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Reisicümhurumuzun seyahatleri 

Milli ŞEFiMiZ YA· 
GiTTi LOVA'YA 

• 

in önü 25 gün kadar Yalova' da kalacaklar 

Ankara : 8 ( Telefonla ) - Rei· 
sicümhur ismet lnönü , dün saat 11 
de, birkaç zamandanberi şchrimiıde 
bulunan Yunanistanın Paris elçisf B. 
Politis'i , ötled cn sonra saat 16,30 
da da mezuncn gittiği memleketinden 
Ankaraya avdet etmiş olan Almanya 
büyük elçisi B. Fon Papen'i kabul 
buyurmuşlardır. Her iki kabul de de 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ha· 
zır bulunmuştur . 

. retle alk ışlar.mışlardır. 
Cümhurreisimiıin Derinceden Sa- j 

varona yatına geçecekleri ve doğıuca 
Yalovayı teşrif buyuracıı~ ları anla- ı 
şılmakladır. 

fstanbul : 8 (Telefonla )- Yarın 
sabah Derinceyi şeıeflendirecekleri 

anlaşılan Cümhurreisimiz İsmet lnö· 
nüyü karşılamak üzere şehrimizde 

refıkalariyle birlikte bugün saat 12 
de Deıir.ceye muvasaliit etmiştir . 
Derincede Dahiliye Vekili Faik Öz. 

Irak, lstanhul Vali 'e Belediye Reisi 
ile Komutan ve bir çok Mebuslar 
tarafından karşılanmışlardır. 

Milli Şef, saat 12/ 15 de .Savarona 
yatına binerek saat 15 d e alovaya 

varmışlardır . Sahilde, mektepliler , 
halk, Bursa Valisi ve büt:.in askeri 
ümera ve zabıtan mevki almış bu· 

lunuyorlardı Reisicümhurumuz Yattan 

İngiliz hüki'ımdar
ları Amerikada 

Yapılan büyük tezahürat 

Nevyork 8 ·a.a.· Hükumdarların 
bindiği tren saat 2.39' da Greenvich 
beynelmilel nigara köprüsünden hu
dudu geçmiştir. Tren saat 2.43' te bey 
nelmilel istasyonda durmuş ve Hu\I 
ile istikbal komitesi hükumdarlari kar 
şılamışlard ı r. 

Hükamdarlar beşuş bir çehre ile 
tre nden inmişler ve Hull'ün elini sık. 1 
mışlardır Hull, kendilerine komite a· 

1 ıasını takdim etmiştir· 

ı 

Tren saat 2.58' de Niagara- falls 
dan Vaşington'a hareket etmiştir. 

Hududdan istasyona kadar uza
nan takriben 10 kilometrelik mesafede 
800 askerJen mürekkep bir intizam 
kıtası yer almış bulu nuyordu. 

Rıhtımda saffıharb nizamında du 
ran kıtalar selam resmini ifa etmek 
le idiler. 

__ s 

ASKERi HEYETiMiZ 
LONDRA'Y AV ARDI 

İngiliz harbiye nazırı Türk 
heyetini bizzat karşıladı 

s 

Cümhurreiaimiz Milli Şef ismet 
lnönü , ailesiyle birJik te dün gece 
saat 23 de şehrimizden kalkan hu
susi trenle Derinceye müteveccihen 
hareket buyurmuşlardır . 

bulunan Dahiliye Vekil B. Faik Ôz· 
trak, Vali ve Belediye Reisi Or.Lutfi 
Kırdar ve İstanbul Emniyet Müdürü 
B. ~adredain Aka bugün Savarona 
yatı ile Derinceye gitmişlerdir . Milli 
Şef ismet f nönü Derinreden Savaro· 
naya rakip olarak do~ruca Yalo· 
vayı şereflendireceklerdir . Cüm hur
reisimizin Yalovada yirmi beş gün 
kadar kalmaları muhtemeldir. 

ayrılarak iskeleye çıkmışlar ve kar. 
şılayanlar tarafından şiddetle alkış · 1 

Tren, hud udu geçtiği esnada 21 
pare top atılmıştır. 

. lstasy~n c'.varmda birik~n büyük' 
bır halk kutıesı, hükilmdarları hara· . 
retle karşılamıştır, Milli Şefimiz Ankara garında 

Büyük Millet Meclisi Reisi B. Abdül
halik Renda ve Başvekilimiz Dr. Re· 
fik Saydam, Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Çakmak, bütü n Vekillerimiz, 
Mebuslar, _mülki ve askerl rical ve 
halk tarafından uğ'urlanmış ve hu
susi tre nin hareketi sırasında hara-

Milli 
vaya 

Şefin Yalo
muvasalatı . 

Reisicümhurumuz İsmet lnönü 

ŞiMENDiFER 

CENUB ŞARK VİLAYETLERiNiN ADANA VE MERSİNLE 
OLAN MUNASf.BETLERıNi GÜNDÜZ TEMiN ETMELERi fÇIN 
FEVZIPAŞAYA KADAR BiR TiREN DAHA UZATILDI 

Haydarpaşa - Adana - Diyarbakır 
Yolculuğu üç saat kısaltıldı 

l 1

renlerde yerler 

Devlet Ocmiryolları idaresi yeni 
t.trifelerde daha ağır yük ve yolcu 
vagunu taşıyabılecek makinelere göre 
seyirler tesbit etmiştir. Bu ağ'lf maki· 
nelerin şimdiye !-:adar çalıştırılmadık
ları kısımlarda çalışabilmeleri için u
mum müdürlük icap eden teknik terti
batı almıştır. 

Devlet demiryolları umum müdür 

Numaralı olacak 

Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlüğü yolcu katarlarının h areket 

halindeki müddetlerinde imkan nis· 
betinde kısaltmalar yapmışlır • 

Bu cümleden olarak Ankaradan Hay 
darpaşa. hareket etmekte olan muh· 

ielit 19, 50 katarı yarım saat kısalıl

mış Haydarpaşa • Malatya aTiısında 

işleyen ka~ar iki saat, Ankara • Di. 

yarbakır arasındski işliyen k ıı tar bir 
buçuk saat, Haydarpa,.a - Adana • 
Diyarbakır arasındaki katar üç saaı 
Diyarbakır - Adana - Haydarpaşa l 

- Gerisi üçüncü sohif ede - ı 

!anmışlardır. Küçük bir kıı 1arafından 

Milli Şefe bir boket verilmiş , şehir 
bandosu istiklal marşını çalmıştır . 

Asfalt yolu başına kadar yaya ola
rak giden Reisicümhurumuz, oradan 
otomobile binerek köşklerine gitmiş· 
!erdir. Savaronaya Adatepe torpido
muz da refakat etmiştir. 

İngiltere - Polonya 

Bir muahede imzalandı 

Lonra : 8 a. a. - Öğrenildiğine 
göre lngil tere ile P olonya arasında 
bir mali ve ik tisadi anlaşma imza 

edilmiştir. Bu anlaşma mucibınce 

lngiltere, Polonya'ya harp malze· 

mesi mübayaası için 30 milyon s ter 

ling ikraz edec~ktir. Söy lendiğine 
göre ik i o rdu arasında teknik sa· 

hasında teşriki mesai edilmesine 

dair bir askeri iti laf da imza t:dil· 

miştir. 

Londra : 8 a. a. - Avam ka· 

maruında bi r mebus Chamberlain'a 

lngiliz erkanıharbiycsi il~ Polonya, 

Romanya ve daha bazı memleketle· 

ı in erkanıharbiyeleri arasında gö· 
rüşmeler yapılıp yapılmadığını sor 

muştur. Başvekil. Erkanıharbiye he

yetleri ara'Jında ateşemiliter ler vası· 
tasile normal şekilJe temasın mu· 

hafaza edildiği ve bu usulün bundan 

sonra da takip edileceği cevabını 
vermiştir. 

lüğü ihtiyacı karşılamak üzere Anado 
lu ekspresine bağlanan iki yataklı va• 
gonu üçe iblağ etmiş, lstanbul - Af
yon - Adana - Diyarbakır münase. 
batını temin eden katarların lstanbula 
varış ve buradan kalkış :saatlerini de 
halkın ihtiyacına daha uygun bir şek· 
le koymuştur. 

idare, Balıkesir yolcularının Eski
şehirdeki Payas ve Hatay yolcularının 
Toprakkale'deki bekleme müddetleri
ni azalttığı ıibi G ıız antep, Urfa vila· 
yetlerinın Adana ve mersinle ôlan 
münasebetlerini gündüz temin edecek 
şekilde Fevzipaşaya kadar bir tren 
daha temdit edilmiştir. 

SO VYET - iN .l İLiZ GÖRÜŞMELERi 

Ankara'dan her akşam kalkmak
ta olan muhtelit katarın kalkış saati. 
20.20 ye çıkarılmış ve bu suretle kay
seri, Samsun ve Erzincan istikametin· 
den gelen yolçularm Ankara'da bira1 
daha fazla vakit bularak şehri gezme 
lcrine ve zaruri ihtiyaçlarını temin 
edebilmelerine imkan verilmiştir. 

Afyon-Alaşehir arasındaki nüfus 
k,~afettni K'OZ önüne alan idare bu 
km~da da seri bir yolcu lı.:atarı tertip 
eımıılir. 

