülüyor, cad
de sokak geziliyordu .. Herkes ba. 
ğırıyordu: 

- Kardeşler!.. Biz ne duruya. 
ruz? .. 

- Haydin er meydanma! .. 
- Koşalım yurdun imdadına. 

A ntep te salgına uğramış. 
tı. Zavallı halk, yabancılar_ 

dan daha çok, yerli ihbarların 
buğuz ve adavetleri, zulüm ve ha. 
karetleri altında inliyor ve eriyor
d~. Senelerdenberi Antep Tür
kunün nimetiyle, himmetiyle geçi. 
n~n, şehirde guya avukatlığı ken. 
dıne meslek edinen (Ador Leon. 
Yan) adında kara ruhlu bir nankör 
sanki Antebin şeytanı kesilmişti.' 
're .. ~ rcumanlıkla beraber yardakçıh. 
gıpa girdiği işgalcileri türlü tu" r l" 1 • 

u bahaneler, iftiralar, isnatlarla 
halka musallat ediyordu. Türkü 
e~yor, ezdiriyordu. Antep san. 
kı bir Türk ili değildi. Bir ahbar 
bucağı, bir komita ocağı olmuştu. 
Senelerdenberi Türke saldırmak i-
..:.- ..aa, &---.a. ... "9..aı."U..ı""G'ft. nrac:ır-gu .. ıa-

yen, kahraman Türklüğe karşı 

hırslı \•e kanlı hislerle titreşen er. 
meni komitacıları hep Antebe 
dolmuştu. Her gün, her saat ve 
her dakika rastladıkları Türke ha. 
karet ediyor, sövüyor ve hatta dö
v~yorlardı. Türkü, işgalciler nez_ 
dınde o kadar çekiştirmişler, 0 ka. 
d~r fena göstermişlerdi ki, Türke, 
gordüğü zulümlerden, hakaretler. 
den dolayı şikayet şöyle dursun, 
Yaşamak hakkı bile çok görülme
ğe başlanmıştı. 

Az bir zaman sonra, Antep 
erıne ·1 • · nı erının mahalli Türklerine 

k~rşı tesis ettikleri harp cephesi. 
llı, Ador paşa namile fiilen idttre 

:den Ador Leonyan, 0 giin. 
erde, ermenilerin tehcirine ait 1 

Oldu~ gunu beyan ve iddia etfr'i'i 
!'esrn· d o . ı osyalan buldurtmak teş. 
\rı~ ve bahanesiyle, hükumet ko
~~gını işgalcilere iki defa sardır
rıei' arat~ırmıştı. Yine ayni baha. 
k erle hır çok hamiyetli eşraf ve 
t~~rnetı~ münevverleri memleket. 

11 1
. harıce attırmıştı. Bu ve eın

r a ı. t:şebbüs ve hareketlerle kah. 

rnedıcı kuvvetini göstermiş, halkın 
ane • k rn· . vı uvvetlerini kırmış geçir. 

eğf.ı ve Türke karşısında boyun 
ırrnek istemişti. 

Y ar~dılışı kahraman Antep-
1Tli h" ~ıler, ahbarlara boyu_n eğer 
tan ıç · ". Onlar, günden giıne ar
fela"kve bırbiri ardına sıralanan bu 

etleri b . ta z 
1
. ' u hakaretlerı ve nat-

ıs"k .u Urnleri biıyük bir sükün ve 
U Utla k 

Yan h arşılıyor, içinde parlı. 
Yakışa~rsb~e hıncını ancak Eyübe 
kat t k ır sabırla saklıyordu. Fa. 

• ıp ı sö "k ansızın nu bir volkan gibi, 
rnaniarı patlıyarak parlamak, düş
rnunasi nıb.kavurup yakmak için 
nun böpl ır fırsat anyordu. Bu
Ador Ly e olacağını bilen o habis 

eonyan 
rnıştı. A . son kozunu oyna-
mak v . nteplılerin silaha ~arıl
tılrnak e __ ışgalcilerle kendilerine a-

.. uzere b l d . . 
sunnüstü Ş . u un uklarmı ılerı 
ettirmiş. ·h 1ehırde örfi idare ilan 
da istett· akın bütün silahlarını 

ırınışı· 
na da taharn _ ı. Antepliler bu. 
d'kl rnul etrn· l ı eri sllahl ış er, pek sev. 
mislerdi. arını da teslim et. 

