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f ~ • • •t/ C. H. Partisi Genyön 

Ulu Onderin Sıhhatine Cumh riy .Y 
Kurulunca 

amını Kut
zırlandı .. 1 

1 D . y . T br w l ı ama P o ğ r a 
aır elli e ıg er• Bu Milli Bayramı,;;;; ··niğer Yıllardan Da-

1

Dan de Giin~üz Ve Ge,ce iki R~por Neşredildi. 

1 

Asabi Arazda Aşikar l~ilill Var. 
Unıuıni H•ıl i)<ıha lyi(liı·. 

ha Geniş ölçü.de, Daha Canlı Ve Daha 
Heyecanlı Kutlanacaktır. 

29 Tcırlnevvel 1938 tart. 
hinde Türkiye Cumhuriyeti 

• ... 
llalk Ve 
Belediyeler 

Belediye seçtmlerlne bu 
•tferld derin ve samimi •la 

AEt111n btr ıebebl de, halkçı 
•e imarcı t>eledlyenln Cum· 
hurıyet devrinde kurulmuı 
01ınaaındandır Türklyentn ne 
tarafına gldtlıe, ıehlr ve ka· 
•tbalaramızda Cumhuriyet 
de•rlnden arkasının, hazan 
'•ırlarca boı olduğu ıörülür. 
Baaı taraflarda battl Osman
lı denlne hiç te.adüf ed&l ._e,. 

Her yerde imar• bizimdir. 
Şelıırlerlmlsla tik ııbhi ıarh 
•e balkan en tabii ihtiyacı 
0laa tecıılz ve akar ıu, dev· 
let rebberllil tle, fakat be 
1•dtyelerln ta1arrufu eıeri 
0 l•lrak, büUfıa Türkiye ıehtr · 
lerıbe devrimizde verilmek. 

tedır. Şehir ve ka1abaları
tb1ada dolaıan ber yabancı 
ııhretınl bitirdikten t •onra, 
ltı h6kmü •erir: 

- Bu memlekette mede
'-ltet, uwran v• refah devri 
baıl .. 1111hrl 

Uaırruıl Btr&ok deri garp 
lthtrlerlnde bile mahalli ve 

llhıt küçük menf aatlerln 
~H:akavtımetlne uirayan plan· 
lı •e dlılpllnla imar. ıtmdt 
btıde adeta bir mlıttk hali · 
be geldi. Halk, ıehlr ve ka 
'•basında o ıene yapmıı ol · 
dulu bir ıey - park, cadde, 
~bıde veyahut yeni binalar 
'kat geçen .e~ekl aıanza . 
''Yı fark ettiren bir imar ese· 
ti ile gururlann,akta 11~ ge 
1 tce" senelerin ba~ırlıklarıoı 
''-lattnaktan huıuıi bir ze vk 
du)lllaktadır. Yeni 1eçl.mtı 
hlta beledlye azalarımızın 

tlkta pek derin ve ıamlmi 
'llkanın bu ıebebinl aola
~ıt olduklarından ıüphe yok. 1 
\lr, Onlar, halktan aldıkluı 

lcu••etle ve devletten göre
C:tlclerı her türlü yardımla 
lthır ve ka1abalarımızıo um· 
tab hareketine yeni bir hız 
~ermekte geç kalmıyacalılar · 
l '"· F •tlıtler • İtalyan eehlr · 
~tlbl bakımıız ve imarsız 
b1'•~ktığı ve mecllılerde ma· 
b •Ilı \e ıahıi menfaatlerin 
lrbtrıoı nef yed ip müsbet 

hareketleri lmkiıoıııı. kıld ığı 
Ilı de1il diye göıtererek, de 
tl:ıokra11 belediyelerini doğ· 
'tıd 

&o doğruya de•let emri · :e ala:uolardır Türktyede 
lb Uaun akıl olmuıtur: Üevlt t 

erlreztnln ilk caolanıı ıe · 
~;inden ıonra halk her ta · 

lll ı6rath ve tam imar 

F. R. Atay 
(Sonu GçüncQ ıayfada) 

" 
Beşinci Rapor: 
İstanbul, 19 ( f/.f/) 

- Riyaseticumhur 
Umulni Katipliğinden: 

l 15 ncl 7ıhnı idrak ediyor. 
Bu 15 yıl içinde memleke
tin istiklal ,;e istıkbalinl kur
mak, korumak ma&uadi · 
le her aahada 1arf edilen 

' gayret, emek ve elde edi· 

1 len büyük muvaff akiyetlerln 
1 bütün Türk milletince ve et
i han efkarınca duyulma11, 

l billnmeıl, görülmeal •e an-
1 - Reisicumhur 

fltatürkün sıhhi va· 
ziyetleri hakkında 

müdavi ve müşavir 

tabipler tarafından 

bu sabah saat 10 da 
verilen rapor ikinci 

ı 
laıılması hemmtyett ıüphe 
götürmez bir Vftzlfedir. Bu 

ı vazifeyi, diğer b&yramlarda 
1 • 

olduğundan daha geotı öl· 
Geçen yıllardaki bayramlardan bir intiba 

çüde, 15 ncl yıldönümü kut· 
lanırken bütün önemtle ye 
rlne getirmek !azamdır. Dev-

bütün yurtta bu 6ğrene§e •eya konıoloıluiun bulun· 
göre kutlanacaktır. Ôlre duiu yerdeki TClrk •atan· 
nekte temini hülcQmete ald daılaran JıUraklarile kutla-

. let teıkılatı tarafından alı- olan k111mların vapalma11, 
tlgtll bakanlıhkların yftkıek 

maddededir: 
.ı 2 - Umumi vaziyette değişıklik yok
l tur, geceyi rahatça geçirmişi~ rdir. Na
bız muntazam 88, teneffüs 18, hararet 
derecesi 36.4 dür. 

(Gazetemize 19-10 !138 saal 14 4U dcı ieblt!i olun· 
muştur.) 

Altıncı Rapor: 
İstanbul, 19 (fi .fi.) - fltatürkün sıh

hati hakkında akşam raporu aşağıdad1r: 
flsabi araz/arda hafif, fakat aşikar iyi

lik var, umumi hal daha iyi. Nabız mun
tazam 108, teneffüs 20, hararet derecesi 
36.9 dur. 

1 

(Gazetemize 19 10 ~38 saat 1Y 40 da lcbliğ olun- 'il 
, muştur. i 
tl _ - - -- - ~ ... ~ - -~-- --=----- - •'"' 

Am erika,Filistin Yahudi 
leri iHimaye mi Edecek 

------- ------

nacak tedbirler, Parti örgü· 
tümüzün tıttraktyle kunet

ı Jeodlrilecektır C H. P. Gön 
! yönkurulu bu e1a11 gözönüo 
l de tutarak Cumhur&yetın 1 S 
1 net yıldönümüoün, önceki 
1 yıllardan daha canlı ve da

: ha çok heyecaqh kutlan
! mHı için bu öğreneli ha 
zarlamııhr. 

Bütün;yurtta: 
Kanun aereflnce 28 teı

rinevel 1938 ıaa t J 3 de 

baılayıp JO DCU iÜDÜ sa· 
at 24 e kadar ıürecek olnn 
15 nci yıldönümü bayramı 

makamlara •erecekleri emir· 
lere 1ıöre yapılacaktır. 

Parti genyönkurulunca 
leıbtt edilerek eıaalar ıun· 

!ardır: 

1 - 15 ncl yıldöo\im(i 

yurt içinde bütün ıehlr, ka· 
ıaba ve köylerde, kara. de · 
nlz ve havada, gece ve gün 
düz bütün halkı tlgllendfre· 
cek bir coıkunlukla kutla -
nacaktır . 

Memleket dıııoda Türk 
elçl ve konıoloıluklarında 

bayram törenle ve elçtlliln 

Polonya Hariciye Nazı
n Dün Bükreşe Geldi .. 

B. Bek; Romanya Devlet Adamlarile Ma
caristanla, Polonya Arasındaki Hudud Me
selesi~Üzerinde Görüşmelerde Bulunacak· 

Yahudileri Himaye için Teşekkül Eden 
Komite Reisicumhur B. Ruzvelt Nezdin

de Teşebbüsatta Bulundu. 

Bükreı, 19 (A.A. .) - Po 
lonya Harlclye Nazırı R. 

Bek bugün Bükreıe gelmlttlr. 

Macarlıtanla, Polonya 

ıında müıterek hudut 

ara· 

me 

Vaılnglon . 19 (A .A) -
Amerika Reisicumhuru B. 

Ruzvelt, geoit bir müdafaa 

planı bulduğunu btldh mtı· 
Ur. 

Nevyork, 19 (Radyo) 

Aıoıyetet Pres gazete1lne gö

re; Amerika hükumeti. At· 

laı denizi için muvakkaten 

ıhdu etmtı olduğu 38 par· 

ça gemiden mürekkep do 
( Sonu dördüncü ıa1fada ) 

B. Beneş 
Amerika da 
Oturacak. 

Prai. 19 [Radyo) - Sa 
bık Cumhurrefet Edvar Be· 

neı, yakında Amerikaya ıı 

decek ve Çeklerin kesretle 

bulundukları ıehirlerden bı

rlode ikamet edecektir. 

iktisat Vekil·-
m ,z Berline Gi

decek. 
8erlin, 19 [Radyo] - Tür 

kiye İktisat Vektll B. Şakir 
Keıebir; Mtlli lkttıat Nazırı 

Doktor 8. f< uokun davetini 
kabul ederek, yakında bura 
ya gelectktlr. 

