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r --" 
Devamsız talebel@rin \ 

kaydı silinecelc l 
Anlcal·:ı, 23 (A.A.) - ha!J::r 

a1dığmuza göre, özürsüz olara!: 
bir ve daha fazla yıl okula devam 
etmiyen talebenin kayıtlannın :ıi

linmeai, Maarif Vekiletince uy· 
ı gun görülmüıtür. 
,_ 

Zaferimiz kutlu olsun 
HATAYA KAVU TUK 1 • 
ransa ile 
amızdaki anlaş
ma imza edildi 

(Yazısı 5 inci ıayfada) 

llatay 
Zaferi 
Bugün iki kere 
nıuzaffer bir 

~ milletiz 
.\ZAN: 

Hakkı Süha Gezgin 

~~n, çok uzun süren acı bir 
9- etten sonra, .. Hatay" ı ku
A~. hudut zincirleri çözüldü. 
-.._ ılc yavru, timdi kucak k1r 
~ ~ürekler, yanyana, biri
~nı dinleyerek vuruyor • 
.. }iatay" ın, Türk sınırlan dı
~ kalması, bütün dünya ve 

lık tarihi için bir facia idi. 
~aaet mahkemeleri, adaleti 
l.::~ haline koyan haksız bir 
~ vererek anayı yavrudan 
bi; . 1§ ve bunlan, anlaılımaz 
~ lfkcncc hevesiyle biribirleri
k~ çığlıklarını duyacak yakm
~da bırakmıştı. 
.. lrıaanlık kanunları, adam öl 

) llteni bile nihayet on bcı sene
~ ltıahkum eder. ..Hatay" m 
dil. ~ alın yazısı daha çok sür-

'-Urfa, Maraf, Antep istiklal 
~ında ne kadar gazi ve kah
dt n ise, Hatay da öyle idi. O 
•. ton damla kanım, son erke
~' topraklan için harcayordu. 
bt.~la yenilemiyenlere z.aman 
r~ kurdu. Siyaset, avladı. 

'Misakı Milli", Türkün im
~torluk hudutlanndan yapa
~ği fedakarhklann en son 
.. 11tlarla çizilmişti. 
~ Bunu Mudanyada, Lozanda 
~~ o~dan sonraki her toplantı
-eq hır kere daha söyledik. 
• .. Dünyada .. Hatay" m Türklür ltadar açık bir hakikat yoktu. 
t °l>~ağmm cinsinden, havasının 
~ne, rüzgarmın kokuaun
'bi; • kuılarmm 1e1ine kadar ta
~ bir; dil bir, ~edeniy~t b!r, 

1 1_ • ıoy, kan hır; eıer, ız, ıs-
'ıt b. eli •gaye ır . 
tli ... ~u kadar birliklerin perçinle· 
h·tı parçalar, birdenbire ayrıla
~ r nıi hiç} Fak.at ufuklarında 
t.!_er_ ınarşlan çınlayanlarm hak 
ı'""Zileri aksak olur. Çünkü za
~r kuvvetli bir içkidir. Onun· 
~ hqı dönenlerin her ıeydcn 
ilce ınantıklan bozulur. 
Söyledik, yazdık. anlattık. 

~ Dinlemediler. Arap, Süryani, 
~turi, topluluklarının yamba
l'ı" birtakun ba,ka döküntüler 
~ ~lrnq, Suriye bir siyaset mah-

tı halini almıf tı. 
~u karmaka?Jfık kütlenin za. 
!"uJın ıüıecinden geçirilip du
~ uı gerekti. Buna koca ko· 

l'ıllar harcandı. 
ti Biz, Avrupada en küçüle ve
hi1e1erte ikide bir §ahlanan ve 
'' kalkuında iri bir, lokma' ile 

Uiı••'-~ ~ 

Zafer gününde 
Hatay zaferiyle latiklal Müca"delesinin 

programını teıkil eden milli misakın geri kal
mıı bir hükmü yerine gelmit, Türk ekıeriyetile 
dolu bir vatan parçası anasına kavuımut ol· 
mayor. Kuvvet ve ıiddete müracaat etıneksi· 
zin yirminci aıır medeniyetinin istediği anlat· 
ma ve uzlaıma yoluyla bu milli hakkın istih
sali göstermiştir ki milletler sulh yolundan 
ayrılmaksızın haklı bir gayeyi elde edebilirler. 
Bu meselenin halli ihtiliflann muslihane hal
lini isteyen milletlere aiizel bir misal verecek 
ve banşı sevenler dünyası Türklerin bu sevin
cine ittirak edecektir. 

Zafer günümüzde kendi kendimizi tebrik 
ederken Fransızların da bizim kadar memnun 
olduğunu tahmin ederiz: Haklarını kazanmıı 

olan Türkler, hugün Fransaya Cla yeni bir <lost
luğun teminatım vemıit oluyor. Umanz ki, 
meselenin halli Arap alemi ile Türk camiası 
arasındaki tabü Ye tarihi dostluğa ayakba"ğı 
olmak isteyen bir küçük ihtilafı da ortadan . 
kaldırarak eski doetluğa yeni bir tehrah aça-
caktır. • • • 

Atatürli Cle1iamıın açtığı yolda muvaffa- · 
IDyet ve zafer çeleakleriyle ilerleyen Milli Şef 
lnönü'e (Vakıt) bütün milletle beraber ıükran
larını sunarken, anavatana kavuşma uğrunda 
yıllardır canla batla çalı§an sevgili Hataylılan 
da, bu milli vazifeyi tam Türklere yakışan bir 
ehliyetle yapan Tayfur Sökmen'in vatanperver 
şahsiyetaini de tebrik ederek zaferi kendilerine 
kutlular. 

Cumhurreisimiz İnönü hükumeti hararetle tebrik etti 
Ankara, 23 (A.A.) - Hatayın anayurda 

iltihakı münasebetiyle Reisicumhur İsmet ln
önü'ye Başvekil Doktor Refik Saydam tara· 
fından çekilen telgrafa Reisicumhur apğıda
ki cevapla mukabele etmişlerdir: 

Ba§vekil Dr. Relik Saydam 
ANKARA 

Halayın anaoatana ütihakını ahden ifade 
eden mukaveleyi imza etmeğe muvaffak oldu· 
iu için Camlauriyet Hükumetini hararetle teb
ri/r ederim. Milletler araı sulh ve emniyet te· 
minatını, milli ,erel ve menf aatla birleştirmek 
gibi •ailam bir aiyaaet sayesinde reislik ettiği
na değerli laiilıUmet büyük milletimizin halis 
talıdirine laalr kazanml§tır. 

ISMETINONO 
Batvekil Doktor Refik Saydam tarafmc:lan 

çekilen telsrafın metni qajıdadır: 
Simdi toplanan lcrıı Velıilleri Heyeti, bii

yüli ve ais pllerinin aöstercliii yolda oe yük· 
H1t direldil-leri daiıubtde Hatay davasının 

Türkiye Cumluıriyeti lehine nihayet bularak, ~ 
yirmi senelik bir ayrılıktan sonra, gene büyük · 
Türk vatanına kavu§masını intaç eden müza
kerelerin neticelendiğini ve hazırlanan muka
velenin ve merbutatının yüksek tasviplerine 
iktiran eden şekilde Fransa Büyük Elçisi ile 
inu;alandığını aeoinçle arza beni memur etti. 

Yüksek itimatlarına mazhar bulunmakla 
mübahi olan BG§vekiliniz ve icra Vekilleri He
yefi Azası, tebriklerini ve tazimlerini arzeder
lerken. büyü/ı Türkiyenin ve Cumhuriyet reji
minin büyük ,ellerinin paha biçilmez sevk ve 
idaresi altında daima ileriye ve daima iyiye 
l/Üleceiinden emin olarak bir kere daha en 
kalbi bailılılılarını aunarlar ve lütl en kabulünü 
rica ederler. 

Hayatanın en mesut bir hatwaı olaral 
yaptıian ba oaileden dolayı duyduğum ,.,..ı 
ve laazara niltayet yoktur, Büyük $elim. 

BAŞVEKiL 
DR. REFiK SAYDAM 

1 Satye bin~sı 
meselesinden 

Yusuf Ziya Oniş 
ve . arkadaşlan 
· tevkif edildi 

"(Ya.:ıaı J llncüde) 

Tien - Cindeki 
vaziyet 

Pariı, 23 (Huıuıi) - Uzak 
Şark gerginliği artıyor. Pekinde.. 
ki muvakkat Japon hWdlmeti İn
giliz elçiliğine bir mesaj gönder. 
miı, İngiliz himayesine ariınan 
Çinlilerin teslimini, imtiyazlı mın
takadald Çin banklarının kapatıl
masını, Çin parasmuı kullaoılma 
maaıru, Çinlilerle olan bütün aiya
ıi ve ik:tısadi anlapnaların bozuL 
masını istemiıtir. 

İngiltere bunlan . yerine getir
mezse Japonyanın her tekle bat
vurarak gayelerini tahakkuk et
tireceğini ıöylemiıtir. 

Diğer taraftan Uzak Şarktaki 

İtalyan filosu kumandanı Japon
yanın Çin denizindeki filosu ku. 
mandanı Fujamaya müracaat ede· 
rek bir hareket halinde İtalyan 
donanmasının Japonya donanması 

ile birlikte harelccte hazır olduiu
nu bildirmiıtir. 

Balıkesirde 3 katil 
asıldı 

Balıkesir, 23 (Husuı) - D<irı 

kişiyi öldürmekten ıuçlu Banclır
mah Kan Haatl ile Eenn .a.d; 
birini parası için öldü:-cn Suıur. 
luklu Ziya ve Bandı~a!ı Şaha• 

bu ı~•ldılar. 
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9ıfyon kongresine ı :J 
~ıiden murahhas- . _ 

M sır Hariciye 
Nazırı Afy!:~e~~~d!amza Deijirmenc~lerinb~: Ortaokul ve lise talebe-IEcnebi ve ekalliyet 

Osman izahat veriyor ledıyeye hır tekhfı 1 1 1 • okullarında Dün Bursaya 
Cene\Tedetoplananbeynelmi. r3aunğddımayalnaırıvnelriım"zeudmı·g~uı. erı ıçın yaz kampları Musiki dersleri gidip geldi 

lel af yon kongresine hUktimeti • 
. . t ·1 . ti Ak eden Afyon .dd K 1 • . türkçe verilecek D M 1:-:I . . "' _r11 :~~us:m~~~n~şo:anErkandün ı _ia ~~iliyor iZ ar ıçın Kandilli lisesinde erkekler d Ecknelbi vede~a~li!.:t okull~rm· Eksel:~! ~~~ülf=~~~c y;;;~ 
b h h 

. . d.. ··..+;;.. Ce Ekmek ışlerının son karışık • • • 1 a o u un, aımı ogretmenı ta· p b l h . hsusll 
:\~Cd:=i r;::;;:tı 0;:ı~ .. ;~hi : vaziyeti do~ayısiyle d:ği_rmem.~· ıçın de Maltepede bırer kamp kuruluyor rafı_nddanlm~s.ikiT".~ kb~~:n terbi· d:ş:ı;ku~~:~ata~~:e;d~: rrı~ 
.
yctte olmuştur. Verilen kararlar ler, beledıyeye muhım hır yesı ers erının ur ogretmen· .1 l b lda Mubf. tekl'ft b I l d.ı B" J. d l f d .1 . . vapuru ı e stan u n hakkında dün kendisile görUşe.n 1 e u unmuş ar r. ır !!\aç yıl anberi ~hrimizde ğeri erkek olmak ü1,ere iki orta er tara ın an ven mesı Maarıfl O da 
bir muharririmize Hamza Osman Bu teklifte Toprak Ofisinin kurulmaya başlanan çocuk kamp okul talebesi tarafından kamp Vekaletine yazılmıştı. Vekalet yaya hareket ederek A 10.3 . ,-e 
Erkan demiştir ki: · 1sattığı buğdayların ekmek için !arının verdikleri neticelr Veka. kurulacaktır. Kız talebelerin bu durumu tetkik etmektedir. ~udanyaya muvas~l.at et~ışl(o· 

"-Kongrede Türk murahha.s. üzumu olan randımanı veremi· let tarafından tetkik edilmekte. kampı Kandilli kız lhıesindc, er. Öniimlizdeki ders yılı başın· ıs7eledeb ~~~a Val_
18

•
1 ~ef~ f(r 

larına karşı fevkalade hUsnU ka.. >:ecek kadar fena olduğ~ bild~- dir. Maarif Vekaleti bu işi daha kek talebelerin kampı da Malte . dan itibaren evvela musiki ders· rn tan, e ıye reısı eş ,·e 
bul gösterildi. Müzakereler sıra.. rılmekte, bu hususun ısbatı ı· ziyade ehemmiyetli tutmak ve pede olacaktır. Kampların kadro. leri bilahnte beden dersleri per'le Mudanya kaymakarnı ı" 
;;ında teklif ettiğimiz bir çok hu. çin de m~sraflar~ ken~ileri v~r kamptan beklenen neticelerin faz ları 200_ 250 talebe kadnr ola • Türk 

1 

öğretmenlerine verilecek becldiye reisi tarafından ~11re 
huslar da kabul edildi. Afyon sa. mek gartıyle Ofıs bugdaylarıy· 

1 
.ktard ıem· edil i . . bilecektir. ve türkçe yapılacaktır. laı:ı~ışlard~r. Vali ve bel Jıı· 

tışlarmm beynelmilel kontrol sis. le belediyenin hususi ekmek i· .a. r;u. a. ınd kUmes ıçın Mueiki ve beden müfredatı teısı evvela vapura çıkara~ d . 
temi üzerinde de değini.klikler malini istemektedirler. ışı yı organu•.e e ece r. Kamplara ta§radan gelen ta . resmi okulların müfredat prosr riciye Nazırına hof geldinıı e, 
vnpılara.k kontrol heyetinin yal. Değirmenciler bu tecrübenin ~aarif Vekaleti bu i§in ynl. lebc de kabul edilecektir. Bu te. ramlarınm avnr olncnktır. mişler, müteakıben iskele ıtl~r 
mz mUstahsil ve mUstehlik mem. b" h t h da l nız ılk okullara mUnha.sır kalma. §ebbüs iyi neticeler verdiği tak. ., , k k 11 d . . danını dolduran kalabalık t· ır eye uzurun yapı ması- . o u ar a 1 mtı h h rt iclcetler mümessillerinden olması h ,., of· 1 k b .. sını uygun görmemiş, orta okul. dirde gelecek yıllar daha. fazla - alk kitlesi tarafından arab ..... 

nı, atta ısten a maca ug· 1 da + ... .,. •1 ed'l . 1 ) Ik l k b"ll 1•· kararlaştı. daylarm iş Bankasına ait olan ara. ""1i'mı ı mesı. karar ~- ehemmiyet verilerek kamp ade. h 1 b. tJ" e a ı~ anara otomo ı ere }-lıl. 
Bundan sonra afyon fiyatları, d . d ........ 