A halide ne bir silah ve ne de 
tek fişek kalmıştı. Bu mah

rumiyet te onların manevi lrnv
vetlerini, kurtuluş ümitlerini kı. 

ramamıştı. Bilakis arttırmıştı. Oç
lerine öç katmıştı. Fakat, yine ~a
hır ve sükuna dalmışlardı. Ahb:ır
lar bir türlü hırslarını yenemiyor, 
Türkleri ayaklandırmağa ve bu 
suretle kurdukları imha hareke
tini icraya imkan bulamıyorlardı. 
Kuduruyorlardı. Nihayet, Ant<>p
teki kollejin müdüriı olan ve 
müfrit bir Türk düşmanı olarak 
tanınan Amerikalı Mister "Mc. 
ril,, işe el koydurmuşlardı. 

Mister de ahbarlara uymuştu. 

İşgalcilere, Antepte otuz bin sıliı
hın mevcudiyetini pek iyi bildi
ğini ve toplanılan silahın mevcu. 
dun ancak dortte birini teşkil et
tiğini söylemişti. İşgal kumanda
nı, bu ihbar karşısında sarsılmış 
ve sararmıştı. Sokakları zırhlı o. 
tomobiller, tanklarla sarmış, bü
tün evleri, hanları aratmıştı. A
radığını bulamayınca. tazelenen 
hainane teşviklere kapılmış şehrin 
fırınlarından başka bütün dük. 
kanlarını kapattırmıştı. Guruptan 
sonra sokağa çıkmayı, gündüzleri 
camilere bile gitmeyi yasak ettir. 
mişti. Bu şiddetli tazyik tam on 
sekiz gün devam etmişti. Kuman _ 
dan da nihayet, aldatıldığını, Tiirk. 
]erde silah kalmadığını anlamış

tı. Kapatılan dükkanlar açılmış, a. 
lış verişe başlanmıştı. 

Fakat, mukadder olan felaket 
daha bitmemiş, kahbe tali bir tür. 
lü Anteplilere güler yüz göster. 

memişti. Bu sefer de yerli ermeni 
nankorlerinden Somon adında biri 
meydana atılmıştı. Bu soysuz da, 
Antep halkına ait olan silahların 
"Lohan,, köyünde saklı bulundu. 
ğunu, işgal kumandanlığına fısıl

damıştı. Bu köy de bir gece sarıl
mış ve yine ıLeon Adoryan) ın 
kılavuzluğıyle bütün evler aran. 
mıştı. Bulunan silahlar toplanmıŞ
tı. Köyün muhtarıyle eşrafından 

Hasan ve Alişan ağaların başları 
Leon Adoryanın altları sivri de. 
mirli çizmeleri altında ezilmiş ve 
parçalanmıştı. 

Yapılan bütün bu zulümler, ci
nayetler lstanbula yazıltyordu. Ne 
yazık ki, koparılan bu acı feryat
lara Vahdettin kulaklarını tıka. 

mış, işitmiyor, damat Ferit te göz
lerini yummuş. gelen feryat mek
tuplarını görmek istemiyordu. 

Ü giin, damat Ferit yine pek 
gazaplı ve çok celalliydi. 

Tam karşısında dahiliye nazırı A
li Kemal, mabeyin başkatibi Ali 
Fuat ve hademei hassa kumandet
nı kaymakam Zeki beyler oturu. 
yorlardı. Ali İhsan beyle, harici. 
ye müsteşarı İzzet Fuat paşa da, 
salonun köşesinde bulunan masa
nın üzerindeki dosyaları tetkikle 
meşgul bulunuyorlardı. 

Mabeyin başkatibinin elinde bir 
telgraf vardı. Bazı cemiyetler ve 
milJi lıeyetlere mensup tanınmış 
bazı zevatın imzalariyle hünkara 
verilmek üzere mabeyin başkatip
liğine çekilen bu telgraf aynen şu 
idi: (Devamı var) 

Maraştan Gelen Mektup 
Bizim Tan gazetesinin her ta. 

rafta okuyucuları çok olduğundan 
bana da her taraftan mektup ge. 
lir. Fakat SO)'Um b:r taraftan l\lıt
raş'lı olduğundan, Maraş'tan g~. 
len mektuplar bana daha ziyade 
alıika verir. Onun için. bu sefer o. 
radaki hemşerilerimden birinin 
gönderdiği mektup, iki sayfa üze. 
rine uzunca boylu, hem de pek su
lu bir mürekkeple yazılmış ol
makla beraber, mektubun Maraı:'. 
tan geldiğini anlayınca, gözlüğii. 
mii bir kat daha diizelttim, elime 
bir de pertevsiz aldım, hemşeri. 
min mektubunu sonuna kadar o. 
kudum ... 