Maraşal Şek 
Bir eyanna
me Nesretti. • 
Haokov, 19 (AA.) -

Mıueıal Şan Kay Şek, bü
tün dünya yüzüne dağılmıı 

olan Çinlllere hıtaben bir 
beyanname neırederelıı:, bun· 
lar1, mali ve maddi mümkün 
her vasıta ile memleketin 
~üdafa•ıına davet etmltllr. 

ıele1lnl göriiıecektlr. 

Varıon, 18 (A A.) - Po

lonya Hariciye Nazua 8. Bek 
bu akıam 1aat 22 50 de 

Romanyaya gitmek üzere ----- - -
V arıovadan hareket etmiı-

Dr. Şuşn ~ğin 
Muhakemesi 
Baflıyor. 

Viyana, 19 [Radyo) 
Sabak Avuıturya Baıveklll 

Doktor Şuıolg, gelecek ay 
muhakeme edilecektir. 

Sabık Baıvekılıo itham 

edıld ığt ıuç, kendi fmzaıını 

taııyao bir' mektuptur. 

Şuıoig bu mektubunda 
Bergteıgadene zorll\ götü-

rlildftiünü kaydetmektedir. 

Bu, htyanell vataniye telak
ki edilmektedir. 

l>. Bek 
•======================== 
Sıhhat Vek ·ı; 
lstanbulda. 

lltaobul, 19 (Hur.uıi ) 
Sıhhat Vekili Doktor 8. 
Huliiıi Alataı. bugün An· 
karadan buraya ıelmııur. 

nacaktır. 

2 - Bayram, Cumburl· 
yetin iylltklerlnl, halka du
yuracak ve anlatacak suret
te 1e.ıt, ıııkla, renkli, hare· 
kelli, fikirli •e f manilı ola
caktır. Ba,ram 1 ıenllklerlae 
bütün halkın tıttrakl ve tl · 
gllenmHI tedbirleri alınmak. 
tadar. 

. Komitalar YI ödBYlırı: 

3 - VO&,et kaza, nahi

ye ve köylerde kutl•ma ifl· 
nln düzenlenme.l için kut
lama komitaları~ yapılacak· 
tar. 

a) Vilayet komitaları, va· 
linin, kaza :komltalarılkay. 
makamların, nahiye komita
lara nahiye mOdürtlnGn baı
kanlıkları altındadır. 

b) Azaları; tyerlo en bü. 
yük &1krrt komutana veya 
yerine göndere eil .. %at (bu 
l unmbdıklara ~yerde aakerhk 
ıube1l relıl), belediye relıl, 

kültür direktörü, villyeller
de Parti tlyönkurulundan bir 
üye, kaza ve nahiyelerde 
Partl baıkanları, Halkevlerl, 
bulunan yerlerde: Halke•I 
baıkaoları, llalkevl baıkanı, 
vali veya kaymakam olan 
yerlt!rde ev yönelim kuru· 
lundan bir aza 

c) Köy komitaları halin 
kabına görP. vilayet komi. 
taları tarafından teıktl olu · 
n&cı.ktar. 

4 - Kutlama komitala . 
rının ödevi kutlama itleri · 
nln düzenlenme11inde merci 
olm& k. ıehlr veya ka1aba 
iç nde kuram ve idarelerin 
kutlama çalıımalaraoı birbl· 
rloe uydurmak ve düzelt 
mektır Bundan beııka her 
komite kendi fılerfne •e 
kendiılne ibajlı olarak teı· 
kil. edilen tabı komitaların 

çahımalaranı ta asim •e ta . 
kip edecektir. 

5 - Komita, bayram do. 
layfılyle naaıl tören yapıla· 
cağına ıehfr ve ka1ab lçln· 
de bayramuhanaı yer erde, 
ne etbt ıgöıterl ıektllerle 

( Sonu_lkloci ıa1fafla) 



SAYFA 1 

C. H. Partisi Genyön Kurulunca 

Cumhuriyet Bayramını Kut
lama Proğramı Hazırlandı. 
(Battarafı birinci sayfada) 

kutlanacaiına dair hazırla · 
dıiı proiramı bayramdan 
en az on ınn önce baıtırıp 
dafıtır Gazete vesalr vası
talarla da belirtir. Batın va· 
ııtalara bulunmıyan yerler· 
de davul çaldırı\abıhr ve uy· 
iun ıör6lecek batka vaııta· 
lardan faydalanılır. 

Şıhlr Ye kasabalar süsle
necek: 

(i - Bayram dolaylıtyle 

tehir ve kaaabalar ıüılene
cektlr. 

7 - Caddelere ve mey. 
danlara atılacak vecizelerin 
ve yapılacak takların yer· 
lerl, kutlama komltaıı tara· 
fından teıblt olunacaktır. Bu 
nun bir plln ıözelllerek ön
ceden hazırlanmaıı ve aıı· 
lacakları yerlerin. blnalarıa 
ve meydanların durumlarına 
ıöre düzenlenmeıl için ted· 
bir alınacaktır. 

V eclze, Genel Sekreterlik 
tarafından baatırılıp vaktin• 
de ıönderllmft olan matbu 
llıteye ıöre harf örneklerine 
uyıun tekilde ı~çtlecck ve 
tertip olunacaktır. 

8 - Herkeı bayram ıün· 
lerl en yeni ve en temiz el· 
blıelerlnl ıtyecektlr. Okulla. 
rın ve reımt dairelerin ta
lebelere, hizmet adamlarına 
verecekleri yeni elblıelerl 
bu bayram ıGnlerlnde da
lıtmaları ve ailelerin de ço · 
cuklaranın yeni elblıelerlnl 

ltu bayram için almaları ye· 
rinde olur. 

Hayır cemiyetlerinin ele 
fakirlere vereceil elbııe ve 
etyayı bugllnlerde dalatma· 
ları uyıundur. 

9 - V atandaılar yaka · 
larına, kendi taraflarından 
tedarik edilecek altı okları 
takacaklardır. 

Tamılıtmı törenleri: 
1 O - De•letln, huıuıi lda · 

relerin, belediyelerin, bit ün 
uluıal kurulların köprll, fab· 
rlka veaalre gibi yaptıra 

cakları eıerlerin temelatma 
merasimi tle bıtmit binala. 
rın açılma törenleri bayram· 
dan ÖDcekl en yakın ıün

lerde yapılacaktır. Bayram 
içinde ancak ıeçlt resimleri, 
bayramlatma törenleri ve 
mubteltf ıektllerde eğlence 

ler dııında halkın bat ka 
teylerle me11ul edllmeıl dol· 
ru deilldtr. 

11 - Bayram ıünü tö · 
renin yapılacajı Cumhurl 
yet meydanı bayramdan 6n· 
ce temizlenmeli ve dQzel
tllmelıdır. Süslenme ve do. 
nanma itleri en çok bu mey· 
danda röze çarpmalıdır. 

12 - Törenin düıenlnl 
ve balkın lıtlrahatlnl temin 
için bu meydanın önceden 
bir kroklll yapılmalı ve kro 
kide tirene lttlrak edecek · 
lerln durut yerleri tıaret, ya . 
zı ve ftlamalarla bellrtJlme· 
Ildır . 

13 - En büyük ıivil me 
mur ile aıkert komutana 
bir trlbOa ve bunların yanın· 
da da ıeçlde ltttrak edemi· 
yecek üniformalı ıuba1lara1 
yüksek memurlara malölıa 
zllere ve ıehlt analarına trl· 
b6nler yapılmalıdır. Bu ıo• 
tribün (Kahramanlar trlbii· 
afi) elarak ayrılmahdır. El. 

çt ve konıoloıların bayram 
trönlne lftlraklert ıekli ve 
bunlar fçfo trlbOnlerde yer 
ayrılması geçen senelerde 
olduiu ııbt ve kendtlerfnl 
aiırhyacak ıurette yapılma· 

lıdır. 