1 
k k k tınlmı§tır. Bu yıl tecrUbe mahı. di artırılacak ve muhtelif vilfl. • an ar 1 1 mişler, ilk otomobilde dost 1:, 

egırmen e ogutu ere e me · d · · · oı ziraat tahdit edildiği takdirde h 
1
. k 

1 
el .

1 
. .. yetm e olmak üzere bırı kız di. yetıerde kurulacaktır. p riciye Nazırı ile valimiz ve • 1 

a ıne so u masmı a ı en sur azartesi gÜnÜ sergiler k31l 
yeniden ve evvelce tesbit edllınio mektedirler. Diğer bazı alaka· ğerlerinde de maiyetleri er t 

t'Sasla.r dairesinde yapılacaktır. darlar da Ofisin sattığı buğ- Yu' 1 k s e k d e re 1 k ı· ı açılıyor olduğu halde Bursaya harele~. Şimdiye kadar afyon ekmemin daylann hakikaten iyı· cı"ns ol. oe 1 ç er On gilndenbcri devam eden llk etmişlerdir. Doğruca ÇelikP8 .. 
1 memleketi bund okul mezuniyet imtihanları bu • · · f" 1 b' ··ddet ıs 

o an er an sonra madığını söylemektedir. lı:ıte bu rıa ınen mısa ır er ır mu '\' 
afyon zira.atine başlıya.mıyncak. ebeple ekmek imalatın& Ofis • d k' I k gUn tamamlnnacaktır. tik okul tirahatten sonra evvela Ye§I 
tardır. Beynelmilel muahcdeye s p f ya$ a an ç e 1 e Q e son sınıflarından alınan neticeler türbeyi gezmişler sonra M1.1~· 
dahil olan memleketler bu mua.. halitasına iyi cins buğdayların kati olarak beş temmuzdan son. diye türbelerini, Ulu camiyi. J(~· 
hedeye dnhil olmryan memleke., karı§tırılmasına lüzum olduğu A d 1. . k 

1 
. ra. belJI olacııktır. Buna sebep te 1 M . J...elcı~ ı- b d b" . ] z erece 1 iÇ ,- e n f. t 1 i . pa ıcarşıyı, erınos ve t'-

lerdcn o.fyon almıyacaklardır. Ydahe ufnunı a talıatıy e edkmd eği . rı ıa 1 UCUZ ıyor kmal ımtihanlarıntn beş tcmmu- fabrikaalrmı ziyaret etmişler' 
lşte bu kararlar üzerine izhari a az aya ma ettiiii i ia e· za kadar yapılmasıdır. Lifte ve d. 

bir proje hazırlanmıetzr. Proje a. dilerek ekmeğe zam istenmek· İnhisarlar bütçesinin Mecliste. dan sonra sıruile 21 kuruşa sa. orta okulların sözlü imtihanları ır D d..... Ierdı: 
ıakadar hük\tmetlere bildirilecek tedir. ki mUtakereleri sırasında, mem. tılan 15 santilitrelikler ve daha da tamamla.nmı tır ost nazır gez ıgı yer Ik , 
ve gelecek cevaplar da DU sene. Belediye bu hususlarda bu· lcketimlr.dc rakı yerine daha az sonro da 29 luk rakılar eatıgtan ilk okullarda İmtihanlardan ~alk tarafından hararetle • .q 
sinde yine Cenevrede toplanncak giinlerde bir karar verecektir. ispirtolu lçkUerin satılması hak- kaldırıalacaktır. Nihayet rakı ı sonra yapılması tekarrllr eden ilk anmıştır. 
büyük afyon kongresinde g8rU _ --o-- kında tedbirler ahnınıuıı isten • litrelik el§clerde satılan ve her. okul sergileri 26 hazirandan iti. l!)ekiş fabrikasında misafirle' 
şülecektir. Burada kati karar ve. A .., mtş, bu hususta hııraretli mUna. kesin almasına imkAn olmıynn haren ~ılaco.ktır. Sergiler bir re Bursanın hatırası olarak ipe~· 
rildikten sonradır ki tatbikata na çocugunu ka.§D.lar olmuştu. lnhisarlar !da . bir icki haline girecektir. Buna hafta devn.m edecek, herkca ge. li kumaşlar takdim edi)ıni~tıt· 

·1 ktlr ld rest bu hususta yeni v mUhi mukabil di~er az ispirtolu i"kile. zip görebilecektir. Ayrıca belediue tarafındııl' 
geçı ece ... o·· Uru·· r mu ? e m 6 'ı J b"'tt' Murnhhns heyetimiz kongrede bir karar vermiştir. ldare halkı rln fiyatları ucuzlatılacak, şige. Ecnebi ve Ekalliyet ~ehir namına iki güzel al l.l 

görüşillen bazı husususlnn kabul rakı satın. almak yolunda ınUg _ leri kUcUIWleook ve halkın bun. okulları bütçeleri hediye edilmiştir. • 
etmeminler ve bunlnl'lllı gelecek Bir kadın bu suçla kUlata uğratmak için kilçUk şi. larn a.ırvmaaı temin cd.>,ecektir. Ecnebi ve ekalliyet oku1larmın Misafirler Çelikpalas'ta t~ 
ic;timan tehir edilmesini kabul et. muhakeme ediliyor şelerle satılan rıı-'kılan piyasadan İdare 40 derecelik rakılar Uze. bütçeleri etrafında Maarif Vekl· mek yedikten sonra UludııS ~ 
tirmişlerdir. Bir kaç gUn evvel ŞchremiJlıfn. yavaş yavaş knldmıcnktır. tık o. rindekl tetkiklerini blt.irmtı ima. leti aJAkadarlatdan izaHat lıtemlıJ çıkmışlardır ve ak~m 17.30 O' 

Bu hususlar eu.nlıırdır: de Arpacminlnde oturan zekiye. la.rak ceplerde <lolaştmlacak de. lA.t.n tmşlıunı11tır. A% irJpirtolu o. tir. BUtçeleri dar olan ve öğret· aynı merasimle uğurhmınt~lıı( 
ı - Ha.Şnll.§ nobatmdnn kim • nln 14 aylık kızı Cemile, terkos tecedo kUı;Uk §i§Cler olan 10 san. lan bu rakılar bir aya kadar pi. menlere maaı vermiyen okullar dır. 

yeYi usullerle afyon müştakkab musluğunun altına konulan tene. tilitrelik 16 kuruşa satılan rakı. yasaya. çıkarılacaktır. kapatılacaktır. -o--
istihsalinin tama.mile menedil - kenin içine düşerek boğulmuş, lar piyasadan çekilmiştir. Bun - Bu yıl ecnebi ve ekalliyet okuL Kapalıçarşı'nın tamiri 
mesi. . ölmüştü. larırıdaki Türkçe ve kültür ders. K 1 . es 

~ - Afyon ihracı •-''-dı·t !~:1c. l\~""dd · il"k ta.rafmd 1 · ··- 1 . k d apa ı çarsının tamiri içın · _ w.u euı 
1
u eıumum 1 an erı ogretmen erıne ı em zammı f bel d" - de 

rck, dUnya afyon ihtiyacın.mı mUs. yapılan tahkikat neticesinde Ce. K d 1 ' h b verilecektir. Bunlara ait tahsisat ına-~n. e ıyey~ mUrac~at ~ıı.b; 
tahsil memleketler arasında his. milenin anası Zcldycnin, tedbir. a ın arımıza ' asta akıcı,, bütçelere ilave edilmektedir. ccgn;ı y~ı~tı · Beledıye r 
sc usulile taksimi ve her memle. sizlik ve dikkatsı·zlı"kle çocugu-nun Bütl".eler·n b tah . t k evvc vazıyetı tetkik etmiş, ~, :ı 1 e u sısa ı oynu· şınm esaslı bir şekilde tamiri içlıı 

kcCetinnhissesd inidn .. ~~btitiH. Os öllünıaküne sebebiyet verdiği anla. ku" ltu" ru" vermek lu .. zumu yan okullar hakkında tahkikat fenni incelemeler yapılmasına Jtll 
evre en onuş e amza ŞT .a:r hakkında takibata giri • yapr1maktadır. Bütçeye kıdem rar v .1 . t" Ç . . }<il• 

mania teşkilatlandırma direktö. şilmi.stir. zammı muhakkak surette eklene- pılar~ m:~~ar~~aa ::.~::cP. 
rii Servet Be1grada uğramışlar, Dün adliyeye celbedilen Zeki. cektir. ~ 
Yugoslavya ile aramrzdaki af. ye verdiği ündesiope şöyle de. "Kızılay,, ın ele alıp organize tır. 
yon anlaşmasını gözden g~ire • miştir: Orta okul öğretmenliği 
rcktamamenmutab1kkaln11şlar. - Bir ana çocuğunu öldürür edebileceği bir mevzu olarak imtihanları Dul ve yetim maa,ıar• 
dır. mil? Ben ya.lruz yaşıyan bir ka. ilkokul öğretmenleri arasında hakkında proje 

dmmı, o gün çamaşır asmak ü. d • k k f k • Almanya: Arpa, Darı, zere yukarı çıkmıştım. Dönüşte 1 a 1 çe ıyoruz ortaokul öğretmenliği için açılan Eski mütekait kanunu ile~~ 
müsabaka imtihanının yazılı kısmı kaüt edilmiş olanların aldıklıv· ı 

Mısır alacak çocuğumu gaz tenekesi içinde baş "Kızılay,, hemşire okulunun on ikinci devre mezuniyet tamamlanmıştır. Evrak tetkik e· teknüt, dul ve yetlm ma.a.şıarın.ı1' 
Almanyadan arpa, darı, sarı da· a.şağr buldum. Hemen koşarak 1 imtihanları bitmiştir. Bu sene mezun olacak 25 Bayan için bu. dilmek üzere Ankaraya gönderil- nrtınlmasma dair kanını projC:İ: 

r: ve beyaz mısır almak için ala- !°1cağımn aldım. Yawucuğum bir gün Aksa.raydaki mektep bahçesinde diploma tevzii merasimi miştir. ni hükfunet, ikincitcşrinde Bü)'Ul' 
k d ı ki nefes aldı, göğsümde can ver. yapılacaktır. üniversitede Eylul devresı'nde .Millet Meclisine takdim edecel<· 

a ar ara müracaatlar olmuştur. dl. Benim bir suçum yoktur . ., · 
64 - 65 hektolitre yüzde .dört Zekiye dördünıcü sorgu hakim. 25 Bayan ... Acaba bu yekun umumiyetle sıhhat baromet. asılacak muallim muavinliöi imti· tir. . karşılıklı arpa için Haziran ayın· liğine verilmiştir. remizde görülecek ta.havvülleri ikinci elden kollamağa kifayet hanına ait müracaat müdd;ti tem. Fevkalade tahsisatın bir m:s~ 

da yo1a çıkarılmak üzere 51,50 Ji. --o-- ediyor mu? Her hangi suretle yetişmiş diğer fedakar kadınla. muzun sonuna kadar devam ede. artırılmasını temin edecek o ıı 
ra, Tcmmuzu:ı ilk on be1t günün. zı b kQ b .. tiln 1 k . b cektir bu proje kanun olduktan son!• :ı Türk - Alman Ticaret rımı a u ye n, u meme etın akım ihtiyacını bugün . 1940 mail yılı l ....... mda. tatbik JJle'' 
de yüklenmek üzere 50 lira ve 9 ka!'§ılıyor mu? Ö ..,...,. 
Temmuz ayı sonuna kadar yola Anlaşması ğretmen hazırlık kiine geçecektir. Bu kanunun ut· 
çıkarılmak şartiyle de 

48 
lira fi· Bugün karşılıyorsa her zaman için dilşünmeğe mecbur ol. kampı bikatı, hazineye yılda dört bil • 

Şehrimize gelen haberlere göre, duğumuz ''yarm,, ımızı temine kafi gelecek mi? . . çuk milyon lira kadar bir feda ' 
yat teklif edilmektedir. 31 Ağustosta müddeti bitecek 0 • Bu yıl şehnmızde açılacak olan k" 1 k tahm'l d cekt' 

S d 
· · 15 T ''Kızılay,, homcı.ire okulunun on ikı"ncl devresı' V"a1·1,...,,ı·ıe k · ar 

1 1 e e ır. arı an ıçın cmmuza ka- lan Türk _ Alman Ticaret anlaş. _._ .,., """' çocu bahçelerıyle çocuk kamp· 
da 54 SO l" be • • d bilh~a kadmlarnmza., venr kızlanmıza mille- vazife .,_hınil e. 1 -o-r . ıra, yaz mısır ıçın e masının temdidi veya yeni bir şe. o :-1 .ı. 14 arında çalışacak öğretmcrueri ye- • 
15 Temmuza kadar 50.SO lira fi- kilde hazırlanması irin Ankarada decek bir teklü ileri sUrmeği düşünüyoruz: Mecburi hemşire tiştirmck üzere Pendik kampında Mesut bır evlenme 

· k 
1
• :ı hizmeti!. M tJ y.:t verılme tedir. Bıı fiyatlar ton ki taraf arasında müzakerelere bir "öğretmen hazırlık kampı., erhum Muhtar Paşa. toruıı ' 

1laşına.dı:-. Teslim şeraiti sırf Ham başlanmıştır. Yarının harpleriııde erkekle beraber kadının da rol ala. kurulacaktır. muharrir arkadnşlarnnı7.dan set'• 
bJrgdur. -o- cağına inaıunı§ ve onun için harekete geçmiş bulunuyoruz. Ka. Bu kampta çocuk kampların.da met Muhtar Al usun kızı nhan )>· 

Almanların bu talepleri alaka.. Doğu sigarası dmm rolil - ne de olsa - cephe gerisinde daha. ehliyetle ken. vazife alan öğretmenlere kamp lus'la Milli Müdafaa Vekfileti ~· 
efor ihraccıtçılara bildirilmektcclir. dini gösterecektir. Onun için her Türk kadını yara sarmak, tedrisatı, yüzme, oyun, şarkı öğ- lki müs~~rlnrından General ŞC: 
--- - inhisarlar idaresi ..:ırk vilayet· ı.. ta 11. k k b h h. ~i f'k Tü" ·1 f 1'""'

1 
r ıııB.S va ma J a usus ~ ırı gaz arazına. karşı "profesyonel retilecektir. 1 rsanın og u, tıp akil µ. 