Mektubun miirekkebi yazn ı 
giiçliikle okutacak kadar sulu ol. 
ması nedendir bilmem ama, uzm1 
olrnaıo hemserimin derdinin de 11. 

zun olması,;dandır ... Tam yedi :nl 
olmuş. hemserim ağır bir yiik kal. 
dırırken heli incinmis. O vakitten. 
beri çektiği sıkıntıları, ağrıları 
anlatmıyacağım. çünkii onların 
hikayesi burada bana bırakılan 
yere sığmaz. Sözün kısası, hem~t'
rim ispondilit hastalıi?ına tutul. 
muş. Bunu kendicine iki hastane. 
nin hekimleri sövlemis olduğun
dan tf'o:hisln dojirulu2'undım şiio
he erlil .. mez. Bu tahir belkeıniği
nin ilfihahı demektir. 

Bu illetin hir tiirliisii \•aril•r, 
kırkından sonra. yaslıca adam1ar. 
da mikroplu hir hastalıktan. me. 
seli zatiirreeden sonra. yahut rii. 
matlzrnıu1an sonra gelir. O ,·akit 
bunsı iltihıtn demek doi?ru 0111 ... 

Fakat. daha cok göriileni - l\l:ı. 
raş'lı hemşcrimde olduğu gibi -
ağır bir yiik kaldırdıktan S'lnra 
gelen beJkemiği ağ'rılarıdır. Bu 
türlüsiinde kemiğin iltihabı yoksa 
da, öteki türlüsüne benzettiklerin
den, ona da öyle demişler ..• 
A!ır yük kaldırmağa cesaret e

denler en zivade gençler olduğun. 
dan bu tiirlüsii kırk vasrndan d:ı. 
ha genç adamlarda oİu~. Sanatll'
ri daima yiik kaldırmak olanlarda 
bile görüliir. Fakat hu hem~cri. 
min mesleği, fikirce cok yorucu iş 
olmak]~ beraber, ~·ük taşıyacak 
bir \'azıfe olmadığından dır yük 

kaldırarak helini incitmesi ancak 
kendi isteğiyle olmuştur. ,ı 

Onun ı;ibi, Üzerlerine düşmedi. 
ği halde, ağır yük kaldırmıya kal
kışan baska okuyuculanm bulu. 
n~~ileceğini dii~iinerek, bu ispon
dılıt hastalığının alametlerini ya
zacağım. 
Bu hastalığın meydana çıkması i. 

cin kaldırılan yükün mutlaka a. 
ğır olması ve sırtta taşınması da 
lfizım değildir. Pek ağır bir yükii 
kaldırmak İt'in, bel fazlan bükül. 
di.ii!ii \'akit te, hastalık gelebilir. 

İlk alıiınet. tabii. belkemij?'ind,, 
sancılardır. Fakat sancılar nek te 
tı~un. ~iirmez. Bazılarında bir kaç 
ı!'lln ıcınde !!'erer. insan ağır yiik 
kaldırmıs olduğunu unutur. İsine 
giiciine devam <>der. Haftal~rca: 
aylarca hile hiç bir şey hissetmez, 
rahat rahat gezer. 

Sonra ağrılar tekrar haslar. Bcl
k~miğinin hangi kısmı z.ora gel. 
mışse, oradan çıkan ai?rılar, y,ö~
~e. karına )'ahut bacaklara doğru 
yayılır. Oralara kRrıncalanma. 11. 

y~ışukluk gelir, adalelere kulunç 
gırer. 

Tekra" gelen ağrılarla hirltkte 
belkcmiğ'inde. az ,.eya cok kan: 
hurluk ta meydana cıka·r 'Helke. 
mii?inin z~ra gelmiş- ol~n kısmı, 
arkaya doı,rru çıkar, buna kar<ıı 
koymak icin, o kısm1n üst ve alt 
tarafındaki kısımlar da öne tlo~u 
cıkarlar. Bazılarında helkemi~i, 
~·~na doğru da eifüir ... f n<ıan dhn. 
flık durursa, ağrılardan kurtulur, 
fakat hareket Pttikce, hareket et. 
~eden hilP helini O\'natmak İ<:te. 
d.•.k~e, a~rıl~r meydana ~ık:ır. Ök
surıık hıle ınsanın düsmanı olur ... 

