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ltalianın Hayat 
Sahası 

Yazan: Hü .. yla Cahid YALÇIN 

Almanya gibi İtalyanın da bir 
cllayat sahası» var. Fakat Almanlar 
~u sahanın neden ibaret olduğunu 

er taraftan gösterılen meraka rağ
lcn, izahtan içtin:ıp ettikleri halde 
~alyanJar bu kadar ihtiyata lüzum 
!~rmüyorlar. Maruf İtalyan gazete-

1 Deniz Bayramını 1 B. Millet Meclisinde 
Kutlulayacağız Hatayın ilhakı VeSilesile 

ılerinden Ansaldo'nun Alman mec
~Ualarından birinde intişar eden 
bır makalesinden naklen İngiliz ga
~etelcrınde gördüğümüz fıkralar 

· talyanın hayat sahası hakkında 
bizi tenvir ediyorlar. 
\!. I\iuharririn kanaatince, Akdeniz
! e Ya İtalya hakim olacaktır, yahut 
lalya bir devlet sıfatile ehemmi -

Yeti haiz olmaktan çıkacaktır. Me
~le bu suretle konaca~ olursa bü
d n Akdeniz devletleri Italyayı ken 
dllerine düşman bilmek zaruretin -
b~dirler. Akdeniz devletlerinden 
ıç biri İtalyanın hakimiyeti altına 

R•rın - · b' . ege tahammül edemez. Italya 
t 

1~1 rnahvedeceğine biz birleşip, İ-ı 
1 
a Yanın kolunu kanadını kırıp us-

Bayrama Cümhurreisimiz İsmet 
İnönü De Şeref Verecek 

Gündüz Ve Gece Davam Edecek Olan Deniz 
Bayram ı n ı n Programını Neşrediyo ruz 

Bugün Kabotaj bayramıdır. Bu latlkbal programı 
münasebetle bütün Türkiye liman- Reisicümhurun denizden istikbali-
larında şenlikler, 1stanbulda dn A- ne dair hazırlanan merasim progra-
miral Şükrü Okan'ın fahri reisliğin- mı şöyle tesbit edilmiştir: ı 
de büyük deniz yarışlnrı tertip e- 1 - Sakarya motörü, Sus vapuru, 
dilmiştir. kılavuzluğun iki motörü, Kadıköy 1 
İstanbuldaki yarışların her sene- · vapuru. Denizyollarının Çankaya ve 

kine nazaran büyük bir hususiyeti, Denizyolları molörlcri, Sıhhiyenin 
Marmarada tetkik seyahatine çık - İstanbul muşu, Liman işletmesinin 
mış olan Milli Şefimiz İnönü'nün bir motörü, Liman Reisliğinin iki 
Savarona yatile limanımızı şeref - motörü, Şirketi J:Iayriycnin 71 nu
lendirerek yarışları takip etmesi o- maralı vapuru, Halicin bir vapuru, 
lacaktır. Deniz klübünün vereceği meraki. 

Milli Şefin denizden istikbali ve Bugün saat 12 de Galata Liman Re
yarışlar için ayrı ayrı ikı program ~sliği önünde Kadıköy vapuru Sir- ' ~ durmıya mecbur edelim diye dü

§tinrneıerinden daha tabii bir şey 
Olamaz. Akdenizde beynelmilel mü
nasebetler meselesini İtalya bu su-

hazırlanmıştır. (Sonu 3 üncü sayfamızda) / 

::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::~::::: ====:::::::: :::::::::::. 
~tl zetmekle Akdeniz devletle-
tuf ~ 

ra 
<>lu 
1ngıli 

,;· e karşı bir emniyet ga-
ç· 1eğç_, s~kctmiş 

bu hakıkati 
--, ... .,_ n anlamamış 

<>lrnaıarın ediyor. f 
k Görülüyor ki, ·an1ar asıl ala-~ 
ndarların fikir ve miltalealarını 

?ltevzubahs etmeğe tenezzül bile et
:.~Y?rlar. Onların gözü İngilterede. 
Ç ~tun hiddetleri de İngilterede. 
"' ~nkü Akdeniz devletlerinin birer 
Q~ • 
. er haklarından geleceklerine\' 
l~anıyorlar. Fakat bu gasıplık işini 
;ordükleri zaman karşılarına diki6 I 
en bir İngiltere buluyorlar. 