Süslenme ve donanma: 
14 - Cumhuriyet bay · 

ramlarının renkh ve ıttklı 
olmaıı ıarttır . Bu önemli 
esasa göre bayram günlerin 
de ve ıecelerlnde t t hlr ve 
kaaabalarda bütün reımi 

daireler, belediye ve huıuıi 
idareler, C H. P. Ocokları, 

Halkevler l, reımi ve huıuıi 
okullar, müe11eıe ve banka 
lar, ticarethaneler, ev ve 
dükkanlar. ıpor ku!uplerl, 
ıehtr ve kasabalardaki mey· 
danlar ve caddeler donatı . 
lır ve ılılenlr 

15 - Çocukları en ilıl· 
lendlren ıahncak, ath karın· 
ca, kukla ve dfj'1r ejlence · 
ler Cumhuriyet bayramının 
ıehtr ve kaıabanın alııılmıı 
yerlerinde eskllfoden daha 
düzenli bir ıurette hazırlat · 
tırılacaktır. Çocukların çok 
ıelmelerl tabu olan bu eğ
lence meydanlarında ve yer· 
lerlnde onların ıözlertne çar 
pacak ve alakalarını çeke 
cek surette Cumhuriyeti ha · 
tırlatıcı ıöatertler tertip edı 
lecektır. 

l 6 - Süıleme için kul 
lanılacak baılıca va11talar: 

Bayraklar; mersin, meıe, 
taflan, zeytin dallar ıtbl 
yeıtlltkler; kırmızı beyaz 
kordela, vecize levhaları 
ve taklardır. (Her yerde 
mümkün olduiu kadar çok 
bayrak asmaia dtkkat edıl
melldlr ). 

Bundan baıka tehtrjn ve · 
ya kaıabanın en ltlek cad 
deleri de iki tarafla olarak 
cumhuriyeti en ıüzel bir ıu
rette anlatacak ;raf iki eri 
ıöıtermek, majaza vitrinle
rini bayramın b6yüklüğüne 
yaraıır ıekıller vererek ıüı
lemek, toplantı salonlarını 
küçüll bayraklar ve yazılar. 
la zlynetlemek bu arada ıa 
yılablltr. 

Her yardı 15 rakamı: 
17 - Bu yıl Cumhuri

yetin 15 ncl yılı olduiuou 
belirtmek üzere 15 rakamı 
bllyük olarak ıııkh, ıııkıız 
en çok ıörünen yerlere ko 
nulacaktır. 

18 - Geceleri elektrfkten 
ve elektrik olmıyan yerler · 
Je lükı veya radyum lam· 
basından, fenerlerden ve 
meıalelerden lıtlf ade oluna 
caktır. Minareler ziya tertl· 
batı ile donanacak ve lnktliba 
atd vedselerle mahyalar ku . 
rulacaktır. 

19 - Geceleri her y~rfn 
kudretine göre ıenllk fııek 
lerl yakılmaaı faydalıdır . Ge 
ce ıenltlderlnln ıüzellijlnl 
ve cotkunluiunu artıracak 

olan ıenllk ffıeklerinden 

baıka havaıazı ve elektrik 
teılaatı olan yerlerde bu ıttk 
lama v .. ıtalarındsn da lıU· 
fade olunarak btlha11a alan· 
larda özel teslıat yapılabl · 

lecei' ııbı, bunların mevcut 
olmadıiı yerlerde de büyük 
atetler ve meıaleler yakıla 
rak ıece ıenltilnln ıüzelllft 
ve parlaklığı artırtlır. 

TOftKDILl 20 BIRINCITEŞRIN t 939 

SEH 
Susığırhk a El k 

ına Başla 
e 

SiS 

E , 
ik T e- Maliye Müfettiş Mua

acak .. v i n 1 i ğ i 1 m t i h a n ı .. 

R 

--------'---
Tesisat 28.500 Liraya 

• ihale ()lıı ıdu. 

SusLğl rlzktan bir gorunuş 
Suııjırlık, ( Husuıt } - kıuabo ııığa kavutturulacak. 

Parti kongreleri: 
Kazamızın meıhur Çaylak tır . 

ıelileıtnden latlfade edilmek 
ıuretile kasabaya elektrik 
verllmeıt kararlaıtırılmıı ve 
teılıat projeıl elektrik mü· 
hendtılerlnden B Hasan Alt· 

Su11iarlıkta ve nahiyele
rinde Partt ocak konırelerl 

devam etmekt~dır . 

Susığırlık hOkOmıt doktoru: ye yaptırılmııtı . 

Proje pazarlık ıurettle lı -
tanbulda SazmaıD ıtrkettne 
28.500 ltraya tbale eddmlt· 
tir. Yakında teılaat faali· 
yetine batlanacak ve kı 

aa bir zamanda bitirilerek 

Parti Ocak 
Kongreleri. 

Kayabey nahiyesine bal 
h Oruçıazi, Altay ve Çay 
ocaklarının konırelerl ak· 
tam yapılmııtır. 

Yapılan ıeçlmde Oruçıazl 

ocak idare heyeti ıöyle te
tekkül etmlıtir: 

Abdi Aiabeyoilu, Hakka 
Oruç, Yakup Ôzaıcı, Talat 

Uzkal, Mehmet Güreıken; 

nahiye müme11llltilne de 

Hakkı Oruçla, Yakup Ôıat· 
cı a yrılmıılardır . 

Altay ocaeına da Sadri Ôn 
der, Hüıeyta Enfldan, Ru · 

ıuhl Erdönmez, Ztya Mete, 
Muatafa Ôzkardet; mQmea 

ıtllığe de Hakkı Özyemtıçt 
ve Cemal Ôney ıeçılmiılerdlr. 

Aynı nahiyeye bağlı Çay 
ocağı konıreat de B. Pertev 
Etçtoğlunuo riyasetinde ya· 
pılmıttır . 

idare heyetine Ahmet Ay· 
der. Mehmet Kocadere, 
M~hmet Savran, Rüıtem 

Talun, Kemal Çivltçl; mü· 

me11tlllğe de Rüstem Talun 
ile Kemal Çivltçl ayrılmıt · 

lardır. 

Parti tlyön ve llçeyön ku
rul üyeleri her üç konare. 
de de haz1r bulunmuılardır. 

Kongrelerde ıeçeo yılın 

ve yeni yılın hesap tılerl 

gör61ülmüt 1 b6dcelerl teıblt 
olunmuıtur. 

Bundan baıka mahallele· 
rtn ihtiyaçları ilzcrlnde muh· 
telıf partllller ıöz alarak dl 
leklerde bulunmutlardır. 

Büyük bir kalabalığın bu
lunduğu kongreler ıamlmi 

ve faydalı ıörii§melerle ne
ttcelenmtıttr . 

Açık bulunan Suıığırlık 

hükiime-t doktorlufuna Tun 
celi- Ptlümür kazası hüku · 
met doktoru 8 . Mutemet 
Yazıcı 30 Hra maatla tayin 
edllmtıtlr. 

Sındırgıyı Eşek
a rıları Kapladı. 

Sındırgı, [Huıuıl) - Ka· 
u.ba civarında ıon günlerde 
etekarııı pek f azlalaımıt •e 
muhtelif yerlere yuva yap. 
mııtır. 

Bu inlerden arılar zaman 
zaman ldeta keılf bir karaltı 
he.ltnde tlııarıya hücum et· 
mektedlr. Açak pencereler· 
den evleri •e dükkanları da 
kaphyan arılar arada sırada 
ötekinin berikinin canını yak· 
maktan da bittabi ıeri dur 
mamaktadırlar. 

Eın f, azgın anlara karıı 
ftlttle mücadele etmektedir. 

Ge~i Nakliyatı 
Tarif esinde De

ğişiklik .. 
Gümrnkr;ve lnhlıarlar Ba· 

kanlığı , Rodoı ve lıkenderu · 
na uğrayan milli ıemllerle 
yapılacak nakliyat hakkı 

taltmatnamealnde bozı değl
tlklıkler yapmıthr. Bu defl
ııkltfe göre vapurda mua· 
yene yapacr.ık olan memur· 
lara bundan böyle bir ka
dın kolcu tefrik edilecek· 
tir 

Vapurların bu limanlara 
ıelmeıloden önce gümrük 
noktasından yolcuların rlrlt 
ve çıkıılarında mazbuttyetl 
temin edecek yerler ayrı· 
lacaktır . Bir yolcunun mua
yeneıi bitmeden batka btr 
yolcunun muayenesine bat · 
lanmtyacak ve noksan ka· 
lan muayene yeniden ya · 
pılmak ıuretlle tellamül et· 
tırilecektır . Muayene yapıl

madan evvel yolcularm ar • 

İmtihanı Kazananlar Ecnebi 
Memleketlere iki Sene Müddet

le Staje Gönderilecekler. 
Maliye Vekaleti her ıene 

olduğu gibi, bu aeoe de ma · 
llye müfeltlt muntnllil için 
büyük bir lmtıhan açmağa 

karar vermtıttr. l ikkaounda 
yapılacak olan bu ımtlhana 

yalnız mülkiye, hukuk ve 
yükıek lktlıat mektebi me· 
zunları ıle buna muadil ya
bancı mekteplerde okumuı 

olanlar gtrebıleceklerdlr 
Maliye müfetuı muavini 

olmağa talip olanların ya · 
ıının otuzu geçmemlt bulun· 
muı da aranacak vaııflar· 

dan baılıcaaını tetkil etmek
tedir. Vekllet bu gençlerin 
t ahıi vuıfları ve ıeclyelerl 
lle at lelerin 11( atlarını hak
kında da derin tahkikat ya · 
pacakbr. 

11zca veya Almanca ltıanl• • 
rıodan birini mükemmel ıe· 
kilde bilmeleri de icap et · 
mektedtr. 