Adana- Ank ara arasında d ·ı· 
hir yolcu treni ihdas olun a ı ave 

muı ve bu 
ırenın aynı zamanda Çukurova 
mıntıkasının l'Ünlük sebzelerini 0 ._ • 

M 1 - ı r .... aı gün ot c uzer şehrimizde bulundu-
rulması ıçm IGzumlu tertfbat alınıaıı· ı 
tıf. 1 • 1 D-ldafCı ı.mır ı e D11ndırma arasan. 
dil haftada üç defa olmak üzere ecri 

_k treni yapmııtır. 
bir yu 

Londra'da yeni bir 
formül hazırlanıyor 

Londra : 8 (Radyo) - fngiliz. 
kab'nesi yaptığı son toplantıda, Sov· 
yet cevabı üzerinde gorüşrnelerde 
bulunmuştur. 

Söylendığinc göre, İngiliz hüku
meti Baltık hükümctleri meselelerin. 
den çıkan zorluğu izale için projeye 
yeni bir formül ilavesi teşebbüsün
dedir, 

Bu yeni formüle göre, her üç 
d evlet ayn ayrı deklarasyonlarla ha· 

d
yatt menfaatlannı tasrih edecekler
"· Bu suretle Baltık mevzuu d a 

Sovyetlerin hayaU menfaatlan arasın· 
da yer alacaktır. 
· P•ris: 8 <Rad}'O) - Fransız ha

rıClye naam ltay Bonne Polonya elçi• 
sı ıle yapıı.ı-ı rorOımelerde Sc>vyet • :e,1

:. mü~kerahnı nıevau'-hiı et-

Siyasi ınahafilde kuvvetle ümit 
edildiğine göre, haf ta sonunda anlaş
ma doğacaktır. 

Paris : 8 a. a . - Sovyetler Bir
liği ile olan müzakereler hakkında 
t~fsiratt~ bulunan Lr: Jour gazetesi 
dıyor kı : 

Strang çantasında Moskovaya 
verilr:cek bir veya bir kaç kompro
mi formülü götürecektir. Fakat ay
ni zamanda vazıfesi Sovyet zimaı.' 
darlarına kendilerinın e ... ı. istedik· 
lc:ri kabul cdildıkten sonra melin 
üzerinde kılı lurk yarmanm lehhkeJi 
ve f ıydası7. olacatını da bildirmek 
o'3caktır. 

Epoque l'azetcaınden : 
Baltık devletlerinin birinin Al· 

manya taraf andan askeri itrıal altına 

Saat 4' te tren, lokomotif değiş 
tirmek üzere buffalo'd~ durmuşt I 
h-k· d 1 ur. 

u um ar ar, bu müddet zarfında h . . rı 
tıma ınmışler ve uzun müddet alkış · 
lanmışl:ırdır, 

Gazeteler, hükümdarları selamlı
yan yazılarına ingiltc.re ile Amcrik"· 
yı birleştirendostluk bax.ıarını ve ""-

k 
'd . _ ı» muş 

tere ı eallerı muttefikan tebarüz et 

1 
tirmcktcdirlcr. 1 

, Almanyada ademi 
1 hoşnudi 

Londr•d•n bir gö runu, 

L d . 8 (Radyo) - General 
on ra . r- k · · r as· kazım Orbay riyasetındekı u 

keri heyeti Londraya varmıştır. 

Türk heyeti Lon~rada büy~k as \ 
kcri merasimle karşılanmıştır· arşı · 
lama merasiminde harbi'e nazırı Hor. 

belişoh da hazır bulunmuşlardır, ay·. 
rıca yüksek rütbeli lngilir as~eri ~rk~ 
nı, Türkiye buyük e lçisi Tevfık Ruştu 
Aras Türk elçilik erkanı ve diger el 
çilik\~rle, sefarethaneler erkanı istik· 
bal merasiminde hazır bulunmuşlardı 

b. ·ıı tı" ha zırladıg"' ı Medeniyeti ile gururl anan ır mı e n 

iNSANLIK F ACiASI 
imzalanan ademi tecavüz • k Alman mültecisi 
paktlarını halk çok la- Bıne ya ın 
kayit vaziyette karşılayor ' vapurda intihara hazırlanıyor 

Paris : 8 - a. a. Dün Berlinde 

İmzalanan ademi tecavüz paktlan 

hakkında blu m Berlinden Le jour 

nal gazetesine verdiği bir yazıda , 

Alman halkının bu paktlara karşı 
gösterdiği kay ıtsızlığa bil hassa i..,a 
ret ederek diyor ki : 

Alman milleti artık aldanmıyor 
ve, ma t buata rağmm , barışın bu 

suretle koı unamıyacağını biliyor, 

Alma n milletini işgal eden şev , 

A lmanya ile Polonya arasında Dan· 

zig hakkında bir anlaşma akriedilip 

edılen1iyece~i ve Sovyetlt!r Birli· 

ğinin h~reket imkanlarının ne ola· 

caiı meselesidir. 

Figaro gazetesinde Dormesson 

Alınanyanın bu paktlarla lngi liz ~ 
Sovyet müz .. hrelerini bozmak is · 

tediğini yazıyor ve diyor ki: 

Bu paktlar , bu teminatlar da 

Hitler'ın mutad teminatı kadar mu 

teberdir, Çeklerin bu hus~sta tec· 

rübeleıi vardır. Esasen A lman lardan 

bu kabil paktlara riayetten başka 
bir şey İsteniliyor mu ? 

alındığını farzedelim. Bu Sovyetler 
birliğine karşı bir taarruz ,başlangı · 
cından başka bir şey olamaz. Şim· 

di bir de Hollandanm işgal edildi· 
ğini farz edelim. Garant ıli veya ga· 
rantisi1, her hangi şaı llur içinde v&ki 
olursa olsun, böylt' bir işgal de an
cak lngiltereyc veya Belçika üzcrı n
den Franaaya karşı bir taarruz baş

langıcından baıka bir şey o lamaz. 
itte Londr11, Paris ve Moskova 

arasındaki müzakerder bu istikamet
le cereyanı JAzımdır. Bir netıceye 
varmak hem de pek çabuk varmak 
imk~nı ci~~en _ ~cvcuttur? Çünkü, 
hakıkat &'•bı buyuk bir kuvvete da
yanılmak tad ı r, 

HAVANA ÖNÜNDEKİ FACİA 

k 'd [Pari Suar] gazete· Nev-yor an 

sine yazılıyor: . .. _ 8 Alman mül· 
Cumaertesı gunu 91 . olan Sen· 

tecisi ile Havanaya gelmı_ş . Güba 
. . Al gemısıne 

Lcı adındakı man d hal denize 
hükanıeti tarafından er. b ··ı 

. ·ımiştır. u mu • 
açılması için emır verGı Mb konsolos· 
t · ı · ortları u a ecı erın pasap . d'I . olmasına 
1 f d vıze e ı mıs au tara ın an _ • eti kendilerinin 
rağmen Güba hukum enetmekte· 
karaya ayak hasmalannı. m t ·.: bu· 

. • ortları vıze e mı., 
dır. Hatta pasap d h "ki'ımet tara· 
lunan iki konsolosu a u 
tından azledilmiştir.. . b karan dra· 

Cüba hükümetının 11 
• • • 

. . . t meydana getırınışhr. 
matık bır vaııye. . . k danı yolcu· 
S L · mısının ap 

en - uı ge · . ı·yet kabul 
d hi bır ınesu ı 

\arı hakkın a ç · t' Çünkü· . . t yan etmış ır. • 
etmiyece~ı~ı >e mülteciler Almanyaya 
hemen butun M . t kdı'rde intiha• 

- .. "lduklerı a 
geri goturu .. 1 • k söylemişler· 

. · katı o ara 
edeceklerını M ks Lov adın· 
d . V da bulunan a 

ır, apur . kat evvela ko· 
b ıu bır avu 

da Ham urg k mek ve sonra 
!unun damarlarını t~~ intihar et· 
denize atılmak sure ıy e 

ıniştir. . 'h 1 ınani olmak 
B ·· t ınlı ar ara 

. . u çeşdı k' mülteciler arasından 
ıçın, vapur a ı . . 'r 
bir komite teşkil e?ılmı~tı-'nde demirli 

H - Havana nın onu en uz . .. • L . gecelen mutead 
bulunan Sen -

1
°1 

d kontrol edil· 
'd · ktörler a lın a 

dı pr~Je . r taraftan geminin el· 
mektedır. Dığ'e - ve kayıklar . k motor 
rafında bır ço 1 nn içinde Sen • 
dolaşmaktadır. Buu!.'ıt:cilerin Güba da 
t · · ı uelen m .uı ı e • dDstlan vardır. 
b 1 akraba ve 

u unan k d n ve 200 çocu· 
Gemide 250 a ı 

d A-ı ı anlaşılmıştır. Kaptan 
tun bulun ua - . . 

• • 0 1• bir seyahata çıkabılme~ı 
g-emının ye . . 
için su ve yiyeceğe ıhtıyacı olduğunu 
söylemiştir. Bunun içindir ki. 
Sen - Lui'nin Havanadan uzaklaşmı
yacatı ve Güba'nın 12 mil açığında 
deınirliyeceti ~tadır. 