Bereket versin ki. hu kadar ız. 
tıraplı olan hastalık insanın ya. 
ş~!'1P.sına hic dokunmaz. S~ati 
yuk k11ldırmak olmannca - ıztı. 
raplı olmakla beraber - işine de. 
va"' edebilir. 

ZatPn müteh11ssıs hPkimler hel
kemiU-inin etrafına alcıdan kor!lle 
yaparlar. O zaman ağrılar da ge-
çer.. Ancak bu alçıdan kor<ıeve 

haylice uzun zaman tahammül ~t. 
me~ lazım olduğundan bazıları. a. 
melı)·at yaptırarak. biraz önce 
kurtulmayı tercih ederler .. 

Bir ihtiyar "bugün martılar ka
yıkların üzerinde uçuşmuyorlar, 

baksanıza, yuvalarına dönüyorlar, 
havadisler fena,. dedi. 

Ortalıkta garipsi bir ıssızlık var
dı. Herkes göz kulak o1muştu. Su
san deniz fırtınayı bekliyordu. Ba
lıkçılar acaba nereden patlıyacak, 
diye ufku, firdolayı ar::.~tırıyorlar. 
dı. 

O gün bol bol mercan, barbun
ya, çipura yakalamışlardı. (Martiı 
nın kaptanı Yavaşoğlu: ''Acele e
delim arkadaşlar!,, diye bağırdı. 
Kaşları çatıktı. Keşişleme tarafın

dan, bir davulun üzerinde parmak 
gezdiriliyormuş gibi homurtular 
geliyordu. Balıkçılar cım korkusi. 
le, ağları hızlı hızlı içeri alıyorlar
dı. Hırçın bir hışıltı duyuldu. Ar
ma ipleri acı acı haykırı§tıhır. Ka
yıktan kayığa "agları kesin!,. em. 
ri tekrarlanuı. Kamıılar çekildi. 
Ağlar kesildi. Bir çok fukara ba
lıkçının yeryüzündeki bütün va
rını yoğunu teşkil eden ağlar, kır
mızı, mavi, ye~il balık yiıklerile 

köpüren denizlere çöktüler. Maka. 
ralar hırıldadı. Küçücük kırmızı 
fırtına yelkenleri yaprak!anarak şa· 
marlar gibi şakırdadı. llk sağnak 
denizlere duman attırarak savrul
du. Az kalsın balıkçıların yelkenle
rini elbiselerini saçlarını yolup gö
tureceiH. Jlu!fllBl" !ft!Jd' teJtlen 
başlarına ters dönmüş kadmları an· 
dıran kayıklar, direklerınden aşan 

savruntu ve dumanlarJa hoca alla
banda kasırgann önüne katıldılar. 

Sayklonun önünde, ister ölüm, is
ter selamet, hangisi olursa olsun, 
alabildiklerine uçacaklardı. 

O anda her kayrğrn işi ken. 
dine yetip arttığı halde yine 

kayık kayıktan, insan ınsandan ay
rılmamıya çalışıyordu. Tayfa elle
rine geçen kap kaçakla, boyuna de-

j 
nize su aktarıyordu. Ağır basan ba. 
lık yükü dolayısile suda alçak, çö
ken kayıkların ambarların:ı dalga 
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atlıyordu. "Balıklar denize!,, diye 
bağınldı. Balıklar da ağlar gibi de· 
nize atıldı. 

Topaçlar gibi döne döne yetişen 

sağnaklar, denizden sordukları su

l~n paçavralar gibi savuruyorlar, 
bın ekspres treninin gürleyişile ge. 
liyorlar. Acı bir uluyuşl!l geçip oi
diyorlar. Yavaşoğlunun (:Martıı 

0

sı 
uğursuz sayılırdı. Yapıldı yapılalı 

sekiz kere alabura olmuş, dokuz ki
şi boğmuştu. Yapılışında bir eksik
lik, bir çalıklık vardı. Aksaklığı ne
resinde olduğu kestirilemiyordu, 
fakat pek kançık tekneydi. Hele 
Yavaşoğlu dümeni kıl kadar yan
lış kırsın, yahut gözü bir saniye i
çin Allah gözü gibi her yerde na· 
zır olmayıversin, içindekilerin top 
yekün boğulduklarının resmi idi. 
Işte şimdi bile, bir an için kayığın 
kıçı kalkmış, dümeni havada kal. 
mıştı, tekne bordasını hemen dal
gaya vermişti. Yavaşoğlu dişlerini 
kırarcasına sıkarak, cıyak cıyak öt
türdü. Hem kasırgayla hem kayık
la uğraşıyordu. 