Maliye Vekaleti, bu ıeo• 
alınacak müfettlf muavtole· 
rl f çln güzel bir fırsat da b• • 
zırlamıı bulunmaktadır. Bo 
gençler müfettlf mbavlnl ol•· 
rak iiç ıene hizmetten ıoP · 
ra ehliyet imtihanına tabi 
tutulacaklardır .. 19( 1 ıeoe•1 

son ayında yapılacak ol•P 
bu imtihanda muvaffak ol•P 
müfettlı muavinleri mail,., 
müfettltlliloe terf 1 etmekle 
kalmayacaklar, bildikleri ll· 
ıanlar nazarı itibara aho•· 
rak Fransa, Almanya, loııl· 
tere ve Amertkaya tkııer 
ıene müddetle ıteja göod•· 

Gençlerin, loıılızce, Fran· ~ 
l!!!!'!'!!!ll!~~~'!!!!!"~!:!!!!'mllll'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!lmlll!!!!!!"'!!'!!~"'""9~C::Z""!!!'!!-"!""""!~ 

rileceklerdlr. 

Hususi 
idarelere 

Davre~il&n memurların te
kıüdlük ve harcırablan. 
2871 Sayıla kanunla vila

yet huıuıi idarelerine dev
rolunan memurların 1 6 ·~36 
tarihinden itibaren tayin, ter· 
ff, tahvil ve mezuniyet gibi 
bilcümle. zati muameleleri 
huıuıi idarelere intikal ey· 
lemtıttr. 

Mezkftr kanunun 14 ncü 
maddeılnde de bu memurla· 
rın tekaüd haklarının mah· 
fuz tutulduiu ve yalnız bun· 
ların ıah11larına mahıuı ol· 
mak üzere tekaüd ve yeUm 
maaılarınıu Maliye Vekile 
tloce tahılı ve tediye eluna· 
cajı tasrih edtlmlttlr. 

Bu hüküm, müdevver ıne· 
ımurlann maltye ile alika· 
tarının devam edeceilni ta 
zammuo eylemediği gibi, te· 
kııüde ıevk edilen memurlara 
harcnah kararnamesi mucl 
hince verilecek barcirah te· 
kaüd tehıiaatınıo bir mütem· 
mimi de deilldlr. Binaen. 
aleyh maltyeden huıuıl lda· 
relere devredilen memürlar· 
dan tekaüde sevk edilenlerin 
harcırahlarının tekaiidUiklerı 
11raıında müıt hdem bulun-
dukları huıuıi 1 d a r •· 
lerce teni ye edil meal lca -
bedeceil tabiidir. Bu el· 
het. Şftrayı Devlet Tanzimat 
Dalreıl umumi heyetinin 
2 - il - 1937, 17 4 . 1937, 
!3 - 4 · 1938 tarlhlı ve 
29 - 20. 74 . 60,200 . 205 
sayılı mazbataları üzerine 
icra Vekilleri Yükıek Heye 
tinin 30 7 1938 tarihli ve 
2 9379 ıayılı kararile de ka
bul edtlmtıtir 

ıına vapur müreltcbahndan hıç 
kimse glremlyecektlr. Mua· 
yene memurları etyanın mu· 
ayeneatnde kemiyetten ziya· 
de keyfiyete ehemmiyet ve 
recekler ve muayeneyi ona 
ıöre yapacaklardır. 

Ordu Malulle
rinin Hüviyet 
Varakaları. 

Ordu malullerine yenıdeO 
hü•iyet varakaları veril•' 
cektlr. Bu gibi malftllerlP 
bağlı bulundukları askerlllı 
ıubelerlne müracaat etOJele' 
rl lazımdır. 

8. Hıfzhrahman Raşit ~un 
istın~ulı geçti, 

Kültür Bakanlıiı ilk Ted· 
rfıat ıube müdürlerinden 8· 
Hıfzırrahman Raıtt ô1111e0~. 
birkaç ıündenberl buluoııı• 
ta olduğu İzmlrden d6n ıeb· 
rimlz yolu ile İıtanbula ıeÇ' 
mittir. 

Öğretıan oknllarma ıhnı .. 
cık tılebı ıyrıldı. ,ı 

Kültür Bakanlığınca, bet 1 
t · 

olduğu ııbı, bu yıl da öjtt 

men okullarına meccani le1' 
li talebe alınacaktır. Mür•' 

,. 
at edealerln evraluoın tedlıf · 

ıe · ki btttlğladen alınacak t• ao· be teablt olunmuıtur. 
günlerde alakadarlara teb· 

ltğat yapılacaktır. 

Bir tayin 
k '" Ynkıek öğretmen o 0 

c:I•" eylftl devreıl me:ı:unlarıo 
Nevzat Tanalp, llıe aıret · 
menlığlne tayin edılmittl'· 

~-

Su ~ardağı ile yaratımı~. 
de" Dinkçiler mahalleıl11 
tre· 

Mehmet adında biri, roe 
1 

al 16 yaılarında Sıddlk•f 
batından ıu bardağı tle yar• 

d•" ladılı ılklyet oluoduiuP 
yakalanmııtır. 
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ALMAN DEVL REiS Hl ER N HA-~ av Kuvvetleri 
ı Pariste .. il • 

:YATIVEMUV FFAKYETININSI l .. i 
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• Berltnde siyah etekllkll ve 
beyaz önlüklü üç ıüzet· ka· 
dına raatıeldtk. Bunlu, cad 
delerde öte beri satan Al
llıan kadınlaraydı. 
Arkadaıım yanırua yak 

lııtı: 

- Mademki bu ıünün 
Altnanyaaıoı anlemnk için 
bur11ya kadar zahmet etmıı 
~ulundun! Şu kadınlara, Htt. 
ere dair ne düıündüklertni 
bır defa sor1an her halde 
fyı Yapanın! 
Arkadaıımın teklifi bana 

c,tlp ıeldt 

Veo:ı::~:r '::~:a ::ı~':~:m· 
l - Sevgili bayanlar! Htt 
•r hakkındaki fakrlolzl öi· 
rel\ebllır miyim? 

1 
Su sualin cevabı ıu iiç ke-

111ıe oldu: 

l 
- Httler mi! O, bir Al

•htar. 

8 
fıte, tam 1932 senesinde, 

erllnde bulunduium ııra 
1
"rda. ıokaklardan topladı 
iıtn bu notlar, bana Hitle
~ra ta ozamanlarda Almanya· 

a Ye btlhaua kadınlar ara· 
:•Qda elde etttjt büyük nü 
dtııu çok güzel Jabat ediyor 
u. 
O, 1932 de ne btr dikta· ta 

~ r, ne de devlet reisi tdt. 
llnız Naayonal Sosyalizmin 

~ropıf aodaaına en önce H

b e"lerden dejıl, kadınlardan 
f •ıladı. Kadmlarıo kalbt•I 
ttbeta:ıek oouo yeıane meı· 
hleıını teıktl ediyordu. 
f Pttaamaflh Httler, ka danın 
'brıkada ve bllroda yaıı · 
)'ınıyacağını, onun bebe· 
~thal aile ocağına avdet 
ttQı h eılnl ıtddetle istiyordu. 

le ~amanlarda memur 11. 

"•f d •na mahsus kadınlar on· 
'n boılanmadılar. 

>tt•kat düıünmeli ki, 1932 
llıanyaaında altı mllvonu 

teçe 
lı~ n tıstz insan vardı. Aç· 
~ Orasını kara bir tufan 
)' •ltode durmadan kemlrl· 
Otdu. 

,
0
:u açlara inzimam eden 
ak baıı dilencileri de çok ,,, 

d •nı merhamet bir ltal-
I ,,dıler . Onlara adi dılenct
ett 
~ e mukayese etmeyiniz. 
b çlıklarını saklamalı lstlyen 
'ttl U. bedbahtlar, iyi aınıflara 
eaıup birer inaandılnr. 

)I 
8

eo bır aün, çok iyi ae 
~,~rtılı asıl bir kadının so 
G(l ta upuzun yere düıtü· 
t ile ıahid oldum. Beozl kül 
'b 1 R ndeydl. Vücudu Utrı· 

)otd 
f u. Arkadaıım kulafıma 
••ıldadı: 

ht ......_ Zavallı açtır! Kim bl
)t keç ıündeobert yemek 

lnedı! 

* i •• 
,.,,•~e bu ıefalet ve lztrabın 
all(l Rll kalkmıı manzarası 
d,ll

1
°de Hıtler btlha11a ka· 

b,ı1c''• hitap etti. Aç olan 
b. da, her türlü müfrtd .... ,le 
ı, etını teveccühle karıı· 
f.~•ia m6temaytl bulundu
"'lld ı, "n Httlerln yeni nutuk-
tı11 1 

k 1 on ar da bentmseme-
'' b "ti adılar 

f'Gh 
~'ld rer, kadınlara yaptıjı 

•lerde ıu aoktalar üze-

rinde firarla duruyordu 
- Size ekmek vertıc~llm!. 

Size koca bulacağım! . Alman 
ya bugüukü yarasını behe 
mehal aaracak! Söyledık l erJ-

ne IUmad edlnfz! 
Belki bu cümlf" ler o aıra

larda hakiki birer değer ta 
tımıyorlordı Ne ehemmiyeti 
var! Halka ümtd vermek 
sözle olsun onlarm manevi· 
yatını yükseltmPk mühim 
bir ittir. 