.--------~----! ~~ri için Doğu isimli yeni tip bir bir hastabalucı,. liyakati ile _ kendisine olduğu kadar _ di. talebelerinden İsmail Türsall
111 

~ Cuma ,,Cumarte.v l\ôylü sigarası imal etmeğe karar ğer vatandaşlarına. da hizmet etmek usulUnil muhakkak bil. D .. km • d'"kk" 1 nikahları dün Kadıköy belediYe-
:; 

11 
ermiş, bu hususta hazırlıklara mesi lazımdır. 0 ecı u an arı sinde aktedilmiştir. Her iki tatil• 

başlamıştır. Harmanı yapılan bu 
0 

. . f.. • Süleyınaniyedeki dökme.ci dük- fa saadetler temennı· ederı"• 
Si

• nun içın erkeklerm, ıılı silah hizmetinde oldugu" gibi, ka. kıı.-ı k ldı ~ 
garalar şark mıntakalannda yeti ı:ı..ıı arının a rılması içın sa -dınlnrımızm dn ''eli sargı tutabileceklerine", usulünce ''hem. h" 1 · ---o-şen tütünlerden ypılacak ve yal· ıp erme Uç aylık bir mUhlet ve. Ç ... 

şire kültüril,, vermekliğimiz, vatan hizmetinin en havn-Jı ve ·ı ·M-ı lk" gUn agrı mz şark vilayetlerinde satılacak. ,J·· rı mı9w. ı evvel biten bu . 
tır. verimli §ekilde te~ili casına girecektir. mühlet bu akşama kadar uzatrl. lstanbul Maarif Müdürlüğil 6•· 

".Kızılay" m, hemşire okulunu daha geni§ bir çalı~ aa.. mıştır. riktinne ve Yardım Sar.dığı Ceftl;.. 
hıuıı haline getirirken, "umumt hemşire kurstan,, açarak "has- Diğer taraftan 250 kadar dUk.1 yetinden: 
tabn.kıcıhk., inceliklerinin ana hatlarmı olsun bUtUn TUrk ka. k~n sahibi kendilerine yer göete. Nizamname tadili üzerinde gı>· 

Hapishane binasının yıkılması dınlığma öğretmesi lüzumunu, hepimizi hoşnut edeceğine emin rilmedikleri için dllkkA.nlarmdan rüşülmek üzere 28 • VI • 1939 dl 
için ihnle 14 Temmuz gUnü yapı· bulunduğumuz bir tedbir olarak ileri sUrmekteyiz. çıkamıyaca.klarmı söylemektedir. saat ı 7 de Cağaloğlundaki Enıitı-
lacaktır. HiKMET MÜNiR ler. Bu maksatla. ı1ktısat Veklle. önü Halkevi salonunda umwnl }le' 

ı Uıaleden sonra bina bamt 15 :.------------------------ tine ve diğer &A.kada.r makamla- yet toplantısı yapılacaktır. t}yele" 
~Un içinde yıkılacaktır. ra mUracaa.t etmigl~ 1 rin bulunması rica olunur. 

~·.! 23 haziran 21 haziran 
et 15 Ccm17.il'c.l 6 Cemazll'E 
...,_ 49 bızır 

1 
rıo bızır 

Vak1tİer 
1

. Vasa. IEunl 1 Vasıı. ,Ezı.nt 
l -.~--
1 G :l "~ "> 4 2S 1 1344 4 2'l 8 4j , 
! t:: j'. 12 J 'j 4 81 12 16 4 31 
i C:cınetı 1616 88211617 832 
f ~kom~ ı•u 12 oo U• •"" t2 oo 
~ ~at:sı 121 4S 2 CJ, 21 49 2 C4 
ı ·'" :aa:k 208 624 209 62-& 

Hapishane binası 



't 

~Stündağın muhakemesine 
dün devam edildi 

tski valinin Belediye lehine iş 
~Örmem ekten tecziyesi isteniyor 

Karar 8 temmuzda verilecek 
~llkara, (Telefonla) - Eskij Vakıt bir hayli ge?miş .. ~ldu • 

\'c belediye reisi Muhittin ğundan muhakemenın ogleden 
~\. · ~ d"rt t d deva :uag ve arkadaşlarının oto· sonra saat on .o . o uz a -

c Asri Mezarlık yolsuzlukla· mma karar venldı. 
ltındaki muhakemelerine bu- öQLEDEN SONRA 

0ğleden evvel saat onda tem. Öğleden sonra celse tekrar a. 
dördüncü cez; dairesinde de- çıldı. Reis, sözü Ekr.~m ~vene~. 
Olun na verdi. Ekrem, muddeıumumı. ~· muştur. tt' -· 1 
ıa Mecdi idi. Maznunlardan nin kendisine isnat e ıgı suç u. 

'ılııdag- ' · · Ek Se· luk fiili ile bir alftkası bulunma. , ve muavını rem . . · t 
~n 'Ustündağın avukatları ha· dığmı söyleyerek beractını ıs e. 
bıııu di Bundan sonra Ekrem Seven • 
~lobu·~uydordu. d h t'' 1.. ca

0

nın avukatı, İsmail Hakkı söz s avasm a er ur u . 
~t ı'km 1 d'l . oldug· un aldı. Müekkilinin kanun ıcapla -

a e ı mış • t · -· · ·· ı 
ıııa .. n 1 " d f a Tina göre hareket e tıgını soy e • .. un arın mu a aa yapm · 

Asri Mezarlık davasında, yerek: 
1
• 

llıeı . . . - Bu işte aranması azımge · 
arlık mevkiının §ehır sınırı k t N d ı t Qıirası 

ttnd - hk' len şey asıt ır . .ı. e ev c ':J 
e olup olmadıgmın ta ı· d d · - vrakı 

ı Sür A M 1 ~ dava· mazbatası, ne e ıger e 
·a d P ~~p ezar ~ıbı . d müsbitc müekkilimin bir kastı ol. 
ı~b a Dahılıyc Vekaletın e.n d - t b rüz ettirmiyor. Cür. 
'il uı rr -. lan tahrı ugunu c a 

a va ı ıgıne yazı - mü kasti bulunmayınca mcsuliye_ 
~ Slının ve Vekalett_e bulunan ti mucip bir hal olmadığına kuv. 
~dd~sinin istenmcsıne karar \'etli bir karine mevcut demek • 

·\>v §:ı. _ tir. Müekkilimin bcraetini iste -
ela otobüs yolsuzlugu hak-

a• • 1 rim. 
ıtı davanın müdafaası yapı . Bundan sonra Sürp Agop me -

~.,.Ukat Kenan iddia makamı-
ldQ selesine geçildi. 
~ ialarının kati bir esasa da. Gelen evrakta Dahiliye Veka. 
, • dığı, müfettişler tarafından !eti tarafından gönderilen tahri. 
<,;~n fezlekenin bir tekrarın-· ratın Ekrem Seven.can tarafın • 
ıb - .. 1 d' 

• arct bulundugunu soy e 1• dan alındıg-ı bildiriliyordu. 
""ııd 'b' b" an sonra İstanbul gı 1 u· Reis Ekrem Sevencana: 
( b' kl' 

., 
1
t vilayette vesaiti na ıye· _ Tahriratın aslını siz almış -

1•k zamanlarda halk için çok 
•le zararlar husule getirdiği 
daha sonra belediye otobüsle. 

faaliyete geçmesiyle bu gibi 
~tların sona erdiğini ifade etti. 
,
1
:!diyenin otobüs işletme faa-

'llin amme menfaatine olarak 
~r şekilde temini için aldık. 
tatarların tamamen kanuna 
lfılt olduğunu ileri sürerek 
ti. . 
lstenmcmesine rağmen bazı 

~~ıuklar vukubulmuşsa, bu 
bir zaruretin neticesidir. Faa· 

':tc bulunmak istiyen otdbüs· 
t \>erilecek müsaadenin şehir 
·liıj tarafından verilmesi la. 
Clirken encümen tarafından 
~iğine <lair yapılan itirazatı

~. \>tdır. Müvekkilim ttstündağ 
icraatı belediye encümeninin 
~tiyıe yapmasına rağmen şehir 

'Sinden karar almak için de 
~ ~caatta bulunmuştur.,, 
\>ııkat bundan sonra, ruhsatın 
. alınması yolundaki isnat edi. 
1ddiaya cevap verdi. Bura.da 

1'1üvekkilimin talimatname 
~na göre hareket ettiğini bu 
llıuhakkak bir mesul aramak 
~ geliyorsa mesul olacak kim· 
1\ Üstündağ olmayıp talimat· 
eyi yapan kimseler bulundu. 

~"'·· söyledi. 
e iddia makamının belediye 
lıtılarını değil, ceza kanunu 
~llıını nazarı itiblrc alarak ha· 
~ ettiğini, orada verilecek ce. 
il nihayet vekalet emrine al· 
"azifeyc nihayet verme gi?i 
~t olacağına göre, ceza kanu· 
ı!e hiç bir alakası bulunmadı. 
1 İlave eyliyerek dedi ki: 
'- Gözümüzü kırpmadan hak 
'daıetin tecellisini bekliyoruz.,ı 
'ı\>\ıkattan sonra ı;öz alan Mu· 
lil\ Üstündağ iddia makamının 
disinc isnat ettiği fiil ve hare. 
1~tle kendisinin hiç bir alakası 
~i\dığını bitaraf bir görü~le bu 
i eler tetkik edildiği takdirde 
~İsinin tmamen masum ve bi· 
il.h olduğunun aşikar bir §ekil· 
~iitüleceğini ifade etti. 

Otabus işinin içyüzünü bir çok 
il.lar anlattığı için tekrar ede. 
baş ağrıtmak istemediğini 

·!idi. Bir saat süren bir müda. 
~a'[>tı. Ezcümle dedi ki: 

"iddia nuıkamrnm hak1."wu1a 
"t ettiği fiil ve hareketlerin 
t;ıı dolayı bir suç te§kil etti • 
l bC'ııim adz lrofarıı bir türlii 
!Jcona<lı. Mazur görmeııizi ri.. 
"<lr.r bcractimc kıırar. verme. 
1>cl:leriml._,, 

smız, dedi. 
Ekrem: 
- Hayır, ben almadım, evrak 

hukuk işlerine gelmiştir. Bende. 
ııiz bir derkenarla havale ettim. 
Evrakın benimle esasen hiç bir 
alakası yoktur. diye cevap verdi. 

Müddeiumumi muavini Arif 
Çankaya, baz.ı istizahlarda bulu. 
nacağmı bildirdi. Üstündnğa ba
zı sualler sordu . 
Üstündağ bu sualleri pek anlı. 

.ramadığını, mevzuu bahis arsa • 
nın mesahası üzerinde kati bir 
şey söylemek imkanının mevcut 
olmadığını bu avarızı ölçen her 
mühendisin başka rakamlar bil -
dirdiğini ifade etti. 

Bundan sonra müddeiumumi 
başmuavini Arif Çankaya iddia. 
namesini okudu. 
İddianamenin hulasası şudur: 
1) Belde ve belc<liycniıı lehine 

clcrha mii.~ait §craitlc sulh al><li 
çok nıümkiııt iken bilcih'is bu im._ 
kam cl<.fo etmek için hiç bir tek . 
lif ı:c tcşcbbiıstc bulırnmıyaralc 

Ermeııi ccmaatiııin ileri sür<liik. 
lcri sulh şartlarım olduğıt gibi 
l.:abıd ve belediye alcylı inde sulh 
aktcylcdifjiniıı, 

2) Sulhnamc ve haritalar mu. 
cbincc l>elcdiye ıdı lesine tcsçil et. 
tirilmiycıı daha bir miktar -me. 
:::arlık arsa.sı mevcut ve bu nıik
ta r ~llllı mııl•tczrun oZ.aralc Erme. 
ni cemaCttine terki ikti • 
za cdcr1•cıı, bunu yapmı -
yarak lJclcdiya uhfcsiııc tc.<ı. 
çil edilen kısımdını if ra::en gör. 
mck hususları vazifeyi suiistimal 
nwhiyatiııde göriilerck ecza Jw._ 

( l)euıınıı 6 ırıcıda) 

.......... >,,;: ... • • • .... 

si kesilmiştir. 

Müddeiumumi Yolsuzluğu 
Anlabyor 

Bu mühim yolsuzluk işi et
rafında efkarıumumiyeyi tenvir 
için kendisiyle konuşan bir mu
harririmize, Müddeiumumi Hik
met Onat, yolsuzluğun bütün 
safhalarivle tahkikatın en ince 
noktalar;nı anlatmıştır. 

Müddeiumumi Hikmet Onat 
demiştir ki: 

- Denizbank tarafından tesisa· 
tr elektrikiyc Türk Anonim Şirke
tinden satın alınan Satie binası_ 
nın, alım satım işinde bir yolsuz· 
Juk olup olmadığı hakkında İktı~ 
sat Vekaleti emriyle Maliye ve ik· 
tısat müfettişleri tarafından müş

tertken yapılan tahkikat sonunda 
hazırlanan fezlekeli tahkikat evra. 
kr usulen memuriyetimize veril· 
miştir. 

Bu evraka nazaran Satie bina. 
:>ına İktısat Vekaletince mütehas· 
sı~Jar.dan mürekkep olmak üzere 
teşkil edilmiş olan bir heyet tara-

a- VAKiT 24 HAZiRAN 1!>39 
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Hatay anavatan a kavuştu 
Büyük kurtarıcının az mile i leriye attığı adını 
Milli elin kuvveili idaresinde bir hakikat old tı 

ay Vilô.yetimizin tarihine bir bakış 
Fransız bükfunet'iyle imzalanan 

bir anlaşma Hatayı anavatana ka· 
vuşturdu. Yıllardır mflletin bağ. 
rmda bir yara gibi kanayan Ha
tay, artık bu hasret acısını sıcak 
bir nevazişle saran ve koruyan 
bayrağrmız altında dindirecek 1 

Hatay'ın anavatana ilhakı bii
yük Kurtancnruz Atatürkün bil· 
ylik bir azim ile atmış olduğu adr 
mın izinde yürüyen hilkQmetimi. 
zin verimli siyasetinin ve Milli 
Şefimiz İsmet İnönünün kıymetli 
idaresinin olgun bir neticesidir. 