Yavaşoğlunun oğlu, on dört ya. 
şında Mehmet, direğin d!binde çö
melmişti. Hemen salıvermek, ya
hut çekmek üzere sigorta ipinin u
cunu elinde tutuyordu. Gözü, her 
işareti hayat veya memat olan, dü. 
mendeki babasında idi. 
"- Sigortayı bo§la!,. 

M ehmet ipi salıverdi. Seren, 
babasının başı hizasına in

di. Arkadan gelen bir dalga azma
nı kayığın kıçını havaya fırlattı. 

Çocuk, babasını, elde leke havada 
uçuyor sandı. Fakat dalga hurr .. .r 

diye kayığın altına geçti. Bcmbe
) az köpüklerle beraber kay1ğı sırt
layınca ileri taşıdı. KayJğın altın
dan geçip giderken, oğlan babasının 
kayıgın kıçı ile berab~r çukura 
çökmekte olduğunu gördü. 

"-Baba!., diye bağırdı. 
Fakat Yavaşoğlu yine baş dön

dürücü yükseklere savrul urmuş gibi 
oldu. (Martı) uçmakta devam edi
yordu. Ara sıra kasırganın çığlık. 
!arından ayırt edilebilen çığlıklar, 
duyuluyordu. Boğulanlar vard1. 
Koptik ve su yalnız denizlerden de· 
ğil, goklerden de sa\'ruluyordu. Ar
tık kayık kapkara bir kabusun or
tasında gidiyordu. Sağnaklar ki}. 
pi.ıkler bir ölüm dansı tutturmuş· 
lardı. Ustlcrinden sanki zindanlar 
yarılıyor. Başlarının lızcrine ters 
kepçe dönmüş karanlıklar uçurum
larının agızlarından ale\ leı· f ırlı
yordu. Tam böyle bir trampet ate • 
tile yetişen bir sağnak kayığa iki 
taklak attırdı. 

(Martı) karinesi havada olarak 
yüzdü. 

Uzakta (Martı) yı seçebildi. Bütün 
hızı ile üzerine davrandı. Fakat o
na yanaşmak demek, tekneyi çar. 
parak tuzla buz etmek demekti. 
Martının yanından geçti. Megafon· 
la: 

" D k - ayanın ar adaşlar, yine ge-
leceğiz!., diye bağırdı. 

y ine orsa etti. Kayık, mü-
. .. ke?1mel bir manevrayla mi

verı uzerınde topaç gıbı döndü. 
Kasırganın gozüne yükseldi. Boyca 
döndü, fakat (Martı) görünmü
yordu. Gok çakınca provadaki ge
mici "ardalar!,, diye gösterdi. 

Ateşoğlu: 

. "- Sancak ve iskelede ikişer ki· 
şı .. du:.sun. Gözünüzü dort açın! 
Çunku manevrayı iki kere yapa. 
mayız. Birisi sigortada dursun. 
Mayna deyince mayna ha!,, dedi. 

Deniz kuşu ~Martı) mn üzerine 
ok gibi cıvdı. Rüzgarın sıkleti al
tında, bütün arma, işkencedeki in
sanın kırılan kemikleri gibi çatır
dadı. Martıya beş metre kala ''May 
na!,, diye bağırıldı. Martı koca bir 

B unalmış olarak yüze gelen, dalganın tepesindeydi. Tam dalga. 
Yavaşoglu etrafma bakındı. nın otedeki sathı mailine düşece-

Kayığa 2 kişı tutunuyordu. Biri ği zaman Ateşoğlu "Issa!., diye ba-
neredeydi ğırdı. Seren havaya fırladı. Yelkeı: 

Yavaşoglu: göklere savrulur gibi oldu. Deniz-
"- Orada mısın Me11met:ı,, Diye kuşu kamçı yemiş küheylan gibi ta. 

haykırdı. kımile havaya kalktı. "Martı,. nın 
"- Buradayım baba,, diye ce- dalgaya yan gelen karinesinin üze-

vap aldı. rinden atıldı 
"- Sıkı tut!, Ateşoğlu: 

"- Pek iyi.,, " Al · - ın ıçeri!,, diye bir çığlık 
Böyle havada pek tabii olarak saldı. 