Hanıl bir anne vardır r.d. 
çocuiu açlaktan lnlerkeo, 
onu duyurmak için her ff! · 
dakirhğa katlanmaz! lıte 
Alman kadınlıiı Bitlerin bu 
vadiyle öyle sarsıldı ve ona 
öyle bir bağlanııla bailan 
dı ki, her yerde onun ismi 
anılmakta ve her yerden 
onun nutukları söylenmekte 
devam edip duruyordu. 

Ben, bir öğle üstü Mod
yon ıehrlnde Httlerln tertip 
ettiği büyük bir mttıoıde 

bulundum. Bir taraftan tara· 
çaların ve her türlü halk 
çalıılarıoın coıturduğu 

bu binlerce insan, HnlerJ 
karııdan görür görmez akıl 
!aranı kaybeder gibt oldular 
Coıkuoluiun, sevincin ve 
bir adama tapmanın bu de· 
rece hld ıeklint hiçbir yer· 
de ıörmemı,um . 

On beı bin genç kızın 
( Y aıa Httler!] (Y •t• Httler!) 
feryadı elan kulaklarımda 

çınla yor. 
O gün bu genç kızlar hü· 

kumet polislerine hücum et
tiler. Yüzleri, gözleri l kan 
içinde kalan kadınlardan ba · 
zıları polis karakollarını 
boyladılar. 

Kafilelerden kopup gelen 
ıu seı ••inağı, çağlıyanlar 
halinde kulaklarımıza çar 
pıyordu: 

- Hitler için abideler kur· 
mah! Ona din mabetleri 
yapmalı! 

* • • 
J 932 den sonra Berltne 

yaphiım diğer seyahatlar, 
evvelki kanaatlerimi sağlam
Jaıtırmaktan baıka bırıey 
yapmadı. Führer için göste
rilen teveccüh timdi dtni bir 
renk almıı, artık o, her 
yerde bir peygamber gibi 
takdis edllmeğe ba§lan· 
mııtı. 

Nuyonal ıoıyaltzm akide· 
lerloln birer ayet halini al
dığı o vakitler gene birkaç 
geoç kedınla görüımek lü 
zumunu hl11ettlm: 

Bu kadınlardan birincisi 
bana ıunu söyledi: 

- Ben bir asker kızıyım. 
Babam harpte öld6. Annem 
beni ordunun temiz ve asil 
havau fçlnde büyüttü. O or 
du ki ancak Führerln saye· 
ılnde bugün eski asaletini 
bulmvı oluyor. 

lklnclıl de arkadaııoı ta· 
mamladı: 

- Yahudilerden tlddetle 
nefret ederim, bayım! Ben, 
bir zamanlar onların yanın 
da çalaııyordum. Patron ba
na muaallRt otdu. yerimi 
kaybetmek ihtimaliyle btl
mecburlye bu adamın tek· 

B. Bitler 
liflerine mukavemet edeme· 
d!m. Nihayet ondan bir ço· 
cujum oldu Fakat çocuium 
dünyaya gelir gelmez bu 
adam beni, çocuğumla bir
likte kopı dııe.rı. attı ltslz 
kaldım. Çocuğum sefaletten 
öldü. Hıtler blzt bu Y abu · 
dılerdeo kurtardı .. 

Üçüncilsü söze karııtı: 
- Bentro babam da vak· 

tiyle tüccardı Li.ktn Alman· 
yaeın düımanlerı, onu tek 
bir meteliği kalmayıocıya 

kadar iflas ctttrdıler. Hitler 
bu düımanlardao 

alacaktır . 

tatlkam 

Dayanamadım ve ıordum: 
- O hnlde harp olacak 

demek? 
- Ne ehemmiyeti var 

harbto? lıtlnatsız ve eç ola 
rak hayvan ıibl ölmekten 
se, harp meydanında çarpı· 
ıarak ölmek elbette hayır· 
ladır. 

* * * 
Hıtlerln kadınlar araaında · 

ki nüfuzuna btr misal vere· 
ylm: 

Berlınde zı yaret ettıflm 

her ailenin kıza Hitlerln bü· 
tün fotojraflarana. nutukla. 
rınıo münderecatına, ona da
ir gazetelerde çıkan bütün 
makalelere tamamen malik · 
tirler. 

Evli kadınlar, Httlerln 
arzuslyle çocuklarını derhal 
(teıkilit) a ıöodermekte ve 
genç kızlar da onun istediği 
ıektlde elbiseler giymekte· 
dtrler. Kadınlar bllha11a Hat 
lerl ( ıüzel ) buluyorlar ve 
ona bayılıyorlar. 

Artık Hitler efsanevi bir 

: YAZAN: : 
: Prtuotia Kurt Ludtk : 
~••••••••••• ••• a•••••~ ~ 
eder gibi mütem diyf!n ıu 
nakarata tekrarlıyorlar ve 
bu suretle Führerlerlnl gö 
güılerlne baaıyorlerdı: 

- fleıl fI1tler.. Heıl Htt· 
ler .. 

Bugün dünya aiyHetine 
hakim olduğu söylenebdecek 
bir adı:am olan Hıtler, bun· 
dan ou s~kiz ıeoe e\•vel 
Müolhlekı muhalif bir si a 
ıi tahrlkatçıdnn baıka bırıey 
değildi Bu kadar kısa bir 
zanıao içinde bu kadar bü · 
yilk bır mevkii t1ııal etmlı 

bir kimseye tarihte rast ge 
linmediğl soylenıyor. 

Httler k imdir? Nereden 
gelmlıtir? Nuıl bir adamdır? 
Düıüncelerl nelerdir? Bu ka· 
dar kısa bir zamanda nasıl 
muvaffak olmuıtur 

Bunlar, bu gün olduğu gl· 
bt, Httler iktidar mevkllne 
ıeldlilndenberi ıorulao su· 
aller. Şimdiye kadar da Av
rupa dllle!'inde Hıtler hak
kmda Kurt Ludeklo yazdıjı 
"Hitler1 nasıl tanıdım., Is 
mtodekl eserden baıka et
raflı bir kıtap oeıredilmedı 
i4 kan ati umumidir. Ludek 
Hıtlerl, Nazi hareketinin 
lh günlerinden beri tanımıı, 
onun h ya.tını kendi ağzın · 
dan dtnlemlıtır. 

Kurt Ludek bugün Bitler 
hakkında yazdıiı bir• yazı y· 
la da, Alman davlet reislojn 
hayatını •e ıahılyetlol en 
eaaalı noktalarlle hulasa edl 
yor. Bu yazının bazı parça · 
larını alıyoruz: 

* • • 
llköncelert Bıtler, etrafın · 

da bulunan bizler için, ma 
( Devıımı Dördüncü Sayfada) - -------
Halk Ve 
Belediyeler 
( Baıtarafı blrlnct saı·fada) 
görmek için aabıraızlanmağa 
ve kendi müme11ıllerlnl da 
ha iyi v zlfe görmeğe davet 
etm~ie baılamııtar. Planların, 

huıusi meofaatlerln parça· 
ladığı kağıtlar değil, umumi 
meuf aatlerln vasıtası olarak 
telakltl edilmesi, en tlerl bir 
hemıertlık z ihniyeti olduğu 
söz götürmez. 

Devlet ne kadar halkçı 
adamdır. Onun tayaresl gök-
yüzünde görüldüğü zaman olursa, h~lk o kadar de•· 
bandolar Vağnerln meıhur letçl olur. HükQmet ve Par 
parçalarını çalmağa baolar· ti tarafından milletin hayrı 
ler için tesblt olunan eıaaların 

Alman efsanelerinden birisi her tar fta halk •e mümes 
slllerl taraf andan benimsenip 

ıunu söyler: 
Bir zaman gelecek gök· 

yüzünden Lohenglrtn kuğu · 

su toecek! Ve bu kuğu eski 
Cermanyayı kurtaracaktır . 

Dikkat buyurunuz! Beyaz 
tayareslyle yQz binlerce hal 
kın üstüne konan bu ilahı 

beyaz kuju, arhk Vtyanah 
ev re11amı değildir. Hıtler, 

c\lman kadınlığının mu hay · 
yeleıtnde rtık mitoloj iye 

ıeçmtıttr 

Gene bir gün Hltlerln tay. 
yareyle yere lnltlnl s~yret

tım. Yüzblnlerce icadın diz 
lerl yerde olduiu halde, dua 

Jürütülme1lnto, devlet reb · 
berliğıne ltlmad edilmesinin 
ıebebt basittir; çünkü bükü· 
metle Parti, bütün tasavvur 
ve teıebbüılerlode yaloız 

halkın saadet ve refahı da · 
vaaını gaye edtndiğtat on 
beı yıldanberl lıbat etmlıtır. 