Kaptan, bir çok hayır müessese· 
teri tarafından mülleciler lehine yapı · 

lan teşebbüslerin sonunu heklemeğc 
karar vermiştir. Fakat fevkalade hir 

lfıtuf olarak bu gemideki mültecilerin 
Gübaya çıkması için ricada bulunan • 

yüzlerce telgrafa rağmen Cumhurrcisi 
kararında israr etmektedir. 

Yolculardan birisi demiştir ki: 

- Eğer; geri Almanyaya götürü
lecek olursak, bu bizim için [Temer

küz kampı] demektir ki, hepimiz ö lü
mG buna tercih ederiı. 

Yolcuların ekserisi yol parasını 

ödemek için 
!ardır. 

neleri varsa satmış· 

Diğer tarafdan, bu i nsanlık faciası 
karşısında en sert bir hissizlik izhar 

eden Güba parlamentosu Gübada 
mevcut Alman mü:tecilerinin de 
hudud harici edilmesine dair 

bir kanun kabul etmiştir. 

Gaf enko bu hafta 
geliyor 

Ank&ıa : 8 (feldonla) - Dost 
ve müttefik Romanya'nın Ha riciye 

Nazırı B. G ıfenko bu hafta içinde 
memleketimize resmi bir ziyare t ya-

pacaktır. Ôkrenildiğine göre B. Ga
fenko ôniimüıdeki C umart esi günü 

Köstence tarikiyle lstanbul'a gelecek 
ve aynı giin okşa mı Anka a 'ya harc
k et edecektir. 

Hariciye Nazırı şehrimizde i.ıç l gün kalacak ve ayın 13 ünde tekrar 
lstanbul'a dönec~tır. 
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THETiS FACiASI 
Çelik Mermi içinde mahpus kalan

ların geçirdiği saatlar 

~ '9' Suriyenin me~kİİ 
' ~~~~ 
ıstanbul-Ada'la - Surı.ye M "f V k~l · • • Fransız-Türk anla~nıı~ 

aarı e a etı111n yenı bir teşebbu""su·· G ı balısederı ' 1 
hava po;;tası Caırau:ı: §üyle d• 

Kurtulan dört kişi 

Parıste çıkan lntransigeaut gaze. ' 
l•sınin Londra muhal::.iri, Livrrpol 
limanı açıklarında ilk trcıübesini ya 
parken bir kaza neticesinde .batan 
ıngiliz thetis tahtelbahirindeki :tayfa, 
zabit, teknisiyen 97 kişinin feci ölü 
mü hakkında şu tafsilatı veriyor: 

Thetis lngiliz tahtelbahirinin tek 
rı•sinde mahpus kalan 97 kişi mah 
volmuştur. Cumartesi günü akşamın 
dan '>eri onları kuıtarmak ümidi kal 
mamıştı. Bu saalte hersi de uzun 
ve feci can çekişmeden sonra ölmüş 
!erdir. 

lngiliz amirallığı talıt•lbahirin 
içinde mahpus kalanları ölümün pen 
çesinden kurtaracağını ummllştu 

Bunun için şu üıv kurtarın~ çore 
si vardı : l - Ön tarafı denİlİn dibi 
ne batmış . kıç tarafıda yukarı kalk· 
mış olan tahtelbahirin yükünü pun 

tıınlar ve ön tarafından geçirilmiş 

k.blolar vasıtasıle tahfıf ederek yu 
karıya kaldı•mak, 

neler anla lıyor 

etmedıgını zira gemıden çıkarken ge 

mı .. içi.~~e .. s.f hav•nın azalnıağa v_e ı 
akumulatorlerden çıkan gazın demz. 1 
suyunun temasile bu hevayı bozmağa 
başlamış olduğunu sölcnıiş ve demiş 
tir ki: 

- Geminin içinde disiplin mü 
kemmeldi. Kazanın vukundan sonra: 
zanitln ve la}falar, ha 1isedcn süku 
net ile bahsdiyorlar ve bazıları yek 
dig<!rınc cesaret vermek için sanki 
öliim tehlik,.si karş ... nda bulunmuyor 
larm:ş ribi spordan bahsediyorlardı 

Gemidrn çıktığım zaman hava te 
neffüs edilm·z bir hale gelmeğe baş 
lamıştı oksıjenin yokluğundan dol •}I 
birçok tayfalar, hHeketsiz yatakla. 
rına serılnıişlndi birçokla.rı ölüme 
m•hku n oldu<larını biliyorlardı fa · 
kat buna rağmen geminin içinde pa 
nik olmaııııştı. 

Gemiden kurtulmak isteyen iki 
tayfanın boğulduğunu 'nr üçiincü,ü· , 
nün de delirmiş olduğunu söyliyen 
mühendis Chan'dır. 

Ôıi'rendiğimize göre , hiıküıneti
miz yakında Suriyeye bir Heyet 
görıderec~k ve hava yolları için 
tanzim edilecek protokolu imzala 
yacaktır . 

Bir kaç güne kadar fstanbul -
Adana - H•lep havıı postasının 

işliyeceğ i de kuvvetle ümit edilmek· 
tedir. 

Orta tedrisat kadrosu 

Halıer aldığımıza göre,O, t• ted 
risat kadrosu•ıun bu yıl Temmuz 
ayında hazırlanması için tetkiklere 
başlanmıştır. İlk planda lise ve orta 
okul direktörleri arasında bazı de· 
~işmeler yapılması mutasavverdir . 
Ô~retmenleı İn tefıi}ler ine art ra · 
porlar gözden geçirilmektedir. 

Tahsil vesikaları 

1 

ı 

1 

Türk Edebiyatı 
Tarihi Hazırlanıyor 

1Tanzimatın yüzüncü yılıda kutlanacak 
Maarif Vekaleti büyiik bir Türk 

Kamusu hazırladığı gibi memleketi 
mizin kültür çalışmalarını göst•re 
cek, aynı zamanda bu sahalerdcki 
ilerlemeleri tetkik edeceklere reh. 
berlik vazıfesini görecek bazı neşri· 
y1t da yapmağa karar vermiştir. 

Bu cümleden olarak tanzimatıan 
bugüne kadar edebiyatımızın geçir. 
di~i muhtelif edebi devirlere ait bü· 
yük bir eser yazılacaktır. 

Eserin planını hazu lamak üzere 
İstanbul Ü .ı iversitesi Edebiyat fa 
kültesi doçent ve profesörleri me· 
mur edilmişlerdir. 

ni, yeniliklerini ve yetişen kıymet· 

li şahsiyetleri; memlekete vermiş ol 
dukları değerli eserlerini ve bu e 
serlerden bazı parçaları ihtiva ede· 
cek olan bu kitap bu sahanın en 
güzel eser !erinden biri olacaktır. 

Raporlar bir iki güne kadar Ve 
kalete gönderilecektir. Vekalet bun 
<lan sonra kitap yazılması için ala · 
kadarlara vazife verecektir. 

Eserin adı (Türk Edebiyatı) ola . 
caktır. 

16) öyle bir anlaşın• ~ 
(g)kaleden Trablus~. p 

gerilmiş olan Şaritl ,ı 
niz müdafaa barajına hay~t f 
lamet verecektir. Bu bara~• 
sız mandası altında buluna" 1~ 
lar esaslı bir askeri rol of' 
cak mevkidedir. Türkiye ve ~ 
rın mukavemet mıntakalar'"1 il' 
edeceği bir hat üzerinde bU 
S . k F·ı· . 1 bır urıye, omşusu ı ıstın e I 
arada irtibatı temin edecek~ 
Suriye ve Filistin bu iki k 
yanlarını örtecektir. 

Yollarını ve Demir yollarıl'p 
nadolu ve Filistin yollariyle br 

1 
tiren Suriye lstanbulla Kahirt1 
sında devamlılığı temin edeC1 

kuvvetlerin sevk ve idare5i~~ 
lu açık tutacaktır. Sahip 0 

deniz ve hava üsleriyle Kıbr•~ 
t 

nadolu, ;Filistin ve ıMısırla 11 

halinde Akdeniz sularının ko't 
lu işinde rol oynıyacaktır. 

Nihayet toprağının ve 1~ 
altının snvetleriyl<!, pipe·lin~' 
harp ekonomisini bediyecekl•' 

2 - Yahud denizin sathına çık. 
mış olan tahtelbahirin kıç tarafını 

delerek mürettebatının dışarıya çık 

masrnı t• min r tmck, 3- yahud da 
mürettebatı, ellerinde bulunan D•vis 
tah 1isiye maskelerile yukarıya çıkar-

-------------
Ya~ancı dillerle yazılmış Lahsil 

vesikalarının tercümeleriyle beraber 
asıllarının da Maarif Vekalc tine 
gönderilmesi alakalılara bildırilmiş 

tir , 

Edebiyat Fakültesi tedris heye· 
ti şimdiye kadar biri geçen hafta, 
biri dün olmak üzere iki içtima yap· 
nırşlır. Bu içtimada kitap planı ha· 
1rrlanmıştır. 