devrilmek te, boğulmaK ta vardı.. Deniz kuşunun tayfası, köpeşte-
Buna ~gmen tayfa avuç, parmak, den yarı bellerine kadar eğilerek 
tırnak ve dişle tutunuyorlardı. Bir deniz~eki arkadaşlarını saçların ~ 
:~niye _daha fazla yaşamak için, dan, burunlarından, pantalonların. 
ır sanıye daha tutunmıya çabalı· dan, artık rastgele tutarak ambara 

yorlardı. Şuuru söndüren bu kor- ko~a balık devirirmiş gibi al içeri 
ku ve işkence içinde, can evlerine ettıler. Deniz kuşu havuz üzerinde 
işliyen b~ç~~ın acısı ile bagıran hay. ç~r~ e.~ip, su kapan kırlangıclar 
vanlar gıbı ımdat, imdat diye hay- gıbı, dort kişiyi kapıp almıstı. 
kırıyorlardı. Saatlerce dişleri ça _ Ateşoğlu: :.: 
tırdadı, gcizleri deniz tuzundan ya- "- Kaç?,, dedi 
narak göremez hale geldi. Bir an Tayfa: 
gök yırtılıp parladı. Bir kayığın ::- Dört kişi!,, diye cevap verdi. 
kendilerine dogru gelmekte oldu. . - Vah vah! Aman zaman geç-
ğunu gördüler. "Kurtarın bizi~,. mış ~lsun,, denecek zaman değildi. 
diye acı acı yalvardılar. Gelen lKır Denız kuşu zindan gibi karanlıkla-
langıç) idi. ra kara yelkenile daldı, gitti. 

Habip kaptanı dümende gördü-

1

_ 
ler. Yirmi metre ötelerinden geçe- -------------

rek .fırladı gitti. Uzaklaşırken, için- Ya linin Fethiyede 
dekıler başlarını döndiirdüler. D~-
nizde kara kaderlerine bıraktıkları Tetkikleri 
insanlara baktılar. Dudaklarından 
bir çığlık koptu. Denizdekileri kur
tarmıya kalkışmak, onları kurtara
madan kendilerinin Je boğulmala
rı demekti. Denizde bıraktıkları ar. 
kadaşlardan af diliyorlurcl!. 

. D~rken birdenbire uzaktan y;ne 
bır ınsan sesi çınladı. Yine gök 
çaktı. (Deniz kuşu) Üzerlerine dav· 
ranıyordu. Ona Ateşoğlu kumanda 
ediyordu. Tam otuz sene Yavaşoğ
luyla birlikte balık avlamış1ardı. 
Başkasının yapmıya güvenemediği

n~ Ateş~ğlu göze almtştı. "Orsa!,, 
dıye bagırm~ile dümeni basması 
bir oldu. Dönen Denizkuşu sancak 
omuzluğu ile gelen dalgayı karşı. 
ladı. Bu kıyamette orsa etmek d 
lilikti. Ne var ki Ate;;oğ'u du·· e-. • ~ • men. 
deydı. Yükseldi. Yine boca ett• 
Etrafına bakındı. Gök yıldırad~: 

Fethiye, 4 (A.A.) - Vilayet içinde 

hır tetkik gezisi yapmakta olan vali 

Ethem. burada iki gün kaldıktan son

ra bugün Muğlaya gitmi~tir. 

Bir Adam Karısını ve 

Rakibini Öldürdü 
İzmir 4 (H • ' ususı) - Manisada 

Tekke k"" ı·· oy u Ahmet adında biri ka-
rısını ve kar ·ı b" 
v ısı l e ırlikte yakaladı-

gı Mustafayı tabanca kurşunu ile 
öldürm" uş ve derhal yakalanmıştır. 

lzmirde Sıcaktan Ölüm 

İzmir, 4 (Hususi) - İzmirde n • 
caklar art t mış ır. Halkapınarda şa -

yak fabrikasında amele İsa sıcakla • 
rın tesiriyle ölmüştür. 
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Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 

Kabul Şartları : 
YENi BiR TEN 1 
GÜZELLİGİNE 

Ko~~Portanr ~yazrnıal<inesı serisini takdim eder. 
'YEN.I HÜSUSIVETLER 

1 - Hastabak1cı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve
kaleti tarafından "Ordu hastabakıcı hemşireler okulu,, açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 
memur olup tekaüdiye alacaklardır. 

doğru atılacak 

JADIM YENi GÜZELLiKLER 
YENİ KIVMETLER 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta
hanelerinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü
tün sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

-cemller için : Standard lrla~li bu 

portatif" makineler . , acemileri ya1ıya 
alıştırmak için n kola

0

y ve "'ÜBHip 

bir YHİtadır. K üçülı makineler acemiyi' 

alıştırmak için 0(111 "' ideal ma lnıı .. 
lerdir. Ynı yaımalı .. , malriııeyi i~let· 
me ıüralitıi ntırıııak için ltolaylıklar 
temin ederler. 