On beılncl yıl belediyeci 
lerlne, ıeçen tecrübelerden 
ve yeni imkanlardan· da is
tifade ederek yeni Türkiye· 
nln umr•n tarihine ı~ref 

verecek eserler bırakmaları
nı temenni edeltml 

F. R. Atay 

a a 
G neral Niuvahn f ranstı askeri makamlınnı ziyareti· 

nin hususi mahiyette olmadığı anlaşılıyor. 
Parla, - Bır kaç ıündenbe

rl burada bulunm kta olan 
İogtltere bava kuvvetleri 
kurmay baıkanı General Ni · 
u9al, refekatlndekt tayare 
ıubaylarlyle Fransız tayare 
fabrikalarında inceden ince· 
ye tedkikat yapmağa baıla 

mıştır . 

General Ntuval loılltere· 
de Lantboıt aakeri ak de 
mesini ıkuıal ettikten 11onra 
liındlatana gör.derilmlt ve 
uzun süren tccrilbelerde bu
lunarak çok kuvv tli bir as· 
ker ve nüfu:ııu na'Zar sahibi 
bir erki.nıhnrp olmuıtur 

General Nıuva l ; umunıi 

harpte Belç ı ke , Fransa ve 
üç devletten de müteaddıd 

nltanlar almıetar. 
Nıuval; umumi harbi mü 

teaklp tayereclllie ehem
miyet vermlf ve evveli pi . 
lot olduktan ıoor bu mes
leğin en derto noktalarına 

kadar nüfuz eylemlttlr. 
logtllz kumandana bir 

müdde-t Kral Beıiocl Jorjuo 
yaverltğlnde ve bllahere En · 
telıjen serviste buluomuı ve 
1937 yalında hava kuvvetle 
ri kurmay baıkanı olmuıtur. 

Ali.kadar mehrıf ılto iddi . 
asına gört; General Ntuval 
Frnaıa hava kuvvetleri kur
may baıkanı general Vth
mt-ne ta.det ziyaret için bu 
raya gelmtıtlr. Halbuki ha
luki vaziyet bu geli§İD bir 
ziyaretten büsbütün baıka 
mahiyette olduğunu göater-
mlttlr . 

General Nluval; loılltere
Fransa hııvn kuvv~tlerinln 

takvlyeslnd husule gelecek 
me al birliğinin en mühim 
imtllerloden bir! olmakla 
tavzif edlloılı, buraya geldi· 
ğt ıüodenberl herkese bu 
kanaati vermlıtır. 

loglitz kumandanının Pa 
rlsl ziyareti münasebedlyle 
Fransız reuer ilerinden Mo 
ren, Jurnal gazetesinde ıa 
yet mühim bir makale yaz· 
mııtar . General Moren, bu 
makaleılnde ezcümle ıunla
rı kaydetmııttr. 

.. Yarım tedbirler mağhibl 
yett intaç eder. Bunu Na 
polyon söylemlıttr. 

Sulh Zllmanında: "Herıe 
yl yap biliriz, vakttmlz mü-ulttlrr.,, 
maoında 
etmekten 
vermez. 

Kanaati harp z 
mailüblydl tesri 
baıka bir aetlce 

Bır de ıunu unutmamak 
lazımdır ki, siy si mağlubt· 
yeti er harp e h rıandakl be · 
zlmetler derecesinde fecidir. 

Fransa, son ııkta bir ör · 
nek teıktl edecek mevkide· 
dedir. Eğer Habe§lıtan har
binde Fransayı td re eden· 
lcr; ltalyan dostu olmamıı 
olsaydılar, derhal ltalyaya 
tlanı harp edecekler ve va 
ztyetln bugünkü ııekle gir· 
meılne mani olacaklardı . 

Baıka blr tf ede Ue: 
Franaa, vaktinde karar ver

meği öğrenmeli ve fırtına 

ha11öaterml"den aemlslnt le · 

lam et kıyılarına ulaıtırma · 
nın yolunu bilmelidir. 

Herkesçe mal~mdur ki, ka · 
rada ve denizde olduiu ıt-

bt, havada da lüzumu kadar 
kuvvetlt olmuı olsaydık bun· 
dan on bet gün evvel Mü· 
ntbte Almanlarla kartılaıtı· 
iımızda çok farklı konuıa

caktık. 

Tayarecilerlmlzln feda-
karlığına hayranım . Lüzumu 
kadar tayareclmlz olduiuna 
da kanllm. Ancak tayarele
r lmlz az, hem de çok nı:dır. 

19 Şubat 193zs tarihinde Jur
u ide yazdığım btr moka
lede tay rectltğe son dere· 
ce ehemmiyet vermemiz li· 
zım ıeldı&ını kaydettlmdl Bu 
makaleyi o zaman bana 
yazdıran salk; tayanlerıo.:I 
zln Alman bava kuv9etlerl 
ne nlsbetle çok noksan ol
duiu hakkındaki lıtltllhm · 

dı. Acaba hakikat hayal öy
le mıdır? 

Cumhuriyetle idare olunan 
bir memlekette benim ııbı 
her vatandaı bu suali sor. 
mnk hakkını haizdir. Bil. 
hassa vaziyetin lyJ ıttmedt
ğl kanaati umumlleımlt olur· .... ,. 

General Morenin bu ma
kalesi Fransa yükıek meha
fall üzerinde mühim tesirler 
uyandarmııhr. 

77 Senede Keş· 
(edilen Ada .• 
Dünyanın mamur ve sü

kQo yerlerden en uzak ve 
hücr köıesl Trlstanda Cun· 
ha ada11dır Bu ada Atlaı 
Okyanuıunun cenubundadır. 

Cenubi Afrtkanan en cenup 
noktası Ümldburnu ile cenu
bi Afrlkada Arjantloln mer· 
kezt Boenoos Ayreı orasın
da mefruz bir hat çlztlecek 
olsa bunun tam ortasına bu 
ada isabet edecektir. 

Adaom harlta11 J 851 se
nesinde Kaptan Denham ta· 
rafından yapılmııh- loglllz 
bahriye nauretl, bunu res
mi vesika addedetek muha
faza etmlıtl. 

Geçende Norveçli 
heyeti beraberinde 
mühendis Cravvord 

bir feD 
lnglllz 

olduiu 
halde adayı ziyaret etmlı, 
aylarca tedkiklerde bulun· 
muı ve adanın yeni hfr ba· 
rltaıını tanzim için hazırlık 
yapmııtır Bu rnalümat İa· 
gillz bahriye nazaratl bari · 
ta11 de mukeyese edlldlfl 
zaman arada büyük fark 
olduğu görülmnıtür Bunun 
&ıerlne bahriye nazareU ye · 
nl bir hartta çıkarmak ve 
evvelkini iptal etmek üzere 
bu malQmah ve vesaiki lı · 
temlıtir. 

Cenubi Afrika bahri Is· 
taeyonu kumo ndanı Amiral 
Lyon tarafından doiruluiu 
tasdik edlldlil tedklklerln 
neticesine göre, ada yusyu· 
varlak bir ıeydlr . Kutru ye· 
dl buçuk mıldlr. Ortuında· 
ki dafın tepeıl denizin aat· 
hından 6760 ayak irtifam· 
dadır. Tepede bir ıönmüı 

yanardajı ağzı olup bunun 
içinde de derin ve ı•nft bir 
göl bulunmaktadır. Adanın 

nüfuıu 80 kadardır. unlar 
kazuede lnglltz •e Amerl· 
kan ıemllerlnln abf adıdır. 
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(Üçüncü sayfcmn dev mı) 
zisinl bilmediğimiz m~çhul 

bir kahramandan ibaretti 
Biz yalnı~ onun ı\vuıturyalı 
hır Alman olduğunu, bir ök
ıüz olarak ve cebinde beı 

para11 olmadan Vlyanaya 
geldiğini btltyorduk. Yalnız 

içinde •Bir gün bir adam 
olmak., arzusu vardı. Viya· 
nadan ıonra da, a11l Alman· 
ların ara11nda yaıamak için, 
Münibe ıelmlıti. 

Hıtler 20 alsan 1889 da, 
Almanya hududuna yakın 
küçük bir A. vusturya kaıa· 
ba11 olan Bravnavda doğ 

muıtur. Hıtler, iki Alman 
memleketi araıında doğmuı 
olmasını, bu iki parçayı bir· 
lettlrmek fçJo talJln keadiıl· 
ne verdiği bir ma .. hariyet 
te i.kkt eder. 

Hulerln anaeı Klara Pözl. 
babaamın üçüncü karısıydı 

ve ondan 23 f8t ıençtl Hıt· 
lerin babaıı bulundukları 
kasabada gümrük memuruy 
du ve oilunu da memur 
yapmak lltfyordu. Fakat 
Adolf, küçük yaıtenberl sa· 
oata hevea gÖltermtıtt. Çün
kü o, istediğini yapmağı ar
zu eden emir altında çalıı· 
mıyacak bir yarahlııtaydı. 

1903 de babası ölünce 
Adolf Httler, lıtedlğl mf'sleğe 
girebilmek için serbest kal
mııtı. O zaman 14 yaııoday. 
dı ve ana11 onu yukarı A•uı. 

turyanın bat ıehrl olan Llnz· 
deki ortamektebe verdi. 