~lmanya Danzigi 
ilhak. mı Ediyor? 
Serbest Mıntakada 
Vasıtaları . Teksif 

Muharebe 
~diliyor 

1 

Büyük Tezahürat Yapıldı 
Şükrü ~aracoğlunun Nutku 

Hariciye Venli Şükrtl Saracoğlu Büyli\c Millet Meclisinde 

Ankara, 30 (A.A.) - B. M. Mecli-ı söz alarak Hatayın anavrttana ilti-ı 
sinin bugünkü toplantısında ikinci bakını temiıı eden mukavele ve mer
celse açıldığı zaman Hariciye Vekili _butatınm müstacelen müzakeresini 

istemiş ve maddelerin tasdikine ait 
kanun rey.e konularak 334 rey ve 

lSorıu 8 iıucu Sl\)'fomızda) . .1\ İtalyan muharririne göre, İtalya 
\rrupa kıt'asında Brenner hududu

: te~in ettikten sonra gözlerini 

2
• denıze çevirmiş ve artık Akdeni-; I 

~1 tamamen bcnimsemeğe başlamış-! 
~;· İtal) anın Akdenizdeki alakası 
l' 

1 
hassa bir parça üzerinde toplam-! 

ıc~:rnuş. 13Jb ia Adriyatiğin şar
ç" da~ b~~r. Çanakkaleden ge
l'•Yor ~ §.~y~r Ansaldo, İtalyanın ha-

l xx:xxxx.AA...iVo....iVo....iVo..A;.oJV<l/V~VVVVVVVVV'VV'V'VV'VV'VV'VV'VV~~~""'fV'..fV'..~~,..,,.,AA"""/V'o.AA""'-""~~~~J'V'o~..A/>o~ 

ı: sahası Yugoslavya ile Arnavut- ı ı•mkfl•~•' 
ll ve Yunanistanı, Macaristan ile 
et ~~garistanın bir parçasını ihtiva 1 
~gini sarahatle söylüyor. 

tı urada Türkiyeden hiç bahsedil
,.,.~lllesi hayret ve merak uyandırır. --~~~fi 
.-Unk .. İ 
~f>l u talyanlar ötcdcnberi Ana-

. r . 
Relsicümhutun 

Tayfur Sökmene 
Telgrafı 

İstanbul, 30 (A. A.) - Hatay 
Meclisinin kapatılması münase
betile B. Tayfur Sökmen tara
fından Reisicümhur İsmet İnö
nü'ne çekilen telgrafa Milli Şe
fimiz şu suretle mukabelede bu-

lunmuştur: (Y ı zısı 3 de) 1 

MilH · Şef 
Canakkaleyi 
' 

h u .sahıllerine göz dikmişler ve ı 
l't lrp içinde müttefiklerile yaptıkla-l 
l>a.·?l\uahedelerde bizden alacakları 1 

~Çanın bile hududunu çiz - 1 
aah·lerdi. Şimdi Türkiyeyi cHayat 

1n lllarıı. içinden Çıkararak Alrnan- Danzlrde Toplanan Almaa Orduıunda11 f ir Kısım Ziyaret Etti .. r., 
iaıı rnı. terkettiler, yoksa bu kadar 
leı·.l hır iştiha göstermenin tehli-
l~ Olacağını mı düşündüler? 

S.Jı 1Yan muharririnin kendi hayat 
llt ~arı hakkında çizdiği bu hudut 
llıe.fh adar sarih ise «Hayat sahası» 
ler d urnunu izah için söylediği söz
~ e o kadar dolambaçlı ve sami-

Yetsizd· A • tıin b ır. Mesela, Italya kendisi-
6e .

1 
u hayat sahasını günün birin-

1 hak t · .. · · G d e meyı umıt etmıyormuş. 
g(ir evıetıeri tam mana.sile müstakil 

tltek . ı· . 
hlcarı ıs ıyormuş. Işte burada ri-
l'or ık ve glıya kurnazlık başlı
oı~ 18irtakım devletlerin müstakil 
•li.a a ilrını istemek o memleketleri 
en/at sahası· addetmeyi mi icap 

r? a· b 
~a ·. ıç ir devletin istiklaline 
leıte;uz .~~eli beslemiyen bir mem
l'a t ' butun dünyayı kendisine ha
tıa1 Sahası diye mi ilan etmiştir? 