Hatylılann ıztırabınr içimde 
bir yara gibi hissettiğim günU bu
gün gibi hatırlanm: Hocamız ıs. 
mail Habip Hatay hakkında bir 
konferans veriyordu. Adana 
maarif eminliğinde bulunduğu ta.. 
rihlerde Atatürkün şehri ziyareti· 
ni §Öyle anlatmıJtı: 

'' - Gazi gebre girerken kar§I. 
layıcılarmm en ön saffında Uç ta· 
ne Antakyalı kız bulunuyordu. 
Ellerinde çiçek .demetleri vardı. 

İlerlediler, buketleri Gazinin önll
ne atıp, ellerini uzatarak: ''Ne o· 
lur, bizi de kurtar,, .. dediler. Gazi 
önünde birden yilkseliveren bu 
küçük kızların yanık çehrelerine 
baktı. Bu küçük yilzleri hasret mi 
dağlamıştı? .• "Bizi de kurtar., eli· 
ye uzanan bu kollar yardım isti. 
yordu. Gazi bir lfillza durdu. 
Hasret acısiyle olgunla§IIU! bu 
küçük yüzleri okşadn dudaklan
nın kenarına m!nalı tebcnümU L. 
lişti. Yoluna devam etti.,, 

Hayat bana, hocamın konferan
sından hafızama işlenen bu par 
çanın m!nasmı daha gilzel anlattı. 

BüyUk Kurtancnmz Anavatan. 
dan ayrı yaşayan yUzbinlerce kar
deşimizi de şanlı Tilrk bayrağının 
altına almağa karar vermişti. Bu 
gayeye eriş111ek için bazan bir dip. 
lomat, baza:ıı da bir kumandan gi· 
bi gece gilndüz uğrştr. Hatt! içi· 
ni kemiren hastalığa tutulduğu 
günlerde bile, ıztırapla kıvranan 

Hataylı Türk kardeşlerine ümit 
ve cesaret vermek için bir şimşek 
hıziyle Mersine kadar gitti. Fakat 
bu seyahati onun hasta V'Ücudilnü 
bir kat daha sarstı, ~tatürk, 

Türklük için kendini bir kere da
ha feda ctmi§ oluyordu. 

Ne yazık ki bil yük Kurtarıcı. 
mız bu hareketinin neticesini gö
remeden .diğer bir hayata intikal 
etti. 

Atatilrkiln ölilmiyle Hatay da· 
vası geV'§cmcdi. Gerek kumanda 
merkiinde, gerekse diplomasi ha
yatında memlekete sayısız biz. 
metler etmi§ olan Milli Şefimiz 
İsmet İnönü devlet mekanizması 
başına geçince Hatay işini de ilk 
planda halledilecek meseleler ara· 
smda tuttu. 

Bugün artık Atatürkün azimle 
kavradığı bu davayı İsmet İnönü 
koparmış bu1unuyor. Hatay Ana· 
vatana kavuşmuştur. 

MILU MOCADELEYE 
KADAR HATAY 

Hatayın milli mücadelesi, Ana
doludaki milli mticadele ile aynı 
tarihlere isabet eder. 

Hatay isgal olunmazdan evvel 
o tarihlerde Osmanlı hüklimctinin 
içinde bulunduğu vaziyet hakfka. 
ten vahimdi. 

Mondros muahedesine takad. 
dUm eden günlerde Sina cephesin. 
deki ordumuz Arapların istiklale 
kavt şmak hülyahmna kurban ola· 
=*akadan TW"Ulmuştu. Arabis
tı!nta faaliyette bulunan İngiliz ve 
Fransız casusları Arap beylerini 
satın almışlardı. Araplar işin ha· 
yal tarafına kaprlıp "Elhüküme. 

tülarabiyetül Haşimiyetilkureyşi· 
ye., adım verdikleri mevhum bir 
hükumete bağlılık şenliklerini ya
pıyordu. Cenubi Suriyede Osman· 
lı ordwıu dağılmış, nüfuzu sıfıra 
inmişti. Şimali Suriye henüz Os. 
manblann işgali altında idi. Cenu
bi Suriycden gelen haberler Arap
ların katfüim yapmakta olduklarr 
nı bildiriyor, herkes §imale doğru 
kaçıyordu. 

Bu sıralarda Mondros mütare. 
kesi aktedilmiş Şimali Suriyedeki 
Arap şehirleri boşaltılmı§, yalnız· 
ca Hatay şehirlerinde Türk asker
leri çekilmemişlerdi. 41 inci Türk 
fırkasının işgali altında bulunan 
Sancağa Türk kuvvetleri §Öyle 
dağılmıştı : 131 inci alay Karaa· 
ğaçta, 132 inci alay Antakyada, 
133 üncü alay Cebı.lcede. 

Fakat bu alayların kadrosu he. 
men hemen yok gibiydi. Taburlar 
ancak birer takım kadar kalmıştı. 

1918 Teşrinisanisi ortalarında 

mevcut kuvvetler Kırldıanda top· 
lanmış ve Antakyanm muhafazası 
yirmi beş asker ile Fahri adındaki 
bir subayın idaresine bırakılmıştı. 

h h . b' k' · b' T" k "f 'k' Uz 11i tıi' sup er angı ır ımsenın, ır va. ur nu usu ı ı y e ~ fi 
linin Hatayı ziyareti tamamen .ık şidir. Türklerin çoğu Sunf 
sine, muazzam bir tezahürata ve- miktarı da Alevidir. 
aile teşkil ediyordu. Hatay iktrsadi bakı~ r 

Hatay Türktü. Türkiyeye ilhak çok zenginliklere maliJctir. lr 
edilmeliydi. ı derun körfezi mükemmel b 

Atatürk: "Kırk asırlık Türk mana maliktir. BGtUn ııı 

yurdu ecnebi esaretinde kalamaz.. ziraate elverişlidir. BütUn /. ' 
dememiş miy<li?.. niz nebatları yetişir, bilhast',.; 

işte Hatay yirmi bir senelik ay· takal bahçeleri meJburdur· 
nlrktan sonra tekrar Anavatana havzası ziraat mıntak~s.ıdlt~, ~ 
kavuşmuş bulunuyor. rada her nevi nebat ekilır· 

HATAYIN COCRAFI VE tKTL bağcılıkta da çok ileri git • 
SADi DURUMU Zeytinlikler bağlar çoktur.t~ 

Şimdi Türkiyenin cenubu gar. 
bisinde Suriye hududunda bulu· 
nan Hatay coğrafi bakımdan da 
tabii hudutlarımız içine giriyordu. 
Hatay, cenup hududumuzda Pa
yastan başlayıp cenuba doğru u· 
zanan 110 kilometre boyunda şe. 
rit halinde bir sahil arazisidir. En 
geniş yeri 60 • 70 kilometre, en 
dar yeri 3-0 kilometredir. Me~aha· 

sı 13 bin kilometre murabbaı ka
dardır. 

Nüfusu 310.000 kişidir. Bunun 
yirmi beş bini Arap, yirmi beş bi· 
ni Ermenidir. On bin kadar da 
azlık vardır. Esas halkı Türktür. 

nayü de Hatayın başhca se 

rı arasındadır. ,ıO'! ili 
Hatay.da yaşıyan Türle.~ t "E 

lerimiz her sahada çok ıl r# 
. k' .. k·-•eıe mış. ze 1, munevver ıu ... 

Memleketlerinin Ana~ta.ı;: 
bakı Hatayda ötedenbert 
nen mesut bir gündü. 

Bugün artık Hatay ile 1
1 arasındalci hudut bilfiil ıca 

O .zaman Antakyanm idari kuv
vetini teşkil edenler maalesef A • 
rap ve KUrt idiler. Bunlar mem. 
leketin ınüdafaasmdan ziyade, 

Hatay vil4yetimizi gl'J3terir harita 

Fransızlara teslim olmak taraftarı henüz inzibatı, hakimiyeti tesis e-
idiler. Hatta bu havayı yaratmak dememişlerdi. Şehirlerin dışında 
için kaymakam İbrahim Ethemı 'karakol kurmak istiyen Fransız 

Üdd · ~ İb ahi M"cah' kuvvetleri derhal bertaraf edili· m eıumumı r m u ı..• 

yor. Fransızlann bütün hakimi. dillcezairi, mevki kumandanı bin· 
ba§r KUrt Nafiz, Jandarma ku
mnn.daru yüzba}I Arap Mustafa 
elde ettikleri birkaç vatan haini 
vasıtasiy'le şehirde propaganda 
yaptınyorlardı. Fakat Antakya ve 
diğer tehirleri istil! edebilmek i· 
çin evvela işe İskenderundan ba,. 
lamak icabediyordu. işte bu se
beple Fransızlar evvela İskende· 
runa çıktılar. 

iŞGAL 

Mondros mütarekesinin aktin
den bir müddet sonra 1918 senesi 
Birincikanun ayının başlangıcında 
iki Fransız harp gemisi ihtiyaçla
nnı gidermek için İskenderun li. 
manına gelmişti. Bu sebep görü
nilştü. Hakikatte Fransızlar şehri 
işgale gelmişlerdi. Bilahara da bü
tün Hatay şehirlerini iggal ede

ceklerdi. 
Mondros mütarekesinin yedinci 

maddesi, itilaf devlt:tlerine kendi· 
leri ve tebaaları için tehlikeli gör. 
dükleri yerleri işgal hakkını veri. 
yordu. 

Fransızlar da elde ettikleri va· 
tan hainlerine şehirde birkaç ~i
lah patlattılar ve sonra "gehirde 
asayiş yoktur, tebaamız tehlike· 
dedir .. ,, diye şehri işgale başladı. 
lar. Fransızların 1skenderuna çı
kardıkları askerler arasında Taş· 

nak Ermenilerinden teşkil edilmiş 
kıtalar da vrdı. Bunlar görülme· 
dik alçak'hklar yaparak halkı hır
paladılar.. Fransızlar bilfiil şehri 

işgal edince siyaset değişti. Halkı 
sefahete sürüklemek için eğlence 
yerleri açtdar ve kaleyi içerden 
fethetmek gayesiyle bazı nüfuzlu 
şahsiyetlere hükumet işlerinde 

vazifeler verdiler. 

Fakat bu nümayiJ köyltinün 
gözünü boyamıyordu. Şehir dışın. 
da yer yer cepheler teşkil edil
mekte idi. 

Nihayet Asrın Bey isminde eski 
bir yüzbaşı mütekaidi bunları 

birle'.;.irerek tek bir cephe kurmak 
istedi. Teklifi makul görüklü. ka
bul olundu. Bundan sonra Asım 
Be~· kumandasındaki kuvvetler 
Fransızlara meydan okumağa 

başladı. Fransızlar Hatayı işgal 

edeli tam bir sene olmuştu. Fakat 

yetleri 1ehirlere münhasır kah. 
yordu. 

Bu sıralarda bir giln As.rm Be· 
yin idaresindeki kuvvetler Antak
yayı işgal etti. 

Asım Beyin idaresindeki kuv. 
vetler Antakyanm arkasındaki da. 
ğa çekilmişti. Fransızların Amık, 

İskenderun ve Antakya üzerinden 
yaptıkları hareketler daima püs· 
kürtülüyoı1ardı. 

Türk kuvvetleri az olmalarına 
rağmen büyUk bir kahramanlıkla 
Fransızlar ile döğüşüyor ve mu
vaffakiyetler kazanıyorlardı. Ba· 
karkaya mevkiinde İhsan Beyin 
idaresindeki kuvvetler, Cisrihadit. 
te Mülazım Ccvadın idaresindeki 
kuvvetler, Sarrkayada Tayfur Be
yin idaresindeki kuvvetler Fran· 
sızları muvaffakiyetsizliklere uğ
rattı. 

Bugünlerde bilhassa Derküş 

muvaffakiyeti Fransızları çileden 
Çlkartnl§tl. 

Fransızlann Derküş Uzerinden 
Kuseyir mmtakasına yaptıkları 

bir alnnı Tıü:rk kuvvetleri feci bir 
akıbete uğratmış ve Türkler bü· 
yük mikyasta erzak ve cephane 
elde etmişlerdi. 

Türklerin bu muvaffakiyetleri 
Fransızları çileden çıkarttı. Kati 
harekata geçmeğe karar verdiler. 
Kuvvetleri General Gubo'nun ku. 
mandası altında toplandı. 

Bugünlerde de Ankara itiHifna
mesl aktedilmi§ idi. Çarpı§manm 
en çetin bir tinında itilafname 
muhtevası tebliğ edildi. Harp dur
duruldu. Bunu fırsat bilen Fran
sızlar Hatay şehirlerini işgal et
tiler. 

FRANSIZLAR HATAYA HA.. 
KiM OLDUKTAN SONRA 

Hatay işgal edildiği gündenbe
ri hiç bir zaman teessüre düımedi. 
Yanı başında beran ileri hamleler 
gösteren müstakbel kurtancıaının 
terakkisini pek yakından takip 
etti. 

Türkiye Cumhuriyetinin yeni 
muvaffakiyetleri Hatayda da aynı 
sevbcl doğuruyordu. 

Atatürk sevgisini bir aşk, onun 

getirdiği cumhuriyet, istiklal mef
humlarını iman olarak benimse
mişlerdi. 

Hataylılar Türkiyeyi, bütün i· 
naruşlan, bütün inkılapları ile be. 
nimsiyorlardı. Şapka inkılabı, harf 
inlcilabı, kıyafet inkılabı Hataylı

ları katiyyen ürkütmemişti. Onlar 
da din ile hükumet işinin aynlma· 
srnı yeri1'de bir hareket buluyor
lardı. İstiklali tadamıyan Hataylı 

kardeşlerimiz milliyetiyle birlikte 
aynı gayeye hizmet etmeğe daha 
çok evvelden hazırdı. 

Tekmil Hataylrların bağırların· 
da vatan ve bayrak hasreti yanı. 
yordu. Fransızlr da Türk kültürü. 
ne karşı menfi bir vaziyet almış
lardı. Bu hareketleri de Hataylı 

Türklerin vatan aşkını, istiklal 
sevgisini körüklüyordu. 

Hatayda Türk kültürünü koru
mak için Selametibelde isminde 
bir klüp teşkil olundu. Bu klüp 
bir lise açtı ve Türk gençlerinin 
Tilrk terbiyesi, Türk kültürü al· 
masını mümkün kıldı. 

Aynı zamanda bir kütüphane 
ve bir de salon tesis olunmuş, 

gençlik sefahet yerlerinden kurta. 
rılmıştı. Fakat 1922 senesinde 
Fransızlar "siyasetle uğrasıyor. 
sunuz,, diye bu klübü kapattılar. 

Hataylılar manevi bakımdan 

Türkiyeye bağlı idiler. Milli mü
cadele sırasın.da Hatayda sık sık 

Kızılay ianesi toplamyordu. 