Ustılal' için: Bu yeni portatif maki· 
nelerin temin ettikleri sürat ve iş 

mukemmeliyetine şaşar~ınız. Çabuk 
yumak , iyi yazmak v" nQ'lamhk nok· 
taı nazarından anu ettiğiniz her türlü 
ibtiyacı karşılarlar. Çünkü makineyi 
azami ıürat ve rn mükemmel İş yap· 
mak noktai naurından sizin şahai ihti
yadarıoıu ıröre ayar etmek kabildir. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait ola
caktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli ma
aştan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu zaman dahi iaşe. giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylul 939 da tedrisata başlıyacaktır 

7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 

A - Türkiye Cümhuriycti tebaasından olmak ve Türk ırkından 
bulunmak. 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife! 
görmeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra
poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,, 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 

D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po
lisçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.,, 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 
tahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecektir . ., 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan
larla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.,, 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 

veyahut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığr takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep rr.asrfalarım tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. 

Buruşuklar - ....... ..-~.~ 
inle e-lilebilir. 
Viyana Üniversitesinden bir Proftsör
Biocel - Tabir ettikl.,ri Gençliğin ca
ıip bir unsurunu keşfetmiştir . Bu 
cevher halihnırda peobe renkteki To
kalon Kremi terltibinde- mevcuttur. 
Cildin bu yegane unsurunu akpmları 

yatmndH evvel- bıtbik edini:t 
ıri:t uyurlien, o ; cildini:ti 

... .,,,......_beller ve ıınç!eştirir. 

ıe, nerınin ve 
lı.adife gibi yum\:~k ve li1ah nokta· 
fardan kurtarmak için her sabah be· 

JH Reokdelri Tokalon 

R • em ı n gton 
_ ilk icad edifen yazı makinesi olduöu gibi, mOkemmeliyeti, gOzelliğl 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 

9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada
kiler M. M. v. Shh İş. Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vali

likierine, kazadakilcr kaymakaTYılara takdim edecekler ve bu yol ile 
M. M. V. Shh. İş. D. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc-nu alınmış olacaktır. ' 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

Semeresi ~ 
g•yet emin ve 1ıo:::;..,_--
memauaiyet babşdır. 
40 yaşlarında görünebilirler. Yaşın 
izlerini gidirerek bir Genç kıT.tm ıü· 
ıtel cildini ikame eder. Cildin uatunı 
olan Tokalon kreminin semeresi şa• 
yanı hayrettir. Memnun kalmayanlar 
paruını geri alabilirler. 

ve saölamlıöı itibarile daima başda kalmış ve her yerde birinclliğl muhafaza etmiştir. 
REMINGTON VAZI MAKINASI iLE YAZ MAK BiR ZEVKTiR. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 

sarfedecekJeri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. İş. 

D. ne hitaben vazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir.,, 

,. ........ ~ ....................... ~ 
Elektrik Tesisatı 

Zonguldakta 

Ereğli Kömürleri işletmesinden: 
İşletmemiz tarafından z ~d k' 

mevkilerlnde in . . ongu a ta Karadon, Asma ve Çaydamar 
yıkama yerlerı· ~a eEttlırkıl~kte ~ulunan işçi yatakhane, yemekhane ve 

nın e trık tesısatı bir "t ahh'd yaptırılacaktır. mu e ı e verilmek suretile 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 13.812.33 liradır. 
2 - T~s.isata aid proje, keşif ve 

bılır. . . şartname işletmemizden alına-

3 - Teklifle birlikte % 7 5 . 
4 - Teklülerin . 10 T' ' m uvakkat teminat tevdi edilecektir. 

~mmuz l,939 p t . .. .. 
İşletme Umum M" d" 

1 
.. ~.. azar esı gunu saat 15 e kadar 

••••llliı••••mİIİİİlumur ugune tevdi edilmiş bulunması meş
r uttur. 