Mektepte muvaffak olma
dığını çalıık n bir talebe ol
madığını HiU!er bizzat ken · 
dl de itiraf eder. On beı, on
alta yaııodayken ortamek· 
tebl bitirmeden çıkan Httler 
erteıl ıene bot ıezmlı. tem· 
bel tembel evde oturmuttur. 
Aoaıı, ölen kocasından aldı 
i• ufak bir dul maaılyle ol· 
lunu ve kendlılnl zor geçin· 
dtrmektedlr. Onun için Adol 
fun htç olmazsa, keodlılnln 
beveı ettlil meslekte yettı 
meslne karar vermlıttr. 

Fakat Hıtlerln gGzel ıa· 
natlar mektebindeki talebe
lfil de 1907 de ve 1908 de 
Viyana akademlılne gönder· 
diil reıtmlerlnlo reddedilme· 
ılle nihayete ermlıtl Mtma· 
ri mektebine de, ~ifl dere· 
cede tahıllı olmadığı iç D 

giremiyordu 
Bunun Ozerlne, Httler, 19 

09 da, 20 yaıınd O•nra , 
kendfılne bir it aramak Oze 
re Viyanay geliyor. ılk ay 
larda ufak tefek tılerle ek· 
mek parasını çıkarıyor. Son· 
ra bir r 11amıo yanına gir 
rek kar kalem ve sulu bo 
ya resimler yapıp satm ğa 
bısılıyor. 

Hitler Viyanada bu tera· 
it a ltmda be.zBD k rlı 
kıt günleri ıokakluda 

ıeuerlyane doloı rnk iiç ıe· 
ne yaı mıı, bu müddet zar 
f ında bir han oda ında yatıp 
kalkmı~tır. 

Hltler din ve mezhep iti· 
barlle Roma katolıjıdir Fa· 
kat dindarlığı kuvvetli de· 
ğlldi ve Viyanada yatadıiı 
müddet zarfında bilhruıH 

!0'1 z mantar lcfllseye hiç 
gıtli.ğl )'Oklu. 

Hıtıer .. z soor V yaua 

dan d ııoğumuı, orasına her 
ırkt insanların yan Y hu
dllerln bulunduiu bir yer 
aayoıağa baılamııh· 

1913 de Münibe gelen Htt
lerfn 1914 ıubahnda Hker
llil gelmtı, fakat zayıf ol 
duju fçın hizmete alınma· 
mıth. Yalnız, dört bet ay 
ıonra umumi harp ilin edıl. 
ll zaman Hitler Ba vycra 
kralı Ludvlge bir tıtlda ve· 
rerek gönüllü yazılmak is 

tedlğlnl bildiriyor, arzusu 
kabul ediliyor v~ Hnler 
l 914 tetrlneYvellode ptyade 
neferi olarak ceıpheye gidi· 

yor. 
Httler, "MOcadelem,, lımin· 

dekt kitabında çephedekl ha 
yatından hiç behıetmez. Bu 
gün anlattığına göre, kendi· 

ıl cephe kumnndftnıoıo ya. 
amda emirber olarak çahı. 

mıt ve dolaylslyle ılpt!r1ere 
girip ç rpıımamııtır. 

1916 T etrlnevvellnde ya· 
ralanıp bir müddet hastane· 
de kalan Hitler, 1917 ıeoe
ıl marhnda tekrar cepheye 
dönüyor. Ağuıtoı 1 91 b de 
kendlıine birinci rütbe de
mir Hllp oiıanı verllf yor. 

14 T eırlnevvel 1918 de 
Hıtler harbin son günlerin· 
de zehirli gez yutarak ve 
gözü kör hır hal almıı vazi· 
yette yaralı olarak hıutane· 
ye kaldırılıyor. Almanyada 
9 teıroleanl isyanı çıktığı 

zaman o henüz Pomeranta 
bastaoesiodedtr. 

13 Teırlnlıanl 1913 de 
hutaneden çıkıp terhlı olu· 
nan Hıtler tekrar Münlhe 
geliyor. Şimdi vatanıız bir 
adam vaziyetindedir. Çünkü 
u\en Avusturyalıdır, yeni 
Alman cumhuriyet hükumeti 
kendlılnl Alman tabiiyetine 
kabul etmemektedir. Fakat 
Avusturya hOkümett de ona 
kendi vatandatı ünvanmı 

vermiyor, çünkü Httler harp 
de Alman ordusunda çalıt · 

mııtır. 

fakat, resmen hiçbir bü
kömet tabttyetlnde olmıya• 
Httler, J 920 ye kadar ordu· 
dan tahsisatını ve eteılnt 
almııtır. 

Httler, komünist harel,eU 
basları dıkton bir kaç gün 

sonra, 1 mayıı 1919 da •Mü 
nthtekl tklncl piyade alayın 
dakl tahrıkat hudlıelerl ha· 
klcınd tedkık komisyonu,, 
azahğıoa tayin edtliyor ve 
bununla Hıtlerlo ılyasi ha

yatı baılıyor. 
"Alm n ıerbest p rtlıf., 

oto faaliyeti haklunda rapor 
vermeğe memur edilen Hıt
ler bir gün Müoihte tertip 
edilen blr mitinge tetir k 
ediyor. Burada ıöz ıöyliyen· 
lerden biri, sonradan Nazt 
partisinin proğramını çlzaılt 
olan Gotfrlı Federdlr 

Mitler onun sözlerinin te 
rlıl altında k lıyor ve bu 
teşekkülün yalnız altı aza11 
bulunduğunu öğrenince ve 
dinci aza ol rak ta pendlsl 
yazılıyor. 

Bu dan sonra da muhte· 
ltf mücadelelerden ve haplı· 
lere ılrip çıktıktan ıonra, 

nihayet hükumeti eline ge
çırl or v ~ zi lclar<"slnf ku 
ruyor. 

TO .K.DILI 

H rp bavacitılerinden ve 

mlletlerJn son zamanlarda 
geçirdiği buhrandan ıu ıon 

günlerde biraz kurtulmuı 

bulunuyoruz. Acaba millet· 
lerln baıına relen adamların 
hususi hayatile Avrupa ah
vali arasmda yakın müna
sebetler bulamaz mıyız? 

Amerika 

fil istin Ya~udilerini hima
ye mi edece~? 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
nanma filoıunu, daimi ıu

rette mezkur denizde bulun· 
duracak Ye bu filoya 8 ıe· 
mi d"ha ili.ye edecektir. 

Veıtngton, 19 (Rndyo] -
Ftllstıo Yahudılerlnl h imaye 
için ayan aznlarıodan bir
çoğunun da dahil olduğu bir 
komite teıekkül etmiı ve der- ,1 
hal faaliyete geçerek, hüku· 

met nezdinde teıebbüıatta 

bulunmuıtur. 

Komite, Cumhurrelıi B. Ruz· 
velte müracaat etmlt ve Fi 
llıUn Y ahudılertne lnglltere 
ce vadolunan hakların ko 
rumaaıoı temin için tava11ut. 
ta bulunmaıını istemtıttr. 

Roma, 19 (AA.) - ltal· 
ya hükumeti ltalyada otu · 
ran Yahudiler hakkındaki 

V atington ootıuına cevabını 
Amerikanın Roma büyük 
elçisine vermlıttr. Umumi
yetle iyi malumat alan me· 
haftller bu cevabm bugünkü 

• ıartlar dahilinde ne kadar 
mümküoıe o kftdar tatmin 
edici m blyette olduiunu 
bildiriyor. 

Kudüı, 19 (A.A.) Ftlt1-
t1nde pollı teıkılatı da ordu· 
emrine verllmtı ve dünden 
itibaren Ftllıtlnde bütün ha· 
reketin mesult1etl orduya 
ıeçmlıtlr Yapılacak tarama 

hareketinin tik merbalesl 
Kudüs tehridlr 

Tıb Kongresi 
_, 

Mesaisine dıvam ediyor. 
Ankara, 18 {A.A] - Ye

dinci milli tıb kongreli bu 
ıün öileden ıonra a detti 

il tklocf celsede Profesör 
Dr Has D Barun, Dr Ke 

mal l lüıeyıo Plevnelf oğlu, 
Dr. Ekrem Şerif Eiell, Pro 
feıör Mazhar Oımıın Uzman, 

Profesör Server Kemal Tok· 
göz, Dr. Nurettin Onur, Dr. 
Kemal Şakır Sııraçoğlu, pro 
feıör Te vfik Sajl m, Dr. 
Tevfık Gökçe. Dr Ogman 
Şevki Çelik, muhtelıf mev
zular üzerinde eöz almıılardır . 

K.onıre yarın saat dokuzda 
muaislne devam edecektir 

• 

Hepimizin hayatında hu· 
zuruo ye sükünetln çok bü 
yClk rolü vardır. Muvazene
li bulunduğumuz zaman· 
larda yaptığımız tılerle, ca· 
oımızın sıkıldığı saatlerde 
tfa ettifimlz vazifeler ne 
kadar deiltlr. 

- SONU VAR-

Polonya 

Hariciye Hazın 8, Bek dün 
Bükrese u l~i . 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
tir. Yarın Bükreıe varacak· 
tır. 