İzmir alındığı gün Hatay em
salsiz bir bayram yaşadı. Hataylı· 
lar tzmirin kurtuluşunu kendi 
hürriyetlerinin de müjdesi olarak 
telakki ettiler. 

A NKARA 1LE MONASEBET 
TESiSi 

Türkler istiklallerini siln gilleri. 
nin ucuyla temin ettikten sonra 
Hataylılar da işin diplomasi yolu 
ile halli için Ankaraya heyetler 
göndermeğe başladılar. Bu sıra. 

!arda Suriye hududuna civar şe· 
birlerde de klüpler teşkil edili
yordu. 

MahkOm edilen aşık 
Sevgilisi tahammül etmediği için 

Dava sukut etti t~t 
~ ef ,q 

Edirnekapıda oturan ve Beya. 'bu davaya bakmış, muhakel'l~ ~ i 
ptta bakırcılık yapan Ali Osman nunda Ali Osmanrn suçunu f (:' 
evli ve iki çocuk sahibi olması. bularak kendisini 20 gUıı Jı" tt 
na rağmen Melahat adında bir mah~l'.im etmiştir. f. 

111 
• 

genç kadınla uzurı zaman metres Alı Osman karardan s0nr' ~ 
hayatı yaşanuş, nihayet evvelki lise teslim edilirken, Nfel;,J ?\ 

giln Mclfihati: birdenbire ağlamağa ~ ~ 
- Ben seni artık sevmiyorum, Mkime: .• :J 

11
1l 

git evimden diyerek kovmuştur. - İstemez, istemez, se~ tib· 
Melahat a)'Tılmağa razı olmuş, hapsetmeyin. Ben davanıdsJI 1 

ancak Ali Osman kendisinin ya • geçtim. demiştir. t fi en 
tağı ile bir kaç kat elbisesini zap. Bunun üzerine dava. suJtU ~ .;; 
tedince, polise müracaat ederek miş, Ali Osman da serb~ ol'I°' d 
Ali Osmanı mahkemeye vermiş • kılarak Melahatla beraber 1' lu 
tir. la çıkıp gitmiştir. ~t 

Birinci ceza hakimi Reşit, dün / a __.., ~. 

Kabataşta bir kaza a.ldLJ 1 ~~n 
~r 

Dün sabah Kabataşta bir kaza 
olmuştur. Vatman Recebin ida. 
resindeki 243 numaralı tramvay 
Kaba.taşta İnhisarlar deposu ö • 
nünden geçerken sol taraftan ö~ 
nUnc çıkan bir kamyonla karşılaş 
mıştır. Kamyon tramvayın yanın 
dan ge<:Tiıek isterken aksi istika. 

Bu yüzden tramvaylar UÇ ,oC' • tQ 
kadar işleyememiş, b~aıt fi>~ i 
ra Fındıklıda Satie binası ~ t 

1 

de manevra yapan 682 n~;,o! ~~ 
römork ta yoldan çıkmış. bıf ~ ~~ 
det sonra yola konmuştur· r, 
fusça zayiat olmamıştır. ~ ~l~ıı 

Evvelki gece de Tozkopa ~ t}d 
bir kaza olmu§tur: Şoför 1/ ~· ~ 
Kemalin idaresindeki toprıı1' J,ıı- '~d 
lü 3544 numaralı kamyoll Jıt' tiıf 
mutağa yokuşundan inerke' .. 1'tt 'YI ı 
ninin tutmaması yüzünden ~4ı1-
çi Kcnanın cvic çarpmış, e'1111!1~ 
varınclaki posta kutu.sunu s~ 
ta olan müvezzi Ahmede ç ,lJ • 
rak ehemmiyetli surette ytJ/ ıı., 
mıştır. İdaresiz kalan ka.J11>'0 iti 
labildiğine gitmiş, Eliza ~J 
CO yaşında bir kadına ç.ıı. b 
<ı :muştir. Kadın biraz so!].1'3 utt 
mü,5tür. Kamyon komiser :rı 
kaidi Bahattinin evinin dU'' ., 
çarparak durmuştur. Şoför ' ) 
kadan sonra kaçmışsa da dUl' 
kalanmıştır. ___/,, 

~ 
Ölü kediler gömülecef' 
Deniz kenarlarında kedi Jtb 

Bunun Uzerine Fransızlar Ha· metten de bir tramvay geldiğini 
tayda tazyiki arttırdılar. Türk görünce şoför direksiyonu sağa 
gazetelerinin Hataya girmesini 

1 

kırmış, bu suretle 243 numaralı 
menettiler. Bu sıralarda Hatay tramvayın önüne düşmüş ve şid. 
şehirlerine Fransız büyüklerinin detle müsademe etmişlerdir. Kam 
veya generallerinin yaptıkları se. yon hasara uğradığı gibi tramvn. 
yahatlere halk ne kadar biglne ym ön kısmı da parçalanmış ve 
kaltyor ise, TUrk hUkfimetine men yoldan çıkmurtır. 

·,-t 
ölülerinin görüldüğü be}edı. e. 
şikfıyet edilmiştir. Belediye t 

liği tarafından şubelere bir ~ 
gönderilmiş, kedi ve köpek 

01 

rfnin denize atılmayıp ~c~ir ~ 
cinde münasip yerlere göı:1'10 
mesi 'bildinlrrı1ştir. 
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miımessili tar:ı!mdan gazetecil::re 
verilen bir tebliğde ezcümle deni 
liyor ki: 

17 Haziranda 12 Sovyet tayya
resi Hsinking'in 450 kilometr~ 

batı şimalin.deki Rodonal Shal'ı 

bombardıman etmiştir. Birkaç &i
vil ölmüş ve yaralanmıştır. 

19 Haziranda, 17 Sovyet tayya. 
resi Buirmor gölünUn şimalinde1ri 
Konjur üzerinden uçarak 500 
benzin sandığı imha etmiştir. 

12 tayyare müteaddit vesileler. 
le Nomjahan yakinindeki Zcngo· 
inobo'yu bombardıman etmiştir. 

ZAFERi 
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Mecliste Denizyolları 
bütçesi kabul edildi 

Ali Çetinkaya izahat verdi 

Yusuf Ziya ve 
arkadaşları 

tevkif edildiler 

üstündağın mu
hakemesine dün 

devam edildi 
(Ba§ tarafı 3 'iincil<le) - -- -- -- -

Ceza Kanunundaki ( Baştaraf.ı 3. üncüde) H d f • • d • 
Maddeler ıı~lnıutmm. 2-/~ ~et 80 ı.ncı madzdclc. e e ) m ) z a) Dl 

rı c cc::ıycsı ts emnı§ ve s11 lına. 
AnkaTa 23 (Hususi) - Büyük 

Millet Meclisinde Denizyolları ve 
limanları idaresinin yeni ibütçesi 
müzakere vekabul edilmiştir. Bu 
münasebetle söz alnn müstakil 
grup reis vekili Ali Rana Tarhan 
btitçe encümeninden bir temen
nide bulunmuş ve ezcümle demi.~. 
tir ki: 

Encümen, Den,izbank ve onun 
yerine !kaim olan dairelerin talı. 
sisat ve kadroları arasında bir 
mukayese yapmış olacaktır. Bu 
mukayesenin neticesini bildirmek 
Intfunda bulunmalarını rica ede. 
rlm. 

Encümen namma. mazbata mu. 
harriri SllTI Day (Tra'bron) bu 
ıayihaya bağlı olarak takdim edi. 
len kadroda Denizbankta mevcut 
olan kadroya :nisbctle 200 bin li. 
ralı'k bir tasarruf mevcut oldu
ğunu söyle.mi§ ve bu hususta iza_ 
hat vermiştir. 

Hilmıet Bayur (Manisa), kür. 
Bilye gelerek demiştir ki: 

- lki müessese arasında. 200 
bin lira kadar bir tasa.nııf var. 
J}ediler; Denizbank ibanıka mua ... 
melesi yapmıyor mu !idi, ibanka. • 
mn bu yüzden temin ettiği kar 
bunu karşılamıyor mu ldi? Bu ta.. 
ı;a.rruf hakiki midir, yoksa arta. 
ca.k olan banka muamelesinin 
durma.sile 'bir zarar mı !hasıl ol
muştur? Bu hususta izahat rica 
ediyorum. (Rasim Kaplanın otur 
duğu köşeden mınlWar). 

Münakalat Vekili Ali Çetin, -
kaya, HiJanet Bayunın sualine 
cevap vererek yeni teşkilatın tam 
bir kadro halinde vaziyeti tanzim 
eylediğini ifade ederek na.ve et. 
ıni~r: 

- Denizbank'm dofu aylık blr 
bayatı vardır. Dokuz ay zarfmda. 
banka. muamelesi denilecek esas. 
lı l>ir ııey yapmamıştır ve yedi 
buçuk, 8, 8,5 faizle para almıştır. 
Bu parayı etrafa icap ettikçe ver_ 
mek istemiştir. Tabiatile ağır bir 
muameleye namzet bulunmuştur. 
Onun için yaptığı banka muaıne_ 
lesi diye esaslı bir ~y yoktur. 

Süleyman Sırrı: lçöz (Yozgat), 
bir müddet evvel yaptığı bir 
Trabzon seyahatinde yanında 
tüccar bir arkadaşı bulunduğunu 
söyliyerek Dcnizbank vapurların_ 
da bu tUccara gösterilen müşkü. 
18.tı anlattı: ve bu tüccarın vapur
da bulunan banka müfettişine şu 
suretle mukabele ettiğini ilave 
etti: 

- Tmenni ederim, Çetinkayn
nm pençesine düş. 
Hakkı Kılrçoğlu (Muş), halka. 

bu gibi teşekküllerde hisse veril. 
mesi işine temas etmiş ve buna 
mümasil işlerde hnlka meydan 
bırakmak, yer bırakmak ı,•o in. 
kişaf imkanı vermenin faydalr o. 
lacağma işaret eylemiştir. 

Tekrar kürsüye gelen Ali Çe • 
tinkaya, ticareti bahriye işine 
hUkQmetin vennektc olduğu e • 
hemmlyeti anlatmış, mektebin 
yeniden tanzim edilmesine, çalı • 
şıldığmr, fa:brikanın, ıslahı Hlzrm 
geldiğini, havuzlar meselesile e
saslı bir surette meşgul olduğu_ 
nu beyan etmiştir. 

Ali Rana Tarhan, Trabzon li. 
manı inşaatının ne safhada oldu. 
ğunu sormuş, Nafıa Vekili Gc 
neral Ali l<uat Cebcsoy, şu iza ~ 
batı vermiştir: 

- İngiliz kredisinden heyeti 
vekilece bu işe bir miktar ayrıl. 
mıştır. Bu işin halli için !ngilte. 
reden mütehassıs celbediyoruz. 
Buna. göre inşaata başlanacaktır. 

Bundan sonra sivil barem pro· 
jesinin müzakeresine devam edil
di. Geçen toplantıda bütçe encü. 
menine muhtelif takrirlerle birlik· 
te iade edilmiş bulunan ikinci mu
vakkat maddenin encümende aldı
ğı yeni şekil ve bu hususta encü
menin hazırladığt mazbata okun. 
muştur. Encümen bu maddeye şu 
esaslan ilbe etmiş bulunuyordu: 

1 - Kanunun neşri tarihinde 
bulundukları vazifede 3 seneden 

fazla olanların bir yukarı derece· 
ye geçirilmeleri. 

Suçlular hakkında açıl?n da· meyi Dahiliye Vekaletine tasdik • • 

va ceza kanununun Z?'· 240 ettirmeden tatbik ve infaz nok.. m u va f f k ttı 
2 - tkretlilerin yeni derecele

rinin tesbiti için yapılacak hesap· 
!ardan son aylarda alınan acele 
zamları karşılıyacak formül olarak 
encümen 1 Kanunusani 1939 tari
hini esas tutmuş ve ücretlilerin 
yeni dereceleri tesbit olunurken 
bu tarihte almakta oldukları ücre. 
tin hesaba esas tutulması. 

ve 339 uncu. maddelerıne te· tasmdan da füzımıu muhakeme a 1 ye 
mas etmektedır. kararı mevcut ise de bu hareke 

Suçlular hak~ı~da açılan da- ti yııkarıda gösterilen oo.;:;ifcyi Fut b o l Ü tadil d eg~ il d isi 
vanm temas ettıgl ceza kanunu- suiistimal suçunım bir mütemmi. ' 
nun maddeleri sırasiy}e şunlar· mi V61)itı.acnalcyh Urtstı1ııt mürek. l in i temin. etmek gerek t ı 
dır: f\ebi sayılması talep ve iddia c. 

3 - Halen ücretle müstahdem 
bulunan mütekaitlerin ücret müd
detlerinin hesabında tekaütten ev
velki hizmetlerinin nazarı itibare 
alınmaması. 

4 - Tayin ve murakabeleri hü· 
kıimete ait bulunan mektep mual. 
limlerinin bu muallimlikte geçir. 
dikleri müddetin de intibak hü· 
kümlerinin tatbıKında hesaba ka
tılması. 

5 - Encümen projeye ayn bir 
madde olarak mütekaitlerin ücret· 
li bir vazifeye alınmaları halinde 
bunlara en çok tckaütlüklerine 
mesnet olan memuriyet veya rüt. 
be dereceleri maaşına tekabül e. 
den ücretin verebileceğini ilave 
etmiştir. 

Encümenin teklif ettiği muvak· 
kat ikinci madde aynen kabul e
dildikten sonra muvakkat üçüncü 
madde de görüşüldü. 

Müteakiben projenin geriye ka· 
'lan maddeleri sıra ile görüşülmüş 
ve sivil barem projesinin birinci 
müzakeresi bu suretle ilanal ediL 
miştir. 

Meclis, Pazartesi günü topla. 
nacaktır, 

lzmirde bulunan kasa 
ZÇıldı 

lzm~ 23 "("A.A.) - Bulvar 
inşaatI için yıkılan binaların en· 
kazr kaldırılırken Kantar kar.a· 
kolu civannda bulunan bi.iyiik 
kasa bugün bir heyet huzurun· 
da açılmıştır. içinde altmış altı 
altın lira ile bazı mücevherat ve 
muhtelif kıymette muhtelif dev
letlere ait esham ve tahviller 
çıkmıştır. Mücevherat arasında 
elmas küpe, tek taşlı elmas yü
zük ile eski zamanlara ait Os
manlı ve ecnebi paraları, ziynet 
altınları da vardır. Kasa sahibi
nin kim olduğu tesbit olunama· 
mıştır. 