Yan rn h . . . )at u arrırı, Italyanın cı:Ha -
'%a sahası:. olarak tesbit edilen bu 
let1/a Akdenizde müstevli bir dev
~ektn Sokulmasını red ve defede -
ler1 ış. Su fikrini izah için şu söz
ltaıya 0Ylediğini görüyoruz: Mesela, 

' ' Yugoslavya ordusunu koHt
hUseytn Cabıd YAl.ıÇJN 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Varşova, 30 (Hususi) - Danzig 
mıntakasında Almanların gönüllü 
kıt'aları teşkil etmeleri, harp mal
zemesi sevketmeleri ve Alman tay
yarelerinin son günlerdeki faaliyeti 
burada dikkatle takip edilmektedir. 

Cümhurreisi Doktor Musuiki dün 
radyoda söylediği bir nutukta Dan
zigin ve koridorun Polonya için ne 

kadar hayati bir ehemmiyeti haiz 
bulunduğunu anlatmış. bu sahada 
Alman emellerine karşı hiç bir fe

dakarlıkta bulunulamıyacağını söy
lemiştir. 

Gdynya'da yetmiş kişinin iştirak 

ettiği bir nümayişte, Lchistanın her 
hakkının muhafazasına and içilmişt
tir. 

Almanlar Danzige mütemadiyen 
asker ve mühimmat göndermekte
dirler. Son zamanda on altı top geti
rildiği ve tepelere yerleştirildiği an
laşılmıştır. Almanlar ise asker gön
dermediklerini, sadece zabıta kuv
vetlerini takviye ettiklerini söyle
mektedir. Halbuki Almanlar hücum 
kıt'alarma mensup tayyarccilcrini 
de Danzig'e göndermişlerdir. 

İngiliz Hariciye Nazırı Lord IIali
faks Danzige bir taarruz vukuunda 

İngilterenin taahhütlerini yerine ge
tirmiye hazır olduğunu tekrar et
miştir. Fransız siyasi mehafilinde 
ayni şekilde beyanatta bulunulmak
tadır. 

tLK İŞ, KORİDORU KAPAMAK 

Varşova, 30 (Husui) - Gazete:er, 
Danzigdeki vaziyetle ehemmiyetle 

meşgul olmaktadırlar. Gdnya lima
nının Danzigden hiç bir zaman ay
rılamıyacağını yazan gazeteler, ser
best Danzig limanının ıslahı için Po
lonya hükumetinin azim masraflar 
ihtiyarına hazırlandığını yazıyorlar. 

Fakat ortada birçok heyecanlı şa
yialar dolaşmaktadır. Nazilr, Dan-

zigde, Danzig Almanlarından mü

rekkep gönüllü kıt'aları vücude ge
tirmişlerdir. Tıpkı Avusturyanın il-

hakından evvel Avusturyada yap
tıkları gibi... Çekoslovakyaya gir
mezden evvel bil' Südet Jejiyonu vü 

cude getirdikleri gibi. 

Berlin gazeteleri, Danzigin Al
manyanın hayati sahasına dahil ol
duğunu tekrar etmektedirler. Al
manyanın bir kere serbest şehre gir
dikten sonra ilk işi koridoru kapa-
mak olacaktır. 1 

Çanakkale 30 .Hususi muhabiri· 
mizden• - Bugün, Marmarada Sa
varcma yatile bir gezinti yapan Milli 

t :::ıom;, J uncu sayfamızda) 
.. •••••••• ~··········•••iM•••••••••••••••• 

Satyc Tahkikatı ---Yu•uf Ziya Önl~ln evinde! 
arama yapddı · 

Satye binası satışındaki yolsuz
luk Mıhkikatına dün de Adliyede 
ehemmiyetle devam olunmuştur. 

İki gün evvel Satye merkezinde 
yapılan aramada bulunan ve alınan 
kağıtların tetkiki için teşkil edilen 
ehlivukuf heyeti dün akşama ka -
dar tetkiklerine devam etmi§tir. 