Edebiya!ımızın bütün devirleri· 

Bundan başka tanzimatm büyük 
rüknü o:an Mustafa Reşit Paşanın 

da hatıruını anmak, taıızimattan bu 
güne kadar geçen zamanın 100 yılı 
doldurmuş olması hasebiyle: Emin· 
önü Halkevi "Tanzimatın Yüzüncü 
Yılı" merasimi yapmağa karar ver
miştir. Merasim programı hazırlan

maktadır. 

Çünkü Suriye buğday ve I 
muk istihsal eder, Musul pelf 
Şam Trablusu limanında ak•'jr 
karı Cezirede uyu:nakta olın ·t 
di petrollerini de çıkarmıy• 1 

dedir,1 
11 

mak. 

1 
insanlar, böyle düşünüyorlardı, 

fakat mukadderat başka bir şekilde 

tecelli etti. Bu Üç kurtarma tedbir'· ı 
inden hiç biri tatbik edilemedi. 

Taht•lbahirin ağırlığı, teknesinin 
yukarıya kaldırılmasına ve denizin 
sathın• çıkarılmasın~ mani olmuştur 
ayni a~ırlık teknenin sığılığa çekil 
mesine imkan vermemiştir. 

D•lğıçlar, bütü:ı cesaret v~ gay 
rdlerine ragm •n gemin'n kalın zır· 

hını delmrğe muvaffak olmamışlardır 
l'ı ı delik açılabıls eydi tayfalar bu a 
dan kurtarılacaklardi. Dalgıclar ge 
minin içine o'ksij·n verecek uir boru 
sokmak için de teknede bir deli'< a 
ç•nHmışlardır. Tahtelnahirin battığı 
yerde akıntılar çok kuvvetlidir. Bu 
kuvvetlı akıntılar dalgıçların işine ma 
111 oluyordu. Bun lan başka deniz dal 
galı idi. 

Mcd neticesinde d•niz yükselince 
dalg•lar hhtelbahırin d•nizin sathıııa 
\1°<mış 0 1an kıç tarafını örtmüşlerdir 
geminin kıç tarafı )Ükselen deııizin 

rlalgaları ile örtiilünce tekrenin kiç 
tardfın• ho u ıle oksıjen vermek için 
delık açılamazdı zira delıktek gemi 
nin içine sula r dolacak ve sık ka 
!anları boğacak idi. Geminin içinde 
bulunanlar dışarıya çıkmak için Da 
vıs maskelerini niçin kullanmadıklı 
rını henüz anlaşılamamıştır. Gemi 
den yalnız dört kişi kaplan Oran. 
mülazım vvooJs, makine zabiti Ar 
rıold, mühendis Chan Davis maske 

lerini kullanarak ku•tulahilmişlerdir. 
Dığ~r tayfdların ne sebeple ayni şe 
kilde hareket etmedikleri meçhuldİır 
fakat amirallığın Davis maskelerinı 
kullanarak gemiden çıkmak isleyen 
iki kişinin boğulmuş o 1du~larıni te\.ı 
liğ eltigine bakılırsa tahtelbahirin tah 
lisıye odasından istinade edilemiye· 
cek bir h ıd's ! vuku bulduğu istid al 
edılemediler kurtulmak isteyen bir 
t•yfanın odanın kapağından çıkmış 

olacağını ve yahud kapağı kullaııılmı 
yacJk bık hale getiren bir arıza vu 
ku bulmuş olacağı tahmin edilmek 
tedir. 

Davis maskesini kullanarak kur· 
tulan makine mühendisi Chan; tah· 
t ·lbahıri.ı içınde kalmış olan arka· 
daşlarının feci vaziyeti h•kkında ba 
zı ız.hat vcrmiş 1 İr. Mıihendis Chan 
aıkadaşlarının kurtulabi 1ecegini üınid 

Yıldırım faciası 

Silifkede bir adam öldü 
bir kadın yaralandı 

Silifke : (Hususi) - Haziranın 
üçüncü günü buraJa feci bir yıl· 
dırım kaz.sı olmu$, fıstık !ariasın 
da çalışan Bvallı bir adam ölmüş, 
karısı da ajlır surette yaralanmıştır. 
Hadise şu suretle olmuştur. 

Silifkenin Bucaklı mahallesinde 
oturan H•cı \1ahnıut oğlu Musta 
fa ve karısı Sıdıka Cumartesi gü· 
nü üç )avruları"ı evde bırakarak ' 
ve merkrplerine hinerek kasabaya 
yakın ol•n eı.ki Y dkadaki tarla la 
rına gideıler ve ektıkleri fıstıkların 
otunu temizlemeye başlarlar. 

Ô,{leye doğru, hafıf hafı[ yağ· 
rnıır y•ğ•r ve gök gürıiltülerı artar. 
Kmdileıini )•fıır.uıdan muhaf;,za 
için yakınldrında bulunan bir zey 
tın ağacının sayesine iltica ederler. , 
Aradan az bir zaman geçtiktrn 
sonr;ı deh)etli bır gök giirüllüsii ve 
ıniithış bir t.ır.ıka ile ıitrerltr vr 
yerleıe serilırler 

z.vallr k.ıdın hir mii ldet baygın 
kaldıktAn sonrn gözlerını açar, ıızıın 
srneler beraber yaşadığı koı:asını'l 
olmiış nldıızıınıı görıir, ayaf(a kalk. 
ınak ıstcr fo1kat buna imkan b .la 

n1az . 
F ery;ıd eder, bağırır, Etr•fıan 

r 

1 
SıNEKLER 1 Sineklerin ha 
ÜZERiNDE yatı ve itıyatla. 

_BiR _!ETi(~- r ı hakkında 

mevcud oları ese• !erde yazılı olmı 
makla hera'>er, bu miiziç m~hlukla· 
rın mavı boyatl•n, bilhassa orta ko 
yuluktaki m~vi boyadan çok Ü1 kıük. 
laı hakkında bazı meınlrketlerde 
kati kana•t m vcud olduğu anlaşıl 

nıak tadır. 

lngiliı mimarlarından Athne, F· 
rar•saıla yaptığı bır seyahat tsnasın 
da ekser h ıslaneierde ve klıniklerde 
duvarların ınavı renkte boy.lı oldu 
ğuoıu tesbit etmiş ve bu boyanın si 
nekleri def dm ek için tercih olundu 
ğunu öğrenmiştir. Konuştuğu birçok 
Fransız mim~rlar V<! doktorlar, ken. 
disine sineklerin maviden lıoşlanma· 

' dıklarını ve onun için bu mikrop ta 
şıyıcılarını hastanelerden uzak bulun 
durmak emelile, duvarların mavi ba· 

1 dana ile boyandığıııı söı !emişlerdir. 

Hususi mekteplere tayin 
olunacak memurlar 

Tedavi edilmeğe yollana-ıAd\lna lşietme Müdürlüğü 1 

cak talebe ve muallimler 
k·~eı 

Şarktaki bu muvaffa ı~ ,1 
Fransa mıiessir bir harp sıY' 
için lüzumlu unsurları elinde 
maktadır. Hususi Türk mekterlerine alı. 

naca:C doktor, muhasebeci , kütüp· 
hane memuru, ders afetleri mu ha. 
fızı gibi memurların İşe başlatılma· 
dan evvel inhalarının yapılaralı: ta· 
yininia tasJıkı istenmesi Maarif Ve· 
kaletince kararlaştırılmıştır . 

ŞEHİRDE HAVA 

Dün şehriınizd~ gök yüzü açık, 
hava ı üzgarlı i Ji. Eu çok sıcak 27 

dereceyi bulmuştu. Ufulı:larda hafıf 
bir sıs t•baka"ı vardı . 

bu acı sese 'yetişenler kendilerini 
feci bir tablo karşısında bulurlar. 

Mustafa ölü, kadın yıldırım le· 
sirinden arkasından ayağın.ı kadar 
yanmış yanlarındaki merkebin bır 

ayağı felcolmuş. 

Kadıııı şehre getırirlrr ve nıem 1 
leket haslanc~inı: yalımlar. V o1kadan 

1 da ınahalıi hoiku ııelı h•beıd ır eder 

ler. 1 
Kadın ıedavi altına alınmış ve 

Li ahare arzıısıle evırıc naktedıl · 

mişıır. Bu bedbaht •İlmin iiç 
yavr ıısu vardır. 

Sanatoryomda tedavi edilecek 
talebe ve muallimlerin evraklarının 

noksan yollanması yüıüııden kısa 

bir zam1nda müesseseye kabul edil. 
mesi icabeden hastaların bir hayli 
zaman beklemekte o ı dukları anla
şılmıştır. Maarif Vekaleti alakalılara 
bir taminı yaparak bu yersız g~çik 
meye meydan verilmemek üzere 
evrakların tam bir surette tanzim 
edilmesini bildirmişti, . 