205 İnci madde - Bir kimse dilm~tir. Tn gazete .. inin Perşembe gün. 
Türkiye devleti hesabına olarak İddia makamının bu sözlerin. kü nüshasında Maarif Müdürü 
almağa veya satmağa, yahut den sonra avukat Kenan Ömer, 
yapmağa memur olduğu her ne· müvekkili tistündağın her türlü 
vi eşyanın alım ve satımında icraatının kanuna uyduğunu, ve e
ve paahsında ve miktarında ve ğer mutlaka bir mesul aramak la
yapmasmda fesat karıştıran zım gelirse, bunun, Ustündağın 
her ne suretle olursa olsun irti- <leğil, talimatnameyi yapanlar el· 
kap eylerse beş seneden aşağ1 duğu yolundaki mütaleasını tek· 
olmamak üzere muvakkat ağır rarladı. 
hapis cezasiyle cezalandırılır ve Üstündağ avukatının fikrini 
3 seneden 1 O seneye kadar rüt- daha şümullü bir şekilde izah et. 
be ve memuriyetten mahrumi ti; ve her türlü isnatları reddeden 
yet cezası dahi hükmolunur. uzun bir beyanatta bulunduktan 

240 mcı madde - Kanunda sonra Sürp Agop Mezarlığı işin· 
yazılı hallerden başka her ne den de beraetini iste.eli. 
suretle plursa olsun vazifesini Bundan sonra Asri Mezarlık 

Tevfik Kut'un, Tan gazetesinin 
ortaya koymuş olduğu şildin han
gi mektebe verileceği hakkındaki 
beyanatını okudum. Hissiyatımı 

ifde edecek yegane kelime, hay. 
rettir. 

Muhterem maarif müdürü mek· 
tepliler arasındaki müsabakalarda 
kazanmanın ve dolayısiyle şampi
yonluğun mevzuubahsolamıyaca

ğını, kupanın en iyi oynayanı en 
dürüst h:ıreket eden takıma veri
lebileceğini söylüyor. 

Bu satırlar bir sporcuya hiç bir 
mana ifade edemez. :Futbol saha. 

suiistim•.l eden memur derecesi· davasına geçildi. sına veya güreş minderine çıkan 
ne göre 3 aydan 3 seneye kadar ASRİ MEZARLIK DA v ASI genç muhakkak ki kazanmak için 

hapsolunur. Cezayı tahfif ede- İstanbuldan gelen tahriratta 
cek sebeplerin vücudu halinde Zincirlikuyudaki Asri Mezarlık 

çırpınır. 

Futbol yalnızca vücut kalibiye· 
tini yükseltmekle kalmaz, aynı 

zamanda galibiyet imkanlarını da 
verir .. Futbol çift gayeli bir spor
dur ve kazanmak muhakkak ki he. 

bir aydan az olmamak üzere ha· 
pis ve 30 liradan 100 liraya ka
dar ağır cezai nakdi ile cezalan
dmlır ve her halde müebbeden 
veya muvakkaten memuriyet · 
ten mahrum edilir. 

339 uncu madde - Bir memur 
memuriyetini icrada tamamen vya 
kısmen sahte bir varaka tanzim 
eder veya hakiki bir vesikayı tağ· 
yir ve tahrif eyler ve bundan do
layı umumt ve hususi bir mazar
rat tevli.d edilirse 3 seneden 

adı verilen arsanın belediye hu
dutları dışında olduğu bildirili· 
yordu. 

Bu sırada Muhittin Üstündağ 

arsanın satın alındığı sırada An· 
kada olduğunu bildiren bir vesi. 
ka ibraz etti. 

Ve geçen celsede müddeiumumi 
ile aralarında geçen münakaşalı 

bir konuşmayı telmih ederek: 
•• - Eğer valinin işi bir hava

leden ibaret ise, bu valiliği kim ol. 
sa yapar,, sözüne cevap verdi. 

10 seneye kadar ağı: ha~is cezası- tstanbulda on üç sene vali ola· 
na mahkQ~v·olu.r. Eger 1~bu v~ra- rak çalıştığı zamanlarda her an 
ka sahtelıgı ısbat e?ı.lmedı~çe p:ı.esuliyetini müdrik bir memur 
~uğber ~lan evrak kabılınden ıse gibi harelı:et ettiğini ve müddeiu· 
agır hapıs cezası 5 seneden 12 se· muminin bu sözünün kendisini 
neye kadar verilir. . . mütessir ettiğini söyledi. 

Evrakın musaddak suretlerı ka· Müddeiumumi başmuavini Arif 
nunen zayi olan asılları makamına Çankaya, istihfaf maksadiyle bir 
kaim olmak lazım geldiği takdir. söz söylememiş :bulunduğunu, sö. 
de mezkQr suretleri hakkında asıl· zünün bir suitefehhüme yol açtı-
1-~rı gibi muamele olunur. ğı için kendisinin de müteessir ol. 

Salon oyunları duğunu söyledi. 
Mündcrecatımızın çokluğu do_ Bundan .sonra her üç dava her 

pimize hakim olan bir histir. 
Maarif müdürünün beyanatına 

göre futbolda galibiyet mevzuu
bahsolnuyacak, yani golün kıyme. 
ti kalmıyacak, futbol gayesiz bir 
spor olacaktır. 

Halbuki futbo1da esas goldür, 
gayedir. Fransızlar da bizim gol 
dediğimiz neticeye ''but'', yani 
''gaye,, demişlerdir. 

Burada üzerinde durulmağa de
ğer bir mesele de mevzuubahs o· 
labilir: Biz gen~lerde daima gaye..ı 
!erine -ulaşmak yolunda azm ile 

1 

Hallcıoğlu 
spor klübü 

Bir futbol turnuvası 
tertip etti 

Halıcıoğlu spor klübü tarafın

dan tertip edileceğini evveke ha. 
bcr verdiğimiz futbol turnuvasına 
iştirak edecek klüpler geçenlerde 
bir içtima aktederek bu müsaba-

layısUe bugün salon oyunlarını türlü tahkikat ve tetkikat ikmal 
koyamadık. Cuma günkü nüsha. edildiğinden karar verilmek üzere 
mızda çıka1' oyunların halledil • muhakeme 8 Temmuz Cumartesi 
miş şeklini yarın bildireceğiz. ö. gününe talik edildi. 

kaların fikstü:ilnü tanzim etmiş
Kiitalı11a Sııllı llrıkıık /Uildmlijji11. lerdir. zür dileriz. 

••••••••il den: . Dog- uspor Halıcıoğlu Bomon· Bolııtbey mahııllesınden Ispartnlı- . ' .. '. . 
oğlu Gıyas Sııser ,.c Sııli ibiş oğlu tı ve Okmeydanı kluplerınm A ve 
ile Cafer oğlu ölli Sülcyııııın \'nrislcri B tkımlariyle iştirak ettiği bu 
Mehmet, Heş:ıt ve sııircnin ş:ıyiıııı turnuvanın başlangıç tarihi 25 • 
mutıı~:ırrır oldukları Pekmez p:ıınrı 6 - 939 dur. 
mevkiinde hudut "e e\·s:ıfı s:ıiresi ilk günün mlisabakaları şunlar· 
şıırtnnıne~inılc yazılı Çeınlıcrcilrr d . 

1 k ·ı · l ·ı ır · ç:ırşısınn nçı an ·npı cı ıelı ııdcıı >1 • • D v A 15 30 mcsahe 119 metre :'\I. uzerine mebni Bomontı - ogospor • 
t:ılıtani 1 diikkiın ve ma~nza YC fcv. Bomonti B - Doğospor B 13,30 
knııi 10 otla \'C :.! solonu mıılılc,·i hu- Ilalıcıoğlu A - Okmeydanı A. 
Jıınnn ve Pnınııkcıılıır çnrşısınıı :ıçı. 17 ,30 
lan knpı cihcliııclen ıle 200 metre mu- Halıcıoğlu B - Okmeydanı B 
r:ılıh:ıı iızerine kurulmuş l:ılıtonl 8 18,30 
?ı~ğ:ız:ı ve cHikkiııı ve 10 od:ı \'c bu Bu müsabakalar Halıcıo -1u sa-
ıkı kısmın nrosın<la 300 meıre mu-

1 
g 

r:ılılııııncln lıir nvln ''c lıir çc'5ıne) 1 hasında yapı acaktır. 
ihth·n eden 3900 lira muhııınıııcıı kır
meıli Çukurlınıı denmekle ınnrıır hir 
olı5ap lıanıu knlıili taksim olın:ulığıh
daıı snıılnrıık şuyııun iwlesiııc dair 
verilen kıırnrn hinnen ::!j - 7 - !l3!l 

Fereştanof 
Pazar günü güreşmeğe 

hazır 
snlı giinli snnt 14 de mahkeme kale
minde nçık nrtıırııın suretiyle sntı- Dünkü nüshamızda haber ver-
lııraktır. ·" rtıırına şartnnıııcsi 1 - 7 - diğimiz; Mülayimle güreşmek ü. 
930 ıl:ın itibaren atıktır. ::;rırııkfulnıı zere' sehrimize gelen fakat danı· 
gn~:rı almak. isteyenler~~ lızde 10 nis- şıklı ~üreş yapamıyacağı için tek· 
betınde lcmın:ıt vcrınege mecburdur- 1 . .. k · t k .. .. ı ar mem eketıne donme ıs er en 
f;ır. l\Iıınyycıı gıındc ııc defa lınğırt. 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz şekilde knbart. 
ma pullar ilave edilmiştir. 

tırıldıktnn sonra en çok :ırll ı r:ınııı organizatörlerin müracaati ile po. 
iizerindc lmakılır. ~lüştcri hir harııı Iisçe yakalanan Bulgar pehlivanı 
znrfındn ıınrnyı ,·ermezse ih:ılc bozu- Ferenştancf ilk ısrarından vazgeç 
lnrnk oıı beş ı;lin ıniH~~ıcıı.e. Ye?iclt•n miş ve bu pazar yapılacak güreş. - Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 

ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 
ıırttırmayn çıkarılır. ı..u ıl,ıııcı art- 1 . -· . b"ld' · f 

~ rırm:ıcln en ziynde ıırıtınının üzerine ere gırecegını •1 ırmış ır. 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine 
ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor : 

ı - Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el işi ve ma
kine kalfası ve aynca makine ile elbise diker erkek ve kadın 
terzi alınacaktır. 

2 - Yaı;ı ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve 

tifo aşı kfı:ğıtlarilc birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne mü. 
racaatları. (5) (4000). 

ihııle olunur. lki ihale ıırasınclııki ı:mirıürıii Askulik Şııbe Rd~liğİll· 
f:ırk Ye faiz ünce nrttırandnn alınır. 1 ~. . .. (t!ll: 
:.'>lııştcrı şıırtııaınede yıızılı hitltın şe- 1 _ nu sene ı _ ıı . 939 d:ı açılıı-
rniti k:ıhııl ve itiraz hakkını şimdi- rnk olnn lıe<;aJl ,.e muıımcle memuru 
elen i-;knt etmiş sııyıhr. işim gayri ııkııltınıı f:ılelıc alınııc:ıklır. 
nıenkuliin lhnlı:sine kııdnr lıiriknıi5 !! _ Btı tıılcuelcr yedek sulıa lnr 
belediye \"e evkaf borçları ile delHi- dan oluıı (208) s:ıyılı ordu cmirn:ı-
liye resmi nlnna :ıillir. F:ızla mııliı- mcsinin 12 nci sıı}·fıısmda yazıh şe. 
ın:ıt edinmek isleyenler rnnlıkeıne kıı- rnil dahilincle ''e 10 temmuz 93!1 
lrminılc lı::ışk:ıtlp mım\'lniııc ıniirn- tnrihiıııı knıl.ır ılilckçrelriylc hirlik
caallıı 93 ı - 4 closynda rneveııt ş:ırı.

1 
le Eminöıı!l Askerlik Şu hesine ıniirıı-

name~ i okuyııbilirlcr. ,(2!1500) cııatl:ırı iliın olunur. 

çalışmak, muvaffakiyetin tadıtıl 
!arak, muvaffakiyetten :ınu"' 
kiyete koşmak tabiatlarının 

leşmesini temenni ederiz. 
Mektep sırasındaki genç!~ 

birçok temiz gayeleri vardır· 
lise talebesinin en hassas 
gayelerine verdiği kıymettir. 

Artık spor sahasını unut~ 
meseleyi bu cihetten görebilı 
Çocukları. her ne sebeple 01

0 
olsun gayeden uzaklaşurı:nak 
ru değildir. 

H . b' .. d salı• ıç ır gaye gutme en 
meşin top peşinde avare ~ 
gençin yarın da hayatta hıÇ 
hedefi olmadan gelişi güzel }il ., 
ket etmesi temenni edilir rrı1 • 

Çocuklara muhakkak gaye 
kıymetini öğretmeli ve -

11 

mikyasta bile olsa - spor sa 
ifil 

rında da muvaffakiyet heves 
şılamalıyız. 

Muhterem maarif müdiir~ .o! 
kanaatinin sebebini bildirrtı•} 
Fakat bunu keşfetmek hiç de 111 

kül değildir. Öyle zannediY0 

ki mektepliler arasındaki ınii53 
"e kalarda cereyan eden son rrıu 

hadiseler maarif müdürUtıl 
böyle bir düşünceye sevketrrıİf/ 

Biz bu düşimceyi kabul ede
0 yiz. Müessif hadiseler maHi!ll 

ve hakikten çok acıdır, fakat b 
!arın önüne geçmek için düş\111 

len çare bu ise, hiç de :ını.ı"" 
değildir. Böyle bir vaziyette ~ 
-gcN;11 ilk tedbir sporun şek1İll1 

dil değil, disiplini temindir. 
Mektepliler arsındaki ıniisJ ~ 

kalara garip bir şekil verıı1e 
mana yoktur. d 

Disiplini temin için icabe 
tedbirleri almak ve ~ocukları g• 
fikrinden, galibiyet hevesinde!\ 
zaklaştrrmamak .daha doğrl.I !
hareket olur. !!,/ 

Denizciler bayra~1 

1 Temmuzda kürek Y6
' 

rışlarıda yapılacak 
Deniz Bayramı olan 1 Terrıı:ı'I~ 

da Su Sporlan için de bir P 
ğram hazırlanmıştır. off 

Ogün yapılan merasimden I 
ra deniz sporlariyle meşgul oll 
gençlerimiz Ortaköydeki pe~ 
Ticaret mektebi önünde haıı! r 
nan sahada müsabakalar yapacJ 
lardır. 