Polonya Hariciye Nazm 
Romanya krelı ve hükümet 
erkanıle görüıecekttr. Hu 
mülakatın müıterek Macar 

Polonya hu fudu etrofmda 
cereyan edeceği ~öylcnmck
tedlr. 

Romanya Hariciye Nazm 
Komnen de Polonya Harı 
clye Nazırını hududda karııla. 
mak üzere bu akıawn Bük 
reıteo hareket etmlıUr. 

Varto•a, 18 tRadyo} -
Hariciye Nazırı Kolooel Bek, 
yarın Bükreıe hareket ede· 
cek ve oradan Romanya Ha 
rlclye Nazırı Petreıko Kom 
nen ile birlikte manevraların 
cereyan etmekte oldufu ta 

haya giderek, Kral Karolla 
konuı caktır. 

Amerikada Bostan mıh
kemısinde bir hus1Zhk. 

Ame-rikada Boıton mah· 
kemcslnde Bostonun tanın-

mıı avukatlarından blrlıi 

mahkemede hararetle dava· 

1101 müdafaa ederken açık 
göz btr hınız avukatıo ıap 
kaeıoı aıırmııhr. 

Ertesi güo Boıton gaze· 

telerıode bir ılan çıkouıtır. 

Bu ilinde hırsızın teıhıı 

olundufu ve ıayet yirmi 

dört saat lçenfnde çalınan 

ıapka mahkeme kapıcısına 

teıllm edllmedlii takdırde 

teYklf edileceği yuılıyordu. 

ilan çok garip bir netice 
vermlf, 24 ıcıat içerrıtnde 

mahkeme k pıcının sdreılne 

pouayla tam 24 ıe.pka i I· 
mlıtır. Fakat mcıhur avu
katın ıapkası bunların için 
den çıkmamıııtır. 

M nytS su~ 
hutu~ ~a ımliğir.d n: 

Mooyasın Mürvdler kö 
yünden Hüseyin oıllu Nuri 
Yetlllerln ağuıtoı ayı içinde 
ölmesıle terekesi tahrir edtl-r----:.--- -~ mtı,ı o\duğund D k nunu me 

1
1 

TURKDILI denlnln 561 net maddesine 

d b tevW<an te rekt-ııln olacekh 1 Pazut ıin en ıka her 

1 gün çı ar. Siya tı g 2 t e .. 

1 Yıllığ ı . 00 Kuru,. 

1 Altı Ayhaı:400 

• 1 Saym: 3 
Günü aeçmit ayıl r 

1 kuruttur. 

1 B:.::~;R 
-----CiM---..--

ve borçlularının iş u duvur 
m tarahfnden ltı baren bir 
ay tç ınde taleplerini ve be 

ycolarıuı mahkemede rıçık 
bulundurulan tereke defteri. 
ne kaydettlrmeiert . Alacalı 
vakUnde ko.ydetllrmlven 
alacaklılarm 569 ocu mad
de bükmile karıılaıacakları 
ılan o'unur 
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-~~~~·~~·~~~~~~~~·~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ,; 

~ Kapital: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
Yurd İçinde 261 Şube Ve rljans ~ 

11/J. Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler ~ 
11/J. Her türl zirai ikrazlar- diğer bilcümle banka mu·:e 
1" amelerf büyük ıubelerinde kıral.k kasalar. r"'.' = İhbarsız tas rruf ve kumbara heıaplarında tkra· = 
: mlreler. = 
ili 1 kramlyt: Miktar/: ikramiyenin tutarı: ~ 
1'İ. ADEDi LiRA LtRA ~ 
• 1000 ıooo rr 
~ 500 500 ~ 
.,. 1 250 250 ~ = ıo lOO 1000 ~ 
~ 25 50 1250 ~ 
.,. 30 40 J 200 P': 

"' 40 20 800 = * 108 6000 ~ 
11/ıİ. Bu. ikramiyeler htr üç ayca bir olmak üııre se· ~ 
~ nede dlJrt defa bu miktar uurinden kura ile dağıtı· -,; 
~ lacaktır. ilk keşide 1 Eyltı.l 938 dedir. ~ 

~--········~·~~-·~-~~-~~~· 
MUNIHDE SULH NA 
Sil KUR ARILDI? 

{Dünkü yazının d~vamı) 

Curentul gazeteıl (2.10. J 938) 
Eylul 1938 ayından tstthraç 
edilen dersler bathğı altında 
neırettffl hır yazıda. 1877, 
1913 ve 1914 1916 seneleri 
gibi fevkalade zamanlar kar 
t11ında hazırlıksız olduk la· 
rından eksikleri saymakla 
vakit geçirdiklerine, milleU 
harpcuyanc fikirlere karıı 
ünsiyet peyda ettirmedikle
rine ve Milletler Cemiyeti · 

nfn masalları tle avunduk· 
larına ve ltbu cemiyetin hiç· 
bir kıymeti o\madığınft, hiç· 
bir lclms~nlo müıterek em 
niyetten, ademi tecavüzden 
ve temin tlllD bahıetmek 

cesaretinde bulunmıyaca -
ğaoa ve Almanların ılllh

lanmalarının ıemf'relerinl 
lktıtaf etUkl~rlne tıar~t 

ettikten ıonra ~zcüm· 
le töyle diyor: "Hak, kuv-
vet demektir Ne kadar ku•
vetll olunak - a1kerl kuv· 
velin yalnız tekemmftl et· 
mit ılllhlarla delil, milli 
duygu ile de mücehhez ol 
ması lazımdır. O ntıbette 

hakka sahtp olunun. Hiç 
bir devlet, ıeni düımandan 

kurtarmak tçln atılmez. Düı 
maoın karr11mdrs, btzzet 
kendi kuvvetine dayanarak 
sen bulunacftkıın. 

Acaba, teılih tın tesiri ça 
relerine kartı aykm bir dü 
ıüncede olan b r kimse kal 
mıı mıdır? Müdebbir olftlur.: 
Lakin 1916 19 8 dek i gibi 
değil Bizim b8klki v 2lye 
tlmlzt nazarı itibara almıya
cak biç bir ktmııe yoktur. 
Kımıeyl aldetmak ınüm~ün 
d ğtldlr. lztıraplar lçenlnde 
geçen bir "Yın son günleri 
•ile hiç olml'l.ZIR Unsfyet pey 
da edelim: Torıhi meıull7et 
bts .. 

Ünivenul ga:zet~al (5 1 O 1 

1938) bizzat kendi kendıoıl· 
ze baılıklı bir baımakaleılO' 

de, Alman·Çek tbttlifıo1" 
ıureti halli her tarafta ,o· 
ğuk bir duyıu il~ karıı1•11' 
daima tıaret ederek ,ayle 
diyor: 

"lıbu vaziyet kart11ıod• 
yeni bir doktrinin, tamalPel' 
veyabud bazı ltirazi kayıd' 
larla kabulü ve ademi k•· 
bulü ııbı btr meseleolD o~· 
taya atılmasıoa lmkln lı• · 
mamııtır. 

Ztra itler, dahli olıak ıl• 
hiçbir maniaya tesadüf et· 
meden derpff edilen yoluıı• 
devam etmektedir. 

Bizim ılmdt meyzubıb• 
edebileceflmiz yegaoe ıne•' 
le ıudur: Fazilet merteb',, 
ıfne çıkarılan ftbu eiol~IPi 
umumlletmeıl kartmnd• 0' 
yapacağız? 

•• Malum olduğu veçbtle qd' 
adlerin, hiç btr mana ıf• ,,,. 
etmedikleri ve taahhütler ~ 
de, tali kıymetinden farlı11 

oldukları ıu zamanlarda -' 
yapacağlz? 

Ne yapılıcağnı bllo>i11 
.~, 

rum Bunun cevabini aPC: o· 
aelahlyettar bir faktör · b 
kumd - verebılır. Lakin btl'I 

ne yapılması lizıi:n geldttf 
ni kati olarak bılıyorU~ 
Hazırhnmaklıjımız, kuqfe. 

aı• lenmekllğlmlz, ar" mızda ;ı· 
laımaklıiımız, bırleımek11 

el 
mb: ve bizzat y rdım 

mekliğlmlz lazımdır ,ıo 

Büyük ve namuslu b r . 1 
l V ti men o en müteveffa jf1 ol 

Brlltfaounun (Kendi keıı 1 
mlze) dtver~k evvelce ve'~ıı 
olduğu kıymetlı perol 11 ' 

rfll 
nazarı dıkkate ıılmaklığl 
zın tam bir zam nadır· 

1 
Bu realiat ıılyuet. ı•"' ı 

nımızıı uygundur. Ve "' 
hır emirdir ,, 

Eclreıııit elediye 
Riyasetin<leıı: 

ş 

15-10 938 Cumnrtesı günü •lektrık santralımız tçiı> 
ne.cr.ıl LO ton m zota t llp çıkmedığınden thalenin 10 !ı 
temdit edilerek 25 teırtnevvel 938 salı eününe buak•1 

ilan olunur. 

Sahibi ve Haımuharrın: Bahkeıfr Mebusu 
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