Mersin valisi 

Rüknettin Nasuhi 
oğlu Ankaraya gitti 

MERSiNLiLER E5Kİ VALiYİ 
f IARARETLE UGURLADILAR 

Mersin (Hıuıı<i) - Mahalli ida· 
rrler u ınu ın ınüdiirlügüne teı fıan ta 
yin olunan M!rsin vali•i Rıiknettin 

N JSııhi o~lıı dün saat on dört yirmi 
trenile m , mııriyr.t ın •h ılleri olan An 
karay~ gitmek Ü tere ş hrimit len ayı 
rılın ışla rdır, I 

13. Rüknüddin Nasuhioğlu İslas· 

Sineklere Kar~ı Daimi Bir Silah 

MAVi RENK 
Athor, bu mcs.le ile yakından 

alakadar olmuş, Hollandada dahi 
bır mimar tarafından inş~ edilen 
mezbahaların ve Fabrika binalarııırn 

ayni ınabatla mavı boya ila boy3n· 
ınış oldııgunu öğrenmiştir. 

Nıhayel Atho~. ayni metodu e· 
vindeki mutfakla da tôlbik etmiş 

ve Fransada, ÜMıimarkada i~ittiği 

ve gördiiğü ş•ylerin lııkikat o!duğu 
nu anlamıştır. 

Bundan bir kaç sene evvel bir 
Fr.ınsız , sinekleı i n n•uayyen renk· 
!ere karşı olan sevgileri hakkında 
bazı tı crübeler yapmıştı . Tecrübe 
için kullandığı alet, satıhlarına nıuh 

telif rtnkleıde kağıt yapıştırılmış 

olan bir kutudan ibare!li fransızın 

tetkıkatı uzun müddet devam etti 
ve bu esnada tecrübe kutusu, muh 
telif vaziyetlere konuldu 

Bu suretle kutu vaziyetini~ si. 
ncklerin satıhlara konması Üterinde 
müessir olduğu zannının önüne ge· 
çilmiş oldu. Günlerce d ~vam eden 
tetkikattan sonra 18 sineğin dinlen
mek için açık yeşil renkli bir ka· 
ğıdı intihap ettiği anlaşıldı . Ondan 
sonr• sinekler tarafından tercih 
olunan renk pembe , sonra açık 

sarı ve açık kırmızıydı . Diger bir 
mavi renkte yalnız tek bir sinek 
l u lunuyordu . 

fngiliz mimarı, sineklerin mavi 

Bir müddettenberi rahatsız bu. 
lunan, Devlet Dcmiryolları şehrimiz 

işletme Müdürü Bav Eşrefin yerine 
bu Müdiirlüğe Umucu Müdür mu· 

avinlerinden Bay Muhsin Genez ve· 
kalet•n tayin edilmiştir. 

Bay Eşrefe geçmiş olsun der , 
acil şifalar temenni ederiı. 

Ölüm 

Adanamızın belli çiftçilrrinden 
Balıımlu Bay Şakir hayli zaman 

danbcri müptela olduğu hastalılıtan 
kurlulamıyarak evelisi gün vefat 

etmiştir. Cenaze dostları ve akra· 
baları tarafından kaldırılarak Yeni 
mezarlığa defnolunmuştur. 

Ölüye Tanrıdan mağferd diler, 
ailesinin acılarına oı tak oluruz . 

yonda bütün dcvair müdiiıleri ve me 
murlarile adi ye erkanı alay komıı 

tanı, belediye reisi ve azaları. halke 
vi reisi ve azolarıle bank~ müdürle 
ri, maarif erkanı ile muallimler ve da 
ha bi.çok ve tanıdıklarile kesıf bir 
halk kütl~si tarafından uğurlanmış · 