Müsabaka sahasına beş ~ııc* 
beş tc dönüş şmandırası şiaıdi~ıl' 
konulmuş, ve bu şamandıralar ~ 
maralanmıştır. Yarışlara girece 
lcr şamandıra avdette fazla Y': 
beşten yukarı olursa karşı1aş111 

' lar iki katagoridc yapılaca1' fJ 
her iki kısmın birincileri bir dt 
da yarışacaklardır. . 

Yapılacak müsabakaların pr" 
gramı şöylece tesbit edilmişti!~ 
Saat fffe 

~ 
141-
14,15 

14,30 
14,50 

15,15 
15,40 

16,-
16,35 

17,-
17,30 

Tek çifte klasik 
Tek çifte klasik 

(Bayanlar) 
Dört çifte klasik 
Beş çifte mektep 

flikalarr 
İki çifte klasik 
iki çifte (Bayan. -

lar) 
Altı ~ifte kanca başlı 

Yedi çifte mektep 
flikalan 
Deniz sikisi 

Mübareze tekne.l 
yarışları 

18,10 Su üzerinde kayak 
18,!0 Elbise ile yüzme 

deniz ticaret mektcm\ 
talebeleri tarafından 

18,45 Yağh direk, 

16,; 
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-----------------------------------------~---"".'""----.... --~------~=---------------------------Harici Askeri Kıtaatı Satmalma Komisyonu ilanları 

Lira Lira Ku. 
, 600 Mu. Be. 32750 ilk te. 2456,25 
tll( 300 ,, ,, 17200 .. ,. 1290 

lrıda yazılı iki adet Dizel motörlü elektrik grupu §artna. 
~lllnıtadilat yapıldığından yeniden kapalı zarfla eksiltme. 
ita U§tur. Kapalı zarfla eksiltmesi 19-7-939 çarşamba 

t 15 Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Bu 
ll birlikte alınabileceği gibi ayrı ayn da alınabilir. Bir. 
'ttllll~ğı takdirde §artnamesi 250 kuruş ve yalnız 600 bey. 

ll ot~~ §artnamesi 164 kuruş mukabilinde Ankarada Ko. 
llıabılır. Isteklilerin kanunun 2, 3 - cU maddelerinde yazı. 
llarıa birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale 

't n bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
\'etnıeleri. (1026) (3707) 

~ * * * ~de ve Bor garnizonlarının ihtiyacı olan 105,000 kilo sığır 
~ 1 zarf usulile alınacaktır. 

1~ 41. l{eaı 26/6/939 pazartesi günü saat 10 da Niğdede Tüm. 
~ o. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 22,050 liradır. Şartna. 
~de de Ko. da görülebilir. İsteklilerin teminatı evveliye 
~!& ntektuplarını muayyen zamandan bir saat evvelkine ka. 

5de de Tüm. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1042) (4070) 

~ *** 1 

• t5 • 939 günü saat 1 t de kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca-
c ıı. tdilcn 161,804 lira 82 kuruş keşif bedelli Ankarada Muha

)'ı hayvanatı için iki ahır in§aat şartnamesinin teslim ve te
~ırında değişiklik yapıldığından evvelce yapılan ilanlar 

1lı addodilerek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konuı· 
'Ve eksiltme günü olarak 27 _ 6 - 939 Salı günü saat 11,30 
'dilrniıtir. İlk teminat 9340 .. a 24 kuruş _§a •• amesi ve sair 
~ 810 kurup adi geçen Ko.dan alınır. Eksiltmeye girecekle. 
~nt teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3 cü maddelerinde 

1&clerle bu gibi işlerle meıgul tüccardan oMuklarına dair 
~birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir aaat ev

dar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri (9) 

(4155) 

**• ~ğl~ Garnizonu için 250,000 kilo ve Milas garnizonu için 
kılo ki cem'an 500,000 kilo un kapalı zarf usulile eksilt. 

ltoıı.uımuştur. ihaleleri 28 Haziran 939 çal'§amba gUnil saat 
\ ?Pılacaktır. Muğla garnizonuna ait olanın tutarı 32500 IL 

1k teminatı 2438 liradır. Milb garnizonuna ait olanın da 
tııı.' 'l'optan talip çıkarsa umumunwı tutarı 65,000 lira ve 

•natı 4875 liradır.Teklif mektupları ihale saatinden bir sa. 
~ I<o. na. verilmelidir. Şartnameler Ko. dadır. Kanuni ve

ı olan isteklilerin l\tuğlada Komutanlık Sa. Al. Ko. na 
attan (1046) (4115) 

9() •• * 
tu.200 kilo sa.de yağı kapalı zarf usulile satın a.lmacaktır. Sa. 
.. "'111.ın beher kilosu 100 kuruştan 90200 lira kıymet biçil. 

· lhalesi 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat U de Çanıak. 
Met. Mevki sa.tın alma Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 

~eyi 451 kuruş mukabilinde ve posta ücreti kendil~rine 
~ . k üı.cre Çanakkale Mst. mevki satın alm.ı Ko. dan ıster 
bıJirıer. Şartnameyi gene Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyar. 
l..eva.zım amirlikleri sa.tmalmalan ile Balıkesir Kor, Urfa 

<t~e Canakkale Mst. mevki satın almalarında da para.sız görü
(l'aliplcrin ihaleden bir saat evvel teminat akçesi olan 5760 
~i.haıe kanununun 2, :~ maddelerindeki vesaikle bir saat ev. 

lsyonumuza milro.cnat etmeleri. (40) (4559) 

Miktarı M. bedeli İlk teminatı İhalesi 
Kilo Lira Lira 

~un ı,300,000 33800 2533 10.7.939 s. 9,5 
800,000 24000 1800 " " 15,30 

*** ~ için yukarıda yazılı çam ve meşe odunu kapalı zarf. 
lltnıeye konulmuştur. Şartnamesi kolordunun garnizonla

~ÖruJebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
larını ihale saatlerinden bir saat ewel Erzurumda aske. 
alma Ko. na vermelri. ( 41 l ( 4560) 

Sade yağı tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Lira Lira 

22000 22000 L650 
Urt 8000 7200 540 

'bıon 11000 11000 825 
~tfıer 4600 4830 362,25 
llkarıda yazılı mevkiler için kapalı zarfla alınacak sade 

eksiltmesi 10 Temmuz 939 pazartesi glinü saat 15 de Er. 
i-0 • askeri satın alma Ko. da yapılacaktır. Hepsi birden iha. 
ebıleceği gibi ayrı ayrı da ihale edilebilir. İsteklilerin ka. 
~ikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
~ el Ko. na vermeleri. Şartnamesi kolordunun bütün garni. 
'lllda görülebilir. (43) (4562) 

*** 
Tahmin bedeli tık teminatı • 

Lira Lira Ku. 

9900 
9450 

12880 
11960 

742 50 Karaköse 
708 75 Kağızman 

966 00 Sürbehan 
897 00 Iğdır 

~ 44190 3314 25 
"llkarıda yazılı mevkiler için sade yağı alınacaktır. Kapalı 
~ksiltmcsi 10 Temmuz 939 Pazartesi günü saat 16 da Er. 

As. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsine bir. 
,~ her garnizona ayrı ayrı fiyat verileceği gibi her garnizon 
hı ayrı teklif verilebilir. Şa.rt.na.me ve evsa.fr kolordunun 

"zonunda görülebilir. Teklif mektupları ihale saatinden 
t evvel komisyona verilmiş olacaktır. (47) (4556) 

* * * 
1000 kilo sığır eti kap:ılı zarf usulile alınacaktır. İhale.'.!i 

'939 Pazartesi günil saat 11 de Çorluda Kor Satmalma 
0ıı.unda yapılacaktır. İlk pey parası 2812 lira 50 kuruştur. 

1 
e ve evsafını görmek isteyenler her gün Çorluda. Kor 
~- ~~syonunda görebilirler. lstekliler kanunun 2, 3 dl 
~ bel~erile birlikte }>elll gün ye eaatten J>fr saat 

evvel teklif mektuplarını komisyona vermiş bulunmaları. 
(44) (5463) 

••• 
Muğla, Marmaris, Milis, KUllilk ve Bodrum garnizonları 

ihtiyacı olan 350,000 kilo arpa ile 350,000 kilo yulaf kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. !haleleri 10-7-939 Pazartesi 
gUntl saat 15 de yapılacaktır. Arpanın tutarı 19,250 lira ilk temi. 
nat 1444 lira, yulafın tutarı 20125 lira ilk teminatı 1509 liradır. 
Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel verilmelidir. 
Şartnameler komisyondadır. Kanuni vesaiki haiz olan isteklilerin 
Muğlad& komutanlık satmalma Komisyonuna müracaatları. 

. (36) (4526) 
••• 

Çatalca için aşağıda yazılı altı cins sebze açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 11 Temmuz 939 salı günü saat 14 de Ça. 
talcada tümen satmalma Ko. da yap ılacaktır. Sebzelere ait ev. 
saf ve şartname her giln komisyonda görülebilir. İsteklilerin ya. 
zılan gün ve saatte kanwı,i vesaiki ile birlikte Ko. na müracaat. 
larr. (38) (4557) 
Kilo Cinsi 

4320 
8640 
2880 
9120 
3600 
4500 

Kabak 
Yeşil fasulye 
Bamya 
Patlıcan 

Dolmalık biber 
Domates 

Tutarı hepsinin ilk teminatı 
Lira Ku. Lira kuruş 
129 60 1~ 75 - -

930 60 
403 20 
638 40 
144 00 
135 00 

*** 
12 - 6 - 939 da kapalı :r:arfla eksiltmesi yapılacaft illn edilen 

80,902 lira 41 kuru~ ke,if bedelli Ankarada Piyade Alayı hayvan. 
lan ahırı in'8atına ait idari ıartnamesinin tediye ve teslim 9artla
rında da değitiklik yapıldığından evvelce yapılan iltnlar hilkilm
süz addedilerek yeniden eksiltmeye konulmuıtur. EkaUtnttsi 
27 _ 6 • 939 Salı günü aaat 11 de Ankarada M. M. Veklleti Satın. 
alma komisyonunda yapılacaktır. tık teminat 5295 lira 12 kurut 
olup şartnamesi vesair evrakı 405 kuru!la adı geçen komiıyonldan 
alınabilir. Eksiltmeye girecekler kanunt teminat ve 2490 sayılı ka
n~nun 2,3 cü maddelerinde yuılı belgelerle bu gibi inpat itlcrilc 
meıgul tüccardan olduklarına dair veaaikle teklif mektuplarını ek· 
siltme saatin.den bir saat evvel Ankarada M. M. Veklleti Satınal-
ma komisyonuna vermeleri. ({8) (4157) 

*** 
Çerkeeköy için aşağıda yazılı altı cins se'Me açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 11 Temmuz 939 salı günü sa.at 16 da. Ça,_ 
talcada. Tlimen satmalına. Ko. da yapılacaktır. Sebzelere ait ev. 
saf ve oart:name her gün Ko. da görülebilir. İsteklilerin yazılan 
gün ve saatte kanuni vesaikle beraber Ko. na müracaatları. 

Kilosu 

3780 
7560 
2520 
7980 
2700 
3600 

Cinsi 

Kabak 
Yeşil fasulye 
Bam.ya 
Patlıcan 

Dolmalık biber 
Domates 

Tutarı 
Lira Ku. 
132 30 
869 40 
36:i 40 
598 50 
108 00 
108 00 . . "' 

(39) (4558) 
Hepsinin ilk teminatr 

Lira Ku. 
"163 6.5 

19 Haziran 939 pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla eksilt. 
mesi yapılacak olan Kaynarca. ve Hayrabolunun 405 er ton kuru 
otuna talip çıkmamasından 28 Haziran 939 çarşamba günü saat 
11 de LUleburgaz tilin Ko. da pazarlrk suretile ihale yapılacağı. 

(4561) 
• *. 

230,000 kilo yulaf kapalı zarf usulile alınacaktır. lhalesi 
11-7-939 salı glinıü saat 16 da Çorluda. Kor satmalma Ko. da 
yapılacaktrr. tık pey parası 862 lira 50 kuruştur. Şartname ve 
evsafını görmek isteyenler her gün Çorluda. Kor. Satınalına Ko. 
da görülebilir. istekliler kanunun 2, 3 maddelerindeki belgelerile 
belli gün ve saatten bir saat vvel teklif mektuplarını Ko. na ver. 
miş bulunmaları. (6564) 

*** 
20.000 kilo koyun eti kapalı zarf usulile alınacaktır. !hale. 

si 10-7-939 pazartesi gün.Usa.at 16 da Çorluda. Kor. satmalma. 
Ko. da yapılacaktır. İlk pey parası 675 liradır. Evsaf ve şart:na. 
mesini görmek isteyenler her gün Çorluda Kor. satınalma Ko. na 
müracaatla görebilirler. İstekliler kanwıun 2, 3 cü maddelerinde. 
ki belgelerile birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklü 
mektuplarını Ko. na vermiş bulunmaları. (45) (4565) 

inhisarlar·· ·u. Müdürlüğünden ·: ... · 
Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş şekli saati 
Düz kapak tahtru:ıı 30.000 Kg. 1200 - 180 - Açık ek. 14: 
Trifil tahtası 30.000 ,, 600 - 90 - ,, n 15 
Kafes .. 25.000 ,. 875 - 131 25 ,, " 15,30 
Parça ambalaj ka. 12.000 ,, 726 - 108 90 16 ,, ,, 

1 - Kutu fabrikamızda bir sene zarfında Birikeceği tahmin 
edilen cins ve miktarı yukarıda yazılı tahta ve kağıt parçalan 
açık arttırma ile satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, arttırma 
saatleri hizalarında. gösterilmiştir. 

fil - Arttırma 3-VII-939 pazartesi gilnli Kabataşt.a Levaz 
ım ve mübayaat şubesindeki alım, satış komisyonunda yapıla. 
caktır. 

. 1:'V - NUmuneleri her giln Cibalide kutu fabrikamızda gö _ 
rillebılir. 

V - İstekliler % 15 güvenme paralarile birlikte arttırma 
için tayin olunan gün ve saatlerde yukarıda adı geçen Komisyo: 
na gelmeleri ilan olnuur. ( 4229) 

Devlet Demiryoi1an ve Limanları 
işletme Umum ·idaresi ilanlar1 ··_ 

Devlet Demiryollara işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Devlet Demiryollan istasyon smıfmda istihdam. edil. 
mek üzere müsabaka ile hareket memur na.mz.e<li alınacaktır. 