Dördüncü Sorgu Hakimi B. Sami 
de evrak ve dosyaları üzeıinde ça
lışmıştır. 

Diğer taraftan diin Müddeiumu
milik tarafından, mevkuflardan ba
zılarının evinde ve ezcümle B. Yu- , 
suf Ziyo Önişin Büyiikderedeki e -
vinde ani bfr arama yapıldığı kuv- ' 
vetle şayi olmuştur. 

Geç vokit aldığımız bu hoberi 
tah.kike maalesef imkiın bulama -
dık. 

Ayda Biı1 Tay·yare~ 
• 

lngiliz Hava San'!yii Şayanı Hay-
ret Bir Süratle inkişaf Ediyor 

Britanya Hava Noz.ırı Sir KinsleJ! 
Wood, takriben iki ay mukaddem, 
\ngiltcrenin tayyare inşaatının tam 
bir şekilde tahmin edilmediğini be
yan etmişti. O zamanlar zikredilen 
rakam ayda ~00 tayyare idi. 

Bugün eksperler Brıtanya tayya
re imalıitının ayda 7fi0 tayyareyi or
taya çıkardığlnı ve önümüzdeki ey
lülde, bu miktarın bin adedini geçe- , 
ceğini söylüyorlar ki, bu, şimdiye 
kadar asla erişilmemiş aylık bir i
malat rekorudur. 

Son altı ay zarfında İngiliz tayya
reciliğinin ilk hat ve ihtiyat kuvvet
leri şayanı hayret bir tarzda fazla
\ ılaşmıştır. Burada. iki sene evvel 
tatbik edilen sivasetin pratik neti
cesi müşahede edilmektedir: 

Yeni tayyare fabrikaları inşası, 

imalatın son haddine kadar inkişafı. 
Bununla beraber, imalat seviyesi

ne henüz erişilmemiştir. İngiliz tay
(Sonu 3 üncU uyfamızdA~ 

H~R SABAH .,...__.--·---

İ•ıiliz Hava Nazırı 
Sir Kingıley Wood 

...-···· • • 

Milli Şef Ve Türk Denizciliği 
'Bugün deniz bayramımızdır. Nur-1 

lu hilalimizin ezeli aşinası olan de-, 
niz bir defa daha gürbüz Türk pazu
larmın kürek darbelerile köpürecek, 
ç;evık Türk denizcilerinin maharetli 
manevralarına şohit olacak. 

Bugünki.i deniz bayramı, hepımiz 
için muzaaf bir sevinç günüdür. 
Çünkü aziz Milli Şefimizi de nramız
e':a gönnC'k b htiyarlığına ermiş bu
lunacağız. 

Muhtc>rem millet babasının deniz 
bavramrnı SC\'gili huzurlarile şeref-

lendirmeleri de ispat ediyor ki, ken
dileri Türkün istikbalinin denizler-
de olduğunu ve milletimiz için de
nizin pek feyizli bir inkişaf ve reiah 
vasılası bulunduğunu tesbit ve ka

bul buyurmuşlardır. 
Cümhuriyet idaresinin yeniden 

canlandırdığı 1'ürk denizciliğinin bu 
yiikesk ve irşatkAr himaye sayesin· 

de bilsbiitiin inkişaf edecetine imar. 
edenleı·deniz. 

A. Cb'MALEDI>IN SARAÇOGI. · 
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Deniz bank 
Bugün Tarihe 
Karışıyor 

1stediğimi Öğrenmiş Olduğumdan 
Hemen Çiftlikten Ayrıldım 

L:manlar Ye Denizyolları Umum Mü
dürlükleri bugün faaliyete başlıyar 

--oıc:>oıc:> c==----
Çiftlik mekanının önün- ı malindeki sazlıklarda geçirdim. İs-

ae bulunan asmalı bir çardakta, kı- trumcalı da.., aramızdaki karar mu
yafet ve hallerinden varlıklı birer cibince, bizi takip eder gibi bir va
çorbacı ve kahya oldukları anlaşılan ziyet alarak o gece (Topalyani) kö
üç kişi oturuyor ve içki içiyorlardı. yü istikametmc gitmiş, serbestliği· 
Sokulmadım onlara. Mekanın solun- mizi temin etmişti. 
da bulunan basık damlı ahırın önün- Dramalı Dinkonun acıklı fıkibeti 
de inek sağan bir yanaşmaya uzak- bütün ova köylerinde duyulmuş ve 
tan seslendim: çorbacılar. kahyalar kara bir düşün-