!ardır. 

~~~~~~~---~ 

1-RADY~ 
BÜNOUK0 .. ROOR~~ 

TÜRKiYE RADYO DIFOZI~~ 
POSTALAR! TÜRKiYE RAD 

ANKARA RADYOSU 

CUMA - 9 /6 /939 

12.30 Program . 
l"l.35 Türk müzığı (Pi ) 

ıı 
13 15 -M Memlekeı s.ı•I 

.ıjans ve meteoroloji haberleri', o( 
13.15 - /4 Müzik (Karışık fi 

- Pi.) 
19.00 Prograın ı•t 

19.05 Müzık (Bir Virtüot ' ' 
19.15 Türk ınüzigi (F•sıl ~':1 
20.00 Memleket saat ~y.ırı, 

ve ıncleoroloji hab.,rlerı. 

20.15 Neijcli pl"kl.ır - R· 
20.'lO Türk müıigı l - · · ı 

Fernhıe,.a peşrevi. 2 - lsrn•11 
•
1 (lı 

1 eyrr. - Fer•hleza bcsıesı _. tCl 
tayan cııyi. 3 - İ•mail H•kk 1 ,~ . ,, 
- rcr•hfeıa şarkı - Ateş• ~ 

· rıı• • 
4
1 

- •..• - Kanun taks•ş.~P 
1 

shak Varanın - FerahJeza. J1'~ 
Seyrelmek ıçin. 6 - İsmaılMeh' 
beyın - F erehfeza şarkı - .,ıf 

, ta güzel. 7 - Nuri H•lil po>,1,, 
renten hoşlanmadıklarına kati sure· ı - Hüseyni şarkı - Artık y l 
ıte kanaat getir.ııek için bir anket 8 - Rahmi beyin - Müste•~u~'' 
açtı ve tavanlarile duvarları parlak -- (.icl ey saki şarnbı. 9 - c;6n 1~1 

Nafızin Huzıam şarkı - J1~ 1ır 
bir mavi renkle boyalı olan evlere nice bır. ıo _ Şükrünün - , 
sineklerin pek az miktarda girdıgini şarkı - Adananın yeşil çamlar 
tes Jİte muvaffak oldu. Sineklerin 21 00 Konuşma 1 ,~· 
her şeyden evvel mutfağa girdigini 2!. 15 Müzik (R •dyo Ork•~.,~ı 
Ve oradan bütün eve ya•ıldıg"ıni anla Şef : Praeıorıus) 1 - G. R

05'.rl , ·u• I 
yan kurnaz bir lngdiıı, mutfağının Sovilla berberi operasından ~ı 
tavanını ve duvarlaaım mavi renge '.! - A. lloieldieu - Beyaı 0 I 

(La dame blanche) opcrasınd•0~f' 
boyadı ve bu sayede sineklerin, evin tür. 3_ C.Sainl _ Saens --

1 
) ~ 

içine girmemesine maoi oldu. ç k L R d'O h•' ı rı,ı-ı e ouet ınp dian' 
Sinek belasından kurtulmak için E von reznieek - Oonna re~' 

Fransada ve sair Avrupa memleket pcrasından uvertür. 5 - C. t< 1 .. r JI 
!erinde tatbik olunan bu mavi boya Grenada'da bır gece uvertU ~gıi' 

k Josef Straus - Koy kırla 
usulü, cenubi Ameıi anın ve Gardi 
H ::! . b I . ~ kt Vals. ,,,ııl 

ın . ıstanın azı yer erın e ço an· 2'2.15 Müzikli konuşma <r;,,rı 
beıi malumdur. Oralarda: "OJalar dii Yönetken tarafından we ıi' 
mavi ile boyanmışsa, sineklerin ev Fıaysüts operasının takdirll 1 p ~ ' ' ,, 
lerden içeriye girmesine mani olmak la) · ı11 ı 
için pencerelerin ince tel kafeslerle 23 00 Son ajans lıabcrtcrı. nııl'ı 

esham tahvilat; kambiyo _. 
kapatılmasına hiç hacet yoktur" de 
niliı. borsası (fiyan) ) p.f 

23.20 Müzik (Cuband .,,,fi'· 
23.55 - 24 Yarınki pr0

& 
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Göçmen nakline 
Başlanmak 

1 TÜRKSÔZÜ'NÜN KÜÇÜK HIKA Yf.Sİ 1 
•• 

Şimendüfer tarifesi Çemberlayn,in 
beyanatı 

YAVUKLU 
uzere 

200.000 Göçmen 
bekleniyor 

- Biriuci sahifeden artan -

1 
ve 2 numiralı Anadolu sürat katar · 1 

lariyle 3 ve 4 numaralı sürat katar· 
larındaki birinci ve ikinci mevki ara 
balarda yer adedi ;nisbetinde bilet / 

Londra : 8 a. a. - Avam ka
maraı;ında Chaınberla yrı. beyanAtta 
bulwnarak F eni andı ye ve EstonyA Nehir gazinosu

nun ışıklarının pek 
uzanamadıJı karanlık 
kısmında nehre ya· 

YAZAN na rağmen gayri 
ihtiyari adımla
rım beni : ona doğ 
ru sürüklemişti!. 

a rasındaki katar iki saat, hmir- Af
yon arasındak ı katarda yolculuk sa· 
at i bir si\al kı.satılmıştır. 

TARIK SERFICE lstanbul : ( Hususi ) - Sıhhat 
Vekaleti alakadarlara gönderdiği bir 

Yolcu trenlerinin Diyarbakırdan 
birinci kalkışı halkın ihtiyacına uy
gun olmadığı göz önünde tutularak 
bu katarın Diyarbakırdan h ucket 
saati sab~~ın saat 7,3() una .çevril· 

miştir . 

kın oturduğum bir masada her-
kes gibi eğlenceye ve bir iki saat 
gönlük üzüntülerimi unutmak için 
lcendime vesiyle bulmağa çalışı · 
yordum. 

Sahnede iyi kötü bir saz yine 
İyi kötü şarkı söyliyen ~bir kaç kız 
vardı. Buna rağmen insanın bazan 
- her nedense 1 tersliği ve olanı 
biteni istiğna ile manasız bir dudak 
bükiişü vardır. Bende de bu akşam 
ayni ruhi halet~ olacak ki, ör.ümdeki 
masada durmadan yüksek sesle ko 
nuşarak gülenlere titizleniyor, az ile 
ride caketini çıkarmış teklifsiz sın 
tan delikanlıya ve hopurdatarak 
içtiği pis kokulu nargilesiyle etrafı 
rahatsız eden adama d~h · 
şetli içerliyordum. Hava da ratıp 
ve sıcaktı .. Nehirden akışı kibi se 
rin bir rüzgar esmiyordu. içim et

rafla alakamdan doğan manasız. 

münekkit düşüncelerle üzülürken .. .. ' 
gozum s<tzın dtğiştiği sahnede nu-
mara yapan artiste ilişti. Hemf"n 
hepimizin mübalağalı hareketlerini 
hoş karşılayabileceğimiz ve hatta 
oldukça da sanatkar diyebilecetim 
geııç kız, arkadaki yazlık barın genç 
artistlerinden biri olmalıydı. Fakat 
dcdimya .. Ben bu saatte kareden 
filoş iki hattan müselles yapmak 
iddiasındayım. ince hareketlerine 
dalarken. onu çok genç bulduğum 
için hayatını küsen taliine daha bu 
~ştan teslim etmtısine içimd~n ten
kitle kızıyor ve fakat aciyordum. O, 
bir bale artisti kıvraklığıyle parmak 
uclarında t-tekleri çok geniş organı
na fistanmı bir bütün daire çizdi 
rerck döndükçe zavallı külfetli ya · 
şayışındaki iztirabını gizliyor gibi 
geldi . 

Bizde sahne ve bar modasının 

ilk mebdei mankenlerin buraya gd· 
meye başlaCfığı zamanlarda onlara 
bu yüzleri bovalı şık bar kadınlarına 
olan tecessüı;ü, onlar için besl~d :. 

2im şairane hülyala>tmı dü~iindüm . 

Mübalağa denilmezse bu macera 
denecek bir hadise . 

Hafta ortası ber mutad yine öğ · 

le sonu mektep sıralarinda sabahki 
diz ve dirsek çiirüttüğümiiz kafi 
gelmi~; derslerden, hocalardan ta 
mamen ambale olmuş gibi üç arka 
ditşla mektepten kaçtık. J abii se · 
bebsiz deiil .. O gün sinemada iki 
h ıha iır mı-rak l a tctkibettigimiz bir 
K .. ggestcr filminin son kısmiyle fr- v· 
kaladc bir salon filmi oynayorclu 
biz dört kafadar 1 u her haf ta iti yad 
haline giren kararlarımızı ayıp gör 
miıyor. hata daha açık söylemek 
~azımgelirsc bunu, - içki, ciğara 

ıçmemek gibi bir muhusenata - " • 
meşru addedecek kadar ileri gidi· 
yorduk. 

Ogün sinema antresinde bizim 
gihi, çoğu firaıi kalabalıkta birimi• 
ıin a lacğ~ı biletlerin paralarını top· 
lamak için mün~kaşa başlarken az 
ileride bu şimdi sahnede dönen dan· • 
sözün hatırlattığı genç bir kızın ba· 
na dikkatli baktığını hissettim. Ne. 
rede rastlasak bii türı arkadaşlarla 
dönüp dönüp hayran bakacag· ımiz 
1 • • • • 
'ır tıptı. Boyalı minyon bir yüzij 
o 1 ' z~man ar nasıl sardığını pek akıl 
erdırcmedi,,.. . &ım sapsarı saçları ve 
na ın, ceylan bir d vucu u vardı ve 
sonra o kadarda en . k' 

M 
~ çtı ı ... 

uhakkalc yeni b. b . 
1 k 

ır ar ortıati 

o aca tı. Arlcadaılarla b b . d cra er be 
nım e gözümün ona talcıld ~ -

ı 1
•'"' go· 

ıüncc bana.: 
- Yanıma relir misin?. 
Der gioi başı ve göılerile ita· 

t etmeı mı? .. Heyecanlandım. 
~e Elim 1yıtım keıtldi . Fak • t bu 

'n .. ..,.. 

Ancak yanın!! yaklaşınca boyumun 
ondan daha uzun ve cüsseli :oldu
ğunu fark ettim. Aramızda bu di
geransın olması tabiidir. O sene 
lise birdeydim ve sonra da arka
daşlarım ar~sında boyumla, po
sumla hayli süksem vardı . 

Ben: 
- Ne istiyor sunuz ... 
Demeye kalmadan o, bir tanı

dıkla konuşur gibi; 
- Sinemaya mı gireceksin, di

ye sordu: 
Taze ve su gibi akan bir sesi 

emirle Bulgaristan ve Romanyadan 
yurdumuza nakledilecek göçmenler 
hakkında çalışmalara başlanmasını 

bildirmiştir. Bu iki mamleketten nak· 
!edilmesi beklenen 200 bin göçmen 

vardır. Bunlardan mühim bir kısmı 
bu yıl İçinde vapurlarla nakledilecek 
tir. Yakinda bu işte çalışmak uzere 
iki vapur ki ralanacakt ır . 

T arsusda imar 

vardı . Moderin çarşılar yapılıyor 
- Evet, dedim. \ 
- Ben de girmek i .tiyorum, de· . 

di. acaba yer var m ı ?. ı Tarsus (Hususı) - Şehrimizde 
- Aşağıda belki yer yoktur. 1 son günlerde belediye faaliyetini gö 

Fakat balkonda bulunur tabii.. ze çarpacak derecede artırmıştır. Her 
- Balkona nereden giriliyor tarafta bir canlılık vardır. Çar~ ıda 

bilmiyorum ki... Gösterir misin. 1 bulunan umum dükkalar belediyenin 