A - Türk olmak, 
B - Müsabaka.ya i§tirak edebilmek için orta tahsili bitir. 

mit olmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan "dahil" yukarı olmamak, 
D - Asgarl bir sene için askerlikten muaf olmak, 
E - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi mua. 

yenelerinde faal servisde çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı 
olmamak, 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira. ile tayin edileceklerdir. 
F.cnebi lisanlarından birine vA.ıu:f olanlar 67 lira ücretle alına. 
caklard.ır. 

3 - Askerliğini bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak 
aynı §artlar dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin 
doğrudan doğruya Umumi Müdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz 939 cwnartesi gilnU sa. 
at 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Ma. 
latya, Adana, Af yon, İzmir ve Erzurum İşletme merkezler:ınde 
yapılacaktır, 

5 - En son müracaat 10 Temmuz 939 cuma gilnUne kadardır. 
6 - Talipler işletmelere ve istasyon,lara istida ile müracaat 

edeceklerdir. 
7 - Kabul şerait ve evsafı hakliında daha f a=Ia malfunat aL 

mak isteyenler lşlebne Merkezlerine ve istasyonlara müracaat 
edebilirler. (2309) ( 4234) ______ ..__ ________ , ... ,."""- ....... ____ _ 
1 

Levazım Amirliği Satrnalma ı 
Komisyonundan -------Yetmiş sekiz ton sade yağının kapalı zarfla eksiltmesi 5 

Temmuz 939 ça.r§amba günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yetmiş 
dört bin yüz lira ilk teminatı dört bin dokuz yUz elli beş liradır. 
Şartnamesi üç yüz yetmiş kuruş mukabilinde Ko. dan alınır. !s. 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarnu ihale 
saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (15) (4293) 

*** 
Rwneli cihetinde bulunan müesseseler için 346,200 adet yu. 

murtanın kapalı zarfla eksiltmesi 26-6-939 pazartesi günU sa. 
at 15,30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satmalma. ko. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5712 lira 30 kuruştur. 
tık teminatı 428 lira 42 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görlllebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklü mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Ko. na vermeleri. (10) (4131) 

l_iN_Hi_SAR_LA_R _U_MU_M _MO_· DU_ .. RL..._OG_ON_OE_N 1 
İstanbul 

ficaret ve Zahire Borsası 
2~ - 6 - 939 
FİYATLAR 

Naklolunacak tuz Sevk mınta. Ton başma. M. Bedeli teminatı 

miktarı ton kalan nakliye Uc. 
reti kuru§ Lira Lira 

18.000 Kara.deniz mmtalialan 350 63.000 4.725 
12.000 Akdeniz ,, 300 36.000 2.700 
10.000 Marmara denizi 150 15.000 1.125 

• 

40.000 114.000 

ı - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarmdan Karadeniz, Akdeniz ve Marına. 
ra denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun nakli işi 5-VI-939 tarihinde ihale edilmediğinden 

yeniden pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 
11 - Her mmtakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile teminatları yukarıda ya.. 

zılıdır. 

m - Pazarlık 30-Vl-939 giinU saat 15 de Kabataşta. levazım ve mUba.yaat §ubesindeki a. 
hm komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler her gün levazım eubesi veznesinden ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerin • 
den 570 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek Uç mm taka için birden vt gerek l veya 2 mmtaka için teklif atta bulu. 
nabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif edecekleri mmtakaya ait miktarlarda 
olmalıdır. Fiatlar haddi layık görüldüğü takdirde 3 mmtaka için birden yapılan teklü tercih edi. 
lir. 

VI - İstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte pamrlık için tayin edilen gi1n ve saatte 

%. 7,5 güvemn~ ~ bir~~ ~_!.dı ~ ~omlaY,On&_~ı~ ı.('1~A 

Buğday yumuşak 5.26 • 5.82; BIIA
day serl 5.06 .. 5.20; Buğday Jı:ııılca 
5.29 - 5.32; Arpa yemlik dökme. 4.36 
- 5.03; Çavdar 4.27,5; Mısır sarı d~k
me 4.22 • 4.24,5; Kuşyemi dö~me 
5.05; Keten tohumu çuvallı 9.27,5; 
Tiftik oğlak 125; Tiftik Anamal 105 -
113; Tiftik Çengelli 100; Keti kılı 
5.t • 55 kuruş. 

GELEN 

Bu~day G!lO; B. peynir 11; Ça\'. 
dar 30; Bulgur 15; Kaşar 12; Tiftik 
16; Mısır 85; Yapak 26; Un 60; B.• 
16; Mısır 85; Yapak 26; Un 60; Z. 
yaaı ı ton. 

GİDEN 

Susam •o; Mercimek 20; Kuşye
mi 15; Kıl 4; Tiftik 72 ton. 

ZAYİ 

327 • 328 senesinde 102 No. ile ts. 
tanbul Sultanisinden lise ikinci sı
nırın tahsil ettiğime dair almış ol
duğum tasdiknameyi zayi ettim. Y .. 
nisinl çıkaraacğımdan eskisinin hnk
mtl ıok~ - Mt HUmıd. 

Otl.fti}) 



8- VAIHT 24 HAZiRAN 1939 

1 
lstanbul Asliye 3 üncü Tlııkuk Mah-

H iN KOKU kmıesindw: 938/ 1521 

lın@gfffiii:~ıffi -· Beyoğlu Ramerlıatun mahallesinde 
m: Tevfik sokak 31 No. Iu CYUC mukim 

::t: Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından her sene olduğu ggl Hüt::ıverdi Kınalı tarafından nynı .... !ll! j hanede sakin Ahmet Kınalı Doyrnnlı 
~ti gibi bu sene de külliyetli miktarda getirilen en iyi cins :::! nleyhine 938/1521 numara ile açtığı 

:-:•::::::::!:='":~:.·=. A L M A N K o K u i!ii hoşanıııa <lava~ından dolayı gıyaben • ::f: icra kılınan tahkikat ve muhakeme 
m;ı sonunda: Dinlenen şnl~itlerln şalı n. 

•r· ::=: da tına nazaran müddeınle) h Ahme-:.:• DE PO DA t ı · ··1• · · ı t k d k ·ı · k , .. es m ı:ı: ı dın evın er e ere . gı mcsı ve ·a. 
ili~ 1 :! İ nsı ile çocuğunu senelerce arayıp 
u·· :· ! sormaması ve yoksulluk yüzünden 

::!i 10' P..ı1u21 11 lı'radan at lmaktadır . : taraflar arasında evlilik Jıirliğinin mJ ' v 1 2 s 1 • ii:i devamına manl şiddetli geçimsizlik 
im İ::i mevcut olup kabnhatın kocada lıulun-
!Il Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kada r da teslim edilir 

5
-eti duğu kanaati hasıl olduğundan kanu-

1
. =-: nu medeninin 134, 138 ve 14~ inci 

Müracaat yeri: f:
1
:i maddeleri mucilıincc hoşanmalnrm:ı 

A k M 1 K t•f ş· k ı· ı• t b ı Sİ•İ ve kabahatlı kocanın bir sene miid-~ n ara emur ar oopera 1 ır e 1 s an u ii·ii=i ılclle evlcnememcslne ve keyfiytiıı 

1 
İl tesciline ..,.e küçük Günerin vcl;ıyti-irti bat bürosu ::!! nf ifa etmek üzere anası yanında jp. • :ift kasına ..,.e istenmediğinden h isseye 

Sirkecide Yalıkö11tkü caddesinde Liman hanı karşısında Mühürdar ii= :~tirak tnkdirine mıılınl olmadığııı:ı 
• ~ i! ve icra dairesinin tensip cclcccği ı4a. 

zade hanında No. 32 Telefon : 23074. :• man ve mekfıntla 15 günde bir s:ı:ıı 
DEPOSU: Kuruçe§mede Altınçapada 2 No. lu Kooperatif deposu, ~ babaya göste~il.mesi .s~retirı: ')şahsı 

T 1. 35169 1
ml münasebellerının tesısıne ~aır ~-8 • 4 

e . . 9.\9 tarihinde verilen hukmu havi 

iiiiHEiE:§liiiiiiiiiilf 93!J/G:5 sayılı ilam ~üd.clenleyh. Ah. 
mı:t 1'.ınalının mezkur ıknıııetg:ıhını 

~~~----------~--~--~~--~~----~~~--------~----~--~--~------ terk ,.e )·..:nlsinin de mcc;lıul lmlun-

T eknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanhğından : ::;~~i0 t~~~~~:1~~l~ki~~~11~0~;i:1~~:; 

Bir çift kara 
sinek bir ayda 
1.500.000 olur 

Yıldızda bulunan okulumuzun 1939 mali yılı için satın alınacak gıda maddelerinin cins, 
mikdar, tahmin bedeli ve ilk teminatlarile eksiltmelerin saatleri yanlarında yazılıdır. Bunlar -
dan et kapalı, diğerleri açık eksiltmedir. Eksilt meler 12 ayrı şartnamede yapılacaktır. Kapalı 
zarf usulile yapılacak eksiltme için isteklilerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun mucibin
ce ve şartnamede yazılı vesikalarla birlikte muayyen saatten bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri. Aç ık eksiltmede isteklilerin ticaret odası ve şart.. 
namelerde yazılı begelerile ilk teminatlarını ya tırnıış olarak eksiltmenin yapılacağı 7. 7. 939 
cuma günü GU.müşsuyundaki Yüksek Mühendis Mektebi muhasebeciliğinde toplanacak olan 
komisyonumuza. gelmeleri. 

leYfikun ilanen tebliği tensip kılın
mış ve bir sureli de mahkeme di\·nn
Juıııesine talik edilmiş olduğundan 

tarihi ilandan itibaren 15 gün zar. 
fında müddeialeyh Ahmet Kınalının 
temyizi da,·a edebileceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (29~9i) 

Malarya, trahom, sıtma, çiçek, dizanteri, kara humrn•ı 

şarbon, kolera gibi birçok salgın hastalıklar ta§ıyan ıine"1 
kurusu, pire, güve ve bütün haıaratı. 

Şartnameyi görmek ve ilk teminatı yatırmak isteyenlerin eksiltmeden bir saat evveline 
kadar okulumuza gelmeleri. 

. Kapalı zarfta, postada vaki olacak gecikme kabul edilmez. (4383) 

Cinsi 

Yeşil salat& 
Pırasa 

1spanak 
Havuç 
Lahana 
Kök kereviz 
Patlican 
Taze bamya 
Domates 
Semizotu 
T. Bakla 
D. Biber 
Fasulye A. K 

" çalı 
,, Barbunya 

T. Bezelya 
S. Kabak 
Enginar 
B. Kabak'. 
Karnabahar 
Hıyar 

S. Yaprak 
T. Yaprak'. 
Y. Soğan 
Maydanoz 
Dereotu 
Na.ne 
K Sarmmali 
Pancar 
Kr. Turp 
Marul 
Ebegömecl 
Yerelma.sı 

Elan ek 
Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 

Sade yağ 
Çamaşır yrkama. 
Tavuk eti 
Hindi eti 

Pirinç 
Nohut 
Kaşar peynir 
Beyaz peynir 
Limon 

:Ayva 
Elma 
T. Vişne 
Kavun 
Karpuz 
Ç. ÜzümU 
Y. Üzümü 
Portakal 
T.Kayu 
Kitaz 

Mikdarı Tahmin bedeli·, Tutarı 
Azı Çoğu Kuruş Lira Kr§. 

4000 
3500 
3500 
1000 
3500 
1000 

11000 
700 

3500 
1000 
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lstanbul Asliye Altıncı llukuk Atalı. FAYD 
kemesinden: 3!J/687 

ile imha ediniz. Müddei: Tahir Eriş. 
Müddeialeyh: Emine Akile Eriş. 

Aksaray Küçüklanga Kürkc;ühaşı 

mah. Sulubostan Sk. No. 13. 
Müddei: Tahir Eriş tarafından 

müddeialeyh Emine aleyhine acılan 
bo~anma da\·ası için mü<ldelnleylıin 
19 • 6 • 939 pazartesi günü saat (10) 
da mahkememizde hazır bulunması 
lüzumu 11Anen tebliğ edilmesi üzeri. 
ne mumaileyhin o gün gelmemesi ve
ya bir vekil göndermemesine mebni 

hakkında gıyap kararı ittihaz olun
muş ve imlA kılınan bu karara nit bir 

FAYDA bütün ha~eratı öldürücü mayilerin en iyiıi ve müe•,iıi 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Adi pzı b01' 
karışbrarak ve süslü Avrupa ve Amerika etiketi ve marka•• 

rak FAYDA yerine satmak istiyenler vardır, Sakın:ınıı• 

Deposu: Hasan deposu, Sirkeci Liman hanı altınV 

' •• •• 
• KUŞ UYU 
1 Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanın~ nüshası da mahkeme divanhanesine 

asılmış ve keyfiyetin on l>eş gün 
mQddetle i!Anı için tahkikatın 17 • 7 
• 939 p:ız:ırte~i gfınü sant 11 e bıra
kılmış oldujiu tebliğ yerine geçmek 
üzere ilan olunur. (29498) 

Beıiktaı Vakıf. Akarlar idaresin
den: 

KIRAT.IK DCKKAN 
Deşiktaşta Akaretlerde 1, 20 numıı

ralı dükkanlar açık artırma suretiy. 
le kiraya Yerilecektir. İsteklilerin 
1 • 7 - 939 cumartesi giinii sant on 
ikiye kac.lar Deşiktaştn Aknretlcrc.lc 
54 numarada ::\lülevclli Kaymakamına 

milracaat etmeleri. (29 t5G) 

SAIIlnt : ASe.I US 
Neşriyat Müdürü: R. Alımet Seuengil 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 
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Yazın ııcak havalarda yorgun ba~ınızın serin ve yuıoı' 
kuıtüyÜ yastık ile ra.hatmı temin eder. , 

Kuştüyü yorgan, şi lte ve yastık fiatlarmda mUh1~ 
tenzilat yap ı ld1. ( 1] liraya alacagmız bir kuştUY 

yastık bu ucuzluğu isbata kafidir. ıu· 
ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak Jt\).Şsil
yü fabrikası. SATIŞ YERLER!: Ankara ve Beyoğiunda. 

mer Bank Yerli Mallar Pazarlarında satılır. ~ 

Beyoğ l u Tahsilat Müdürlüğünden: .. v 
Faik'in Hazineye olan vergi borcunun temini tahsili ıçill; 

~darı bulunduğu 356 sicil No. lu Şafak motörünün yarı lıl 
tahsili emval kanunu hükümlerine göre satılacaktır. . 

Talip olanların % 7,5 pey akçaları ile 14-7-939 ta! 
rastlayan cuma günü saat 15 den sonra Beyoğlu kazası Jcll. 
kamlığında müteşekkil idare heyetine müracaatları. (4553) 
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