- Abe delikanlı ismin ne senin?. ceye koyulmustu. Asker kaçağı Deli 
Yana ma, siluhlı ve yabancı olma- Süleyman çetesi dillere destan ol

ma rağmen hiç te çekingenlik gös· muştu. Her köyde Dinko hadisesin
termedı. İşine devam ederek c;vap den ve çetenın, takibine memur 
verdi: müfreze ile yaotığı çetin müsade-

- Dimitri, be agam. meden, hem de mübalagalı bir su-
- Akşamlar bayrolsun öyle ise rette, bahsolunuyordu. Bir de o sı-

abe Dımitri. Dinko kahya çiftlikte rada ova köylerinden çekilmiş (De
mi? .. Bir hangi ~ için konu mak is- mirhisar) civarında (Erenköy) ve 
terdim onunla. (Celep) köyü "taraflarında birkaç 

_ İstasyondan daha dönmedi abe. haşarılık yaotıktan ve gl:ıya bizi ta
Görecek isen, çekil de bekle bir ke- kip eden müfrezeyi şaşırtıp izimizi 
narcıkta. kaybettikten sonra, tekrar ovaya 

- Tez gelir mi?.. inmiştik. 
_ Eh .. gelir bir yarım saata ka- (Kosıva), (Piyash) taraflarında 

aar. Mihal kantanın izini bulmuş ve çok 
İstediğimi öğrenmiştim. Hemen tedbirli bir tıırzda takibine koyul

çiftlikten ayrıldım. Biraz geride ve muştum. Fakat, bir türlü yetişemi
istasyondan gelen yol üzerinde bek· yordumki. Tilki herif, gerçekten 
}iyen iki neforimle çiftlik binasını bir tilki tezliği ve kurnazlığı ile köy 
açıktan saran dört arkadaşımı yanı- köy dolaşıyor, muhtelif tedbirlerle 
ma al,Pım. On beş dakika kadar iler- izini karı~tırıvordu. Bizi hakikaten 
}edikten sonra, yolun dönemecinde şaşırtıyordu. Bu defa nasıl yaman 
bulunan bir fundalığa daldım. Ya- bir afacana düştüğümü ben de an
pacağımız işi ve arkadaşlara düşen lamıştım hani. Binbaşımın dediği 
vazifeyi ayn ayrı anlattım. Beş da- gibi herif\,n kurnazlığına, düzencili
kika sonra, .altı arkadaşımla yolu ku ğine hiç diyecek yoktu doğrusu. 
şılıkh bağlamış, işi tasarlayıp sağ- Tam i1Jni bulduğum bir sırada, pire 
lamı~tım. Bekliyorduk. gibi sıçrıvor ve namını da nişanını 

' Aksamın alaturka saat ikisi idi. da ortadan kaybediveriyordu. Böy-
0Karanlıkt:ı, soluk renkli esmer bir lece tam yirmi üç gün uğraştırdı 
Je"ke gibi görünen toprak yolun üze- beni bu şırret herif. Fakat, yirmi 
rinde iki karalh belirmi ti. Bilhassa dördüncü günü bu kurnaz tilkinin 
gr<'elHi hic tc v nılmıvan gözlerim, 1 kuvruğunu ele geçirmi.,tim. (Kara 
bu atlı kar-ırtıl rdan nrkada gele- Osman) kövü civarında, yol bağı 
nin Dinko oldu~unu pek güzel sec- yaparken, tesadüf beni gerisine dü
miıti. Aı kadrqlara, çaldığım hafif şürmüştü. O gün yaptıkl rına bile 
bir ıslıkla haz;rlık emrini verdim. bile göz yumdum ve eteğini tutar 
Hepsini vol kenarına indirdim. Mak- gibi takibe kovuldum. İki gün son
sadım, tüfek patlatmadan, pek ya- ra, c Vezivik> köyünde ve Kostinin 
kından üzerlerine atılmak, ikisini de kahvesincle karşılıklı oturuyorduk. 
attan ıışağı almaktı. Bunun icin, he- O da, ben de arkadaşlarımızı köy 
pimiz üc metre eninde bulunan yo- haricinde bırakmıştık. Ben de onun 
Jun kenarında sinmişlik. gibi kciye tüfeksiz girmiştim ama 