•• 
BU CiUN 

EN FAZLA 
RA~BET GÖREN 

l/JR,fiN6 
Ra~oları 

Çoruh Devlet Orman işletmesi Revir Amirliğinden: 
1 - Borçka'da kurulacak kereste fabrikası için cü Hopa lokomobil 

ve aşağıda adet ve isimleri yazılı ormancılık alat ve edevatı satın alı-
nacaktır: • 
1) adet lokomobil normal 200 beygir kuvvetinde. 
1) adet elektrik generatör alternatif. 231/400 volt 40. KW. 
4) adet (Katrak) çerçeve açıklığı 850 - 750 - 650 - 550. m / m. 
2) adet Yuvarlak tezgah masasız. 600 m / m. 
2) adet (Pendula) duvar için. Elektrikli 600 m / m. 
1) adet Şerit füçkısı elektrikli otomatik 1000 m/ m. 
1) adet Tomruk başkeseni. Elektrikli. 1000 m / m. 
1) adet Çapraz makinası. Elektrikli. 
1) adet Torna tezgahı 300/ 1500 m/ m. Orta tip. 
2) adet bileme makinesi. Otomatik. 
1) adet Matkap. Makine kabiliyeti 1 / 30 m / m. 
2) adet Transmisyon ve kayış kasnaklar. (Projeye göre). 
1) adet Nihayettiz zincir. Nakliyat için. (Projeye göre). 
1) adet Dekovil hattı. 600 m i m. (Projeye göre). 
1) adet Yumurta talaş makinesi. 
1) adet Prese (talaş balya tazyik makinesi). 
1) adet Talaş makinesi bıçak bileme tertibatı. 

2 - Bu alat ve edevata ait fenni şartnameler Ankarada Orman U-
mum Müdürlüğü, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğü, Çoruh Devlet 
Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülür ve parasız alınabilir. 

3 - Vermek isteyenlerin kataloğ, Türk Lirası üzerinden son t,eklif 
mektuplarını 20 Temmuz 1939 tarihine kadar Çoruh Devlet Orman 
İşletmesi Revir Amirliğine bildirmeleri. (4271) 

7 Temmuz Cuma caünü Akşamı : KADIKÖYÜNDE-

C i GAZiNOSUNDA 1 

Bestekar Bursalı KADRİ ŞENÇALAR ve F AHRl GOLER gecesi 

EMSALSiZ SAZ ZIY AFETi 
Tanburi SALAHATTİN PINAR ve Kemani NECATİ TOKYAY 
K emani N OBAR ve arkadaşları ve arkadaşları .,. 

. BELVO BAHÇESi SAZ HEYETi 
Mutad seanslarından sonra iştirak edeceklerdir. 1 

Memleketimizin tanınmış umum okuyucu bayan ve bayların iştirakHe 
GÖQNtMJ:MIS Rf R r.ı;e.E 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden ! 
2? · 7 - 939 Perşembe günü saat 15 te İstanbulda Nafia Müdürlüğü 

Eksıl~m.e Komsiyonu odasında ( 41142.35) lira keşif bedelli İstanbul 
Tekmk Okulu Kalorifer tesisatı ve Kazan dairesile Kömürlük inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mu~avel:, eksiltme, Bayındırltlt İşleri Genel, hususi ve fenni şartna
melerı •. ~roJe, keşü hulasasile buna müteferri diğer evrak (206) kuruş 
mukabılinde dairesinde verilecekt• 

M 
ır. 

uvakk~t teminat (3086) liradır. 
. İstekl~lerin teklif mektuplan ve en az (25.000) liralık bu işe benzer 
ış yaptıgına d · 'd 1 · . • aır ı are erınden almış olduğu vesikalara istinaden İstan-
bul Vılayetinden eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ait Ticaret Od ·k 1 • .. .. ası vesı a arını havı kapalı zarflarını 20-7-939 
Perşembe gunu saat 14 e kadar İst b 1 Naf. M'.d" l" - .. 
1 

. an u ıa u ur ugune verme-
erı. "4567,, 

"lOi.6., "3559,. 

Nafıa Vekôletinden : 
17 - 7 - 939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti bina

sı içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme ko
misyonunda 5300 lira muhammen bedelli l,5X0,30X0,05 eb'adında 
4700 adet çıralı çam kalasının Derincede vagonda teslim şartile ve ka
palı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür

lüğünden alınabilir. 
.Muvakkat teminat 397 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 16 ya kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. "2650,, "4721,, 

TRHTR
HURULRRORll 

kurtulunuz 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lfıtfü OÖROÜNCtl Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 