Konuşma cesaretim gittikçe artı · gösterdiği ve istedi~i şekilde yap 
yordu. Jç taraftaki iki kanatlı ka- tırılmakta ve tamir edilmt-ktedir. 
pıyı gösterdim : ı Gayri sıhhi olan bir kaç kahve 

- Buradan girilir. kapatılmış diğer kahve sahiplerine 
Sonradan benden iki yaş büyük de k3hvelerini intizama sokmaları 

olduğunu, ~uradaki barların hirinde ve daha fazla dikkat ve riayet etme 
çolışmak uzcre · ld·.,,,· · .. . . . .. yem ge ı5 ını ogren· Jeri için tenbihatta bulunmuştur. 
dığım 0 gunkü cömert tali:min bu F I d .. .. . 
sevimi· hf Ak "k' . .. urun ar an uçu yemden yapıl 

1 ma u u ı ı reııklı suet k ·· k . 
Ç
anta t 

8
. kA . ma uzere apatılmıştır. Dıgcr mev . 

sını aç ı. ır ağıd !ırayı bına f 1 ı uzatırken ; cut ırın ar da iki ay içinde yapıla-

z 
caktır. 

- ahmtt olmazsa iki balkon 
bileti al girelim, dedi. 

Ayın on brşinden itilıaren Ana 

dolu ekpresinde ve haftanın dört gü 
nü Ankara - Haydarpaşa arasında 
işli yen Yıldırım sürat katarında yer_ 
~erin ı .~mara tahtında tahsisi için 
ıdare luzumlu tertibatı almış, ta limat 
namesini yapmış ve bütün alakahla· 
ra tamimen teblig etmiştir. 

idare banliyi)lerdeki muhtelif la· 

lep ve ihtiyaçları k1 '1il olabildiği ka 
dar t~lif ed .rek halkın .dil~klcrinin 
yerine getirilmesine çalışmıştır. An· 
kara - Ç1nkırı , Ht1ydarp ışa-Ada 

pazarı tenezzüh trenleri de gene se 
fere konulmuş ve bu trenlerdeki yol 
cu sayısı kadar yer tahsis et k . kA me 
ım anı tahtı temine alınmak ·· uzere 
b~ ten~zıüh katarlarına •atılacak 
bıletlerın bir oün evv•lden •at I • . 6 ... .. ı ması 

usul ıttıhaz edilmiştir. 

Trenlerde yerler numarala 
nacak 

Bu beklemediğim biçimsiz va 
ziyetten sıkılarak, yanında bir er· 
kek gururu duyduğum genç kıza : 

- Ne m ünasebd . 

Ateşli Şarkıların Emsalsız Kahramanı 

Diye söylenmek istedim. Fakat 
l~ra~la berabf'r israrla tuttuğu e 
lımı dehşetli sıkıyor ve sıktıkça da 
yanan mıni mini avcundan elime 
ataş yağıyor hıssini taşıyordum, 

Kul.ı.klarıma hafıf bir uğultu, İçime 
garıp bir Ürperti gelmişti. Kısa bir 
İrad.: müc tdclesinden sonra, lırarı 

almıyarak kişe yt! atıldım ve kendi 
pardınld İlcı b ı let aldı ı n. Artık ar
kadaş larla göı gö1.e gdmekten uta . 
nıyordum. Kitlat>alığı iterek ona aç 
tığım yoldan beraber balkonil çık· 
tık .. Omu süriikledi • Tesadüfen mi 
bilmem en arka koltuklara oturmu
şuz . 

Seri filmin ilk kısımlarını ara 
da bir gözler ini .arayarak kısaca 
ona anlattım. Yanılmıyorsam hari-
kulade g iizel iri menekşe .. 1 • 
1 

goz erı, 
)embeyaz lekesiz bı" r ·· ·· cJ · yuzu var ı. 

Ve sonra .. kaşları o kadar İr ce Vf' 

kavisliyd i ki .. 
Salon kararınca 0 hana daha 

sokulau ve b:r kolunu kolumun üs
tüne bıraktı. Bu ya.<ınlık ve bu tc 
mas yangu ından tnliyor, İmtihan 

kıı pı.sınJa sıra bekler gibı heyecan 
la tır tir titriyordum Kalb" d . · ım ~anı 

edıyordu. Bir aralık koluyla kolu 
daha ağır bastırdı : mu 

:-- Çok ayıp ettin, d~di. Niçin 
benım paramla Lıiletleri almak i.s· 
temedin ? • 

Yüzüne bakmaktan sıkılarak mı· 
rıldandım : 

- O zaman çok daha ayıp ol· 
maz mıydı? .. 

Giildii. Eriyl l! elimi tuttu· 

- Çok nazik bir genç ~lacak· 
sın. 

Ve yine Lir su gihi akan s · ı 
ilave etti : ~sı e 

- Yazıları pek k Se A . o uyamıyorum 
rı aeçıyor. Bir•z sesli le ,, • 

•arı •• ı o u.. ıv e 
d 

. . ç •nnı kulaklarıma .. -
etıncıyr kadar , yuıutne 

yalclaıtırdı. Zaten baıını baoıeıa 
yazıları da ba lca ·~~·~- ~~dutfm 
imlcin yoktu. ~özüturlu lfltmeslnc 
tılcç• etraftan b" rnb lraranlrta alış 

ızı u h•lde ·· ıoren· 

Tino Rossi 
BU AKŞAM 

Vc:ı,Zh~ Sinemada 
Buyuk Sınrma Musanıeresı Halinde- Takdim blilrcrk O lan 

En Son, En Güzd ve En Şıı)anı • 
Dikkat Fil,ni 

Paris 
1 şıkları -Musiki, Aşk, . Gençlik ve ihtiı as 

şaheserinde 

B.ütün Göniilleri Büyüleyen, Kaplere 
hır su gibi akan Sesi le En Y rni 

1 

Tırngolar ve Ndis N~pol i t f' n 

Şarkıları 1\•rrnniiın t'drcrktir; 

Bir Musik i ve şı ır /,ıya fı· l i tf'~kil 

rd<•ctk Enfes Bir Fıl m 

Ayrıca Programa ilaveten: 

Çok Gıızd R'-'ııkli Biı· Mikl Mavz 

• 

DiKKAT: Bu Akş. amki Suare için M 1 
E k 

asa arı nızı 
r en ışgal ediniz ... 

leı in ve aş;ıgı d · ot uran arkadaşların 
hf'nim için ne d! ~ecekler ini diişüne· 1 

rt·k sık ılıyor , ez ılıp üzülüyordum. 

O; ben çekili r gibi bir hareket 
t~ bulunuşumdan , daha fazla t>ğil· 

dı. Ncfe~i .. ot fes ir~ıe karışıyordu. ı 
- Goıurler mı diye koıku• ·or· 

sun. y oksa., Çok 'mu çocuksun de-1 
d i. Bu yeni hımle ve tenbihtc tek
rar bütün asabım sarsılmış ve tek· 

rar başım, beynim dönmiye, kulak
larım hafif uğuldamıya başlamıştı. 
Dudağımın iki milim uutındaki bo. 
yalı dudakları sanki bana müte• 
madiyen bir daha bir daha "Çok 
çoc:uksunl,, ~iyerek lcımlldıyor wıbi 
gelıyordu . bırdcn irkildim: 

- Ben mi, dedim. 

ilk Ve hayahmın, l'~nçlitimin bu 
pus~sini ona vermeden; ağır 

Hl72.5 

mın ki milim yak ırında yana f k n genç 
ve a ·at yıpranmış n('mli dudakla· 
rından ben aldım. 

iyi hatırlıyorum. Tecrübesiz çok 
gen~ ~aşımın gt'ce gündüz hul yası

nı suslıyen bu sevimli mahluk: ta· 

ııştıktan sonra adımı "yavuklu,, koy 
mu~tu. H~tta buradan gidinciye 
kadar benı alıştırdığı ziyaretlerim· 
~.e gördütüm kendi gihi nasibi, ta. 
hı kavrulmuş arkada~farına gülerek 
b=ni gö•terdi: 

- Benim yavuklu ... 
Der dururdu. 
Şimdi ne zaman sahnede d .. 

o t b' k oncn 
yaş a ır ıı görsern ve 

b
. ne la· 

man ır konuşmada .. ki .. -yavu ll sozu 
~~çs~. bu seremoniyi ve bu ıl 
sonmuş sevimli nııhlüku i . y dızı 
yarak ha~ırlarııu... çım ıızlı-

satı lmasına karar vermiştir. 
Bu katarlardı seyahat etmek is-

1 

tiyen yolcul11r beher birinci sın ıf yer 
için 25 ve ikinci sınıf yer için de 20 

ve L~tonyarıırı lngiltere hükfımeti 
ne yaptıklım tehliğlerde bu memle· 
ketlerin, bita rnflıklarını tam olarak 
muh~faza etmek azın:nde bulunduk. 

kı1ruş tediye etmek suretiy'e bir "u 

pon alacaklardır. 3 ve 4 numaralı \ 
sürat katarlarında seyahat eden yol. 
culardan yer kuponu almamış olan 

- Gerisi dördüncü sahifede -

lan için Fra ıı sa, lngiltere ve Sovyel 
ler birl iği arası nda halen yapılmak 
ta olan müzak~relerden neşet ede 
bilecek garantiler kahul etmiyccek· 
fe rini bildirdiklerini söylemiştır. 

-----------------------------------------Nezih bir Aşk hikayesi .. Samimi bir duygunun ifadesi .. Göniil aç.:.n 
soadetin destanın ı göstertn şaheser 1 .. 

Asri • 
sınema 

Bugün gündüz ve bu akşam 
Büyük Okyanosyanın oıtasında dünya Cenneti ( HAITI } adasında gcçrn 

ve yerli halkın danslarını , adetlerini gösteren , Yanar da tın fevera nını . 
f ı şkıran lavların müthiş akışını ve daha bir çok tabii manzara la rı ihtiva 

eden ve Holivudun cinsi cazibesiyle müştehir Y ıldızı 
(DOLORES pELRIYO ) 

Tarafından ( TÜRKÇE SÔZLU ) Büyiik • sergüzeşt filmi 

( Cennet Perisi ) 
Misilsiı eserine takdim eder 

AYRICA: Büyük Aşk, Heyecan , Macera filmi 

(Nevada) 

Dikkat: Yaz tarifesi başladı 
Sinema dahili müte;,ddit vantilatörlerle çok s~rin bir hale get ı ril rn ck tedir 

Fiatlar: 

Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif k 
Nizamnaruesi 

2 
1\ lltrt/11 11/111' /\ ıı: / lll1ı'ifl 

- Dünden artaıı 

runına 

•
1 
·t b" 1 B maksadla iş birliği yapılmak iizerr rıııılılelıl t;ıkınıl~ıın 
s eye ır er. u _ . . . . . 

k
. k" a L>ölgc korunma arnırlı~ınc aı lt ı r . 

sev ı m~ v ı vey ı · M dd 150 _ 1 eknik onarma tak ım larının lıul1111acrıkl.ırı yrılcr vr• 

1 
a ed 

1 
rı hazardan ttsbil edilir. V c havad ;ı ıı korıırırırnl;ırı ıı, rn 

ma zemt: epo a 
lüzuuılu tedbirler alınır. 

Teknik onarma grup a'llirliği kendi takını ıııerkezlerm,. ve diğN ko 

runrna teş killerine telefonla bağlanı r · 
Madde 151 - Seferee teknik onarma t akıınla r ındakı :şahı ların fıu. 

1 1 1 
"htiya•· hasıl olursa bu hu ııs takım lardaki şahışlarm ziyrı 

a aştırı masını ı ... . .. . . 

d 1 
· · ı · ırctile değ i l yenıden takım vucııde getırınek sııretıle ya· 

e eştırı mesı Sl ' 

pılır . 
Teknik onarma takımlarına alınacak şahıslar 
Madde 152 - Teknik on:uma takımlarına her şubesinde çalışacak 

şahıslar bütüs çalışmalannı büyük bir dikkat ve bilgi ile yapabilecek 

1
. . tkın kabiliyette olanla:dan ayrı lır. Bu t akı ml arda çalışacakla. 

e 1 ışe ya 1 k h0 l · k k 
b 

· 1 den 1· yı anlar çevik me e e sa ı 11 ve soğıı an'ı olmaları la 
rın ıı ış er • 

zımdır. 
Bu vasıflar takım başılarda ve takım amirlerin le daha ehe rı ıniyetlc 

aranır • k .. . l Madde 153 - r~knik onarma ta ıın amır eri ve takım haşl a rilc mii 

retfebatı çalışmakta oldukları tesisler kadrosu dahilinde dahilinden as 

kerlik ilgisi olmıyan 18 ili 60 yaşına kadar erkeklerden seçili r. 
Ancak kadroları kafi gelm,.J iği takdirde yukarıdak i vasıflar ı haiı şa· 

hıslar hariçten alınır. Tdgraf ve telefon merkezlı: rı ile biirolarda kadın. 
!ardan de istifade edilebilir. 

Teknik onarma takımlarının teçhizah 
Madde t51 - Teknik onarma takımları için lüzumu olan le hııit\ 

batlı 1, 2 v~ 3 numaralı cetvellerde gösterilmi ştir. 
Bu takımlar, bu teçhizattan başkaca olarak or iu t'ı · k . . . ı P' gaz mıu• r. sı, 

ıcat edenler gaz clbıscsı ve eld ıveni gaz geçmcı ınatra , pansum:uı pa 

ketleri ile teçhiz edilirler. 

(Sonu Var) 9583 
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Llverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
8 I 6 1 1938 iş Baukasından alınmışlır. 

Pe1te 

Hazır ,_5 _22~ Lıret 1--Rayişmark Vadeli 1. 5 00 Frank ( Fransı7. ) -Y35 -4 37-Vadeli il. -Sterlin ( ingiliz ) -S-93 ----
Hind haıır _4122._ Dolar ( Ame~a-r-- 1261 88 
Nevvork 9 21 -Frank (Tsviçre ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 010 

1939 K. Tasarruf 

·32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, l Eylfıl, 

1 lı<inciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 .. 1000 .. ~ .000 .. 
8 .. 500 

" 
4 000 .. 

16 .. 350 .. 4000 .. 
60 .. 100 .. 6000 .. 
65 

" 50 .. 4.750 
" 

250 .. 25 .. 6 250 .. 
435 32000 

T. fş Bar.kasına paıa yalıımakla, yalnız para biriktırnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de dC"nemiş olursunuz 10661 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalık1arı müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast-. arını kabule 
başlc:ımıştır. 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
G~celeri de vaki olacak nıuı acaatları nıcnırıııniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

112-156 10116 Numara: 200 

STEAUA ROMANA 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve havalisi acentalığı 
Hükumet cadde~inde 

•• 
Om er Başeğm~z 

Ticarethanesi 

GAZ, BENZiN I MAZOT VE MAKiNE y AGLARI 

Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 

55 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENİ MÜSTEClRIN iDARESiNDE 

Çifte ha· n 
Kaplıcası faaliyete geçti 

! Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

1 
Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 

Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Ku·m , Böbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrıtarından K'urtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Korıf Jra, temiz\iğ~, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

1 50 Bir gecelik tam konforuyla otel yalak ücreti 
l 00 Taş odalar ( 4 kişilık ) 

75 Birinci baraka ( 4 kişilik } 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifadder görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan r aphcasını bugürık 
haliyle bir kere görünüzü 

10611 18 
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Şimendüfer tarife 
- Üçüncü sahifeden artan -

yofcuf ar bu katarlara bağlanmış sr:r 
best arabaya bineceklerse de numa. 
rafı mevkilere giremiyeceklerdir. Ve 

girenler bu yerleri terketmeğe mec· 
bur tutulacaklardır. 

Anadolu ekspresi ile yıldırım 
trenlerindeki yer biletleri Ankara 
Haydarpaşa garlarında trenlerin ha 
reketlerinden 24 saat evvd Polatlı 
istasyonunda bu katarların Ankara 
ve Eskişehirden hareketlerinden son 
ra Eskişehir garında Polatlı ve Ka
raköy istasyorıunda Eskişehir ve Bi
lecikten hareketinden sonra Bilecik 
istasyonunda Eskişehir ve Arifiye 

den hareketlerinden sonra lzmit is
tasyonundan Haydrpaşa ve Arifi.
yeden hareketlerinden sonra satıla· 
bilecektir. 

Yolcular aldıkları yer kuponları 
ni gidecekleri mahallere ve kondük 
törler tarafından toplanıncaya kadar ! 

Fransızca ve Kimya 
dersleri 

mühafaza edeceklerdir. ~ 
Anadolu sürat katarın . 

birinci ve ikinci sınıf ~e~le; 
den kapatılması zarurıdır 
nu almamış olan yolcular ~ 
larla seyahat edemiyeceklfP. 

Yıldırım trenlerinde Y~ 
alamıyan yolcular bu kat 'till 
lunan serbest arabaya -" 
yer kuponu almaksızın flll"'ı 
leri işğal eden yolcular işt.I 
ri yerleri terketmeğe meebl' 
)ardır ıı-

Umumun istirahatını 'it 
matlup intizamın temini içİO eti 
mızın istasyon ve katar 111 

·ı· , .. .,e nın tavsıye erme uyma••· rJ 
edilip kuponları verilen ft 
başka yerlere oturmamalı~ 
hangi bir hoşnutsuzluk VU ~ 

!eklerini istasyon ve katar 1 
ları yanında bulunan şikaY~ 

11 
ne yazmaları lüzumu alakalı 
miyetle bildirilmiştir. 

5. inci mır. taka et11' 
dası idare heyetindl 

Üstünlüğü tecrübe ile sabit ol
muş bir metod ile verilir . Ücret 
ayda 15 liradır . Arzu edenlerin 
idarehanemize yarım aylığı peşin 
yatırmaları rica olunur . Tediyat 
yarımşar aylık olmak üzere peşin

dir. Tedrisat 15 Haziran 939 da 
başlayacak ve 8 talebeden fazla 
kabul edilmiyecektir . 10727 

Odamızın 939 yılı Bi~ 
aylık genel toplantısı 9/6~ "'"' 
ma günü saat (17,5) da A J 1 

caret oda"ı salonunda yapıl ; 
dan bilumum meslektaşlarıll 

1 lerini rica edtriz. 8-Y 

9-11 

İnhisarlar Adana BaşmÜ· 
dürlüğünden : 

Devren bayilik almak 
istiyenlere ilan 

-~""'!""'""" .......... -------~ 

Seyhan Kızılay ce.
merkezinden: 

Her gün öğleden -•• j 
suretile dispanserimiz ecı;;J 
bir diplomalı eczacı çalıtt•. 
buna göre ücret verilecek~ 

fsteklil~rin şartları ~ 
üzere onbeş gün zarfında ... J 
mize müracaat etmeleri ılall 

t 
G. A. 2 - 5 

Tütün ve sigara bayilerinin ruh ~ 
salları mağazalarına değil şahısla-

rına aittir. Bunlar içinde dükkanla- Bu gece nöbetçi ecı•' 
rının vaziyeti dolayısiyle ruhsatla- y . . 111d• 

enı postane cıvar 
rının başka name tahvilen verilme. dit 
sine müsait olmayanlar dahi var- Fuat eczahane 
dır. Binaenaleyh her hangi bir ba- ../ 
yiin dükkanını devralanlar malla bir ı 
likte bayilik hakkını da aldıklarını / 

veya alacaklarını zannetmemeli ve 1 B } d • b ıd • 
daha evvel devralacakları dükkanın e e J ye tJ ıl 
vaziyeti bry'iye ruhsatının tahviline Belediye buzunun behtr 
müsait olup olmadığını İnhisarlar h b ide su her yerde ve er ay ~S 
idaresinden öğrenmelidirler .10728 kuruşa ve beher kalıbı da ~ 

r= 
YENi M0STE•CtR iDARESiNDE 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemınel konforlu 

İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Sallık taş ve enkaz 

800 adet 40X50sanlim boyunda 
MersinSü:Ckari taşile Bulgur döğme 
dink taşı bütün tcferruatiyle ve sağ 
lam katran salmaları ve tüm ve ya
rım kiremit ve 6000 kilo kadar da 
tahta odun satılıktır. Ayrıca bu gibi 
enkaz satmak isteyenler de Ulucami 
civarında kömür pazarına dönecek 
yerde Abdurrahman Şcnere müra· 
ca•tları. 13- 15 10648 

ruş:\ satılmaktadır. Bu fiatl~~, 
·ıerı la satmak isteyen buz bayı al; 

kında takibatta ~u1unulrn•k 
en yakın Belediye zabıtas•11:~ 
raca at etmeltriııi sayın h•1 ıJI" 
menfaatleri icabından oldtJI 
kere diiha ilan ederim. J, 

Buz miite'~ 
cuM.AIJ,J 

·~ 10 - 20 ~ 

Seyhan V'1ayeti V'~ 
lar müdürlüğündef1: 

' f1'I 
Yortan mahallesinde S st 

lediyc 18 rakam numaralı 
şın murabbamdaki Vakıf. 
milkiycti 200 lirada tali~•,; 
dedir. 201619:~9 Salı gü11U 

da satılacaktır. f1" 
isteklilerin Seyhan Vak• 

resine muracatları. 

3-6- 9 

"d~,. 
Umumi ntşriyat ma.ı 

Macid Güçlii 
Adana Türkıöıü 111ıtb 