On adım kadar ilerimizde ve yük- iki bomba koynumda ve tabancam 
sekçe bir höyüğün önündeki yolun cebimde, kabzası da elimde idi. Mi
kıvrım noktasını gözlüyorduk. hal kaptan köyün o zamanki zen
köşeyi kıvrılmış, bize doğru dön- ginlerinden Hacı Todori adında biri 
müşlerdi. İkisinin de silahları kucak ile görüşüyordu. Fakat, kurnaz he
Jarındcı idi. (Dinko) yüksek sada i- r i f etrafını da şeytan gibi kolluyor 
le, b iraz ilerisindeki adamına b ul- ve gözlüyordu. Kahve çok kalabalık 
garca birşeyler söylüyor ve kahkaha olduğu, ekseriyet de onun taraftarı 
ile gülüyordu. Tam önümüze geldik- bulunduğu için, doğrusu, üzerine 
]eri sırada, altlarındaki hayvanlar, atılmağa pek cesaret edemedim. Sü
bium mevcudiyetimizi sezinledikle- kfmetle beklemeği tercih ettim. 
r i için ansızın huysuzlanmışlardı. O sırada, köylülerden biri telfış
F akat, üzcrlerindcki gafiller, bunun la kahveye girmiş, kahvedekilere 
sebebini araştırmadıkları için zav~l- yiiksek sesle bir şeyler s(iylcmişti. 
Jı hayvanları mahmuzluyorlardı. Iş- Söz arasında Deli Süleyman ismi
t e tam bu esnada, sindiğimiz yerler- nin gecişi beni işkillendirmişti. Me
aan birer ok hızı ile fırladık, Dinko ğer bu köylü, tarlasından gelirken 
ile korucusunun Üzerlerine atıldık. bizim çocukları görmüş ve köyün 
İlk hcımlcde tüfeklerinin namluları- basılacağı zannına düşmüş. Köylü 
na sıkıca sarılıp asıldı ve her ikisini daha sözünü bitirmeden kah,·e ka
de atlarından aşağı aldık. rışmı~, başta Mihal kaptan olduğu 

Korucuyu bağladık, Dinkoyu da halde kahvedekiler hep a.yaklan
yere yatırdık. On dakikadan fazla mıştı. Evinden silahını kapan köv 
vakit geçmemişti ki, biz işimizi bi- bahçelerine doğru koşmağa başla
Urdik. Gövdesine korucuyu sımsıkı mıştı. Kahvede benimle ihtiyar 
bağladığımız ağacın alt dallarından kahveci Kostiden başka kimseler 
birinde, Dinkonun göğüs derisi yü- kalmamıştı. Bu telflşın sebebini an
zülmliş cesedi sallanıyordu. Mirof- lamak için sordum: 
çada derileri yüzillen köylüler ile (Devamı var) 
neferlerin intikamı alınmıştı. 

Bu hadiseden dört gün sonra ve 
hiç unutmam, bir pazar ~ünü ve ak
şam vakti idi. Takyanos gölünün ~i
malinde ve (Viryanlı) köyü ile (Ab
dullah mahallesi) adını taşıyan kö· 
yün arasında idile. Görünüşte biti 
takibe memur olan İstrumcalı Hak
kı Çavuşun müfrezesi ile yaptığımız 
şiddetli bir müsademeyi bırakarak 
yarı bozgun vaziyette Arabcık çift
liğine doğru kaçıyorduk. Müsade
menin ciddiyetine (Viryanlı) ve 
(Karagöz) köylüleri bfle inanmışlar, 
Türk eşkiyası olduğumuz için, takip 
müfrezesine yardıma bile koşmuş· 
}ardı. 

TAKVİM 
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Denir. Bayramı 

D•t• saati : 4,33 
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Münak'alat Vekaletine bağlı ol a
rak yeni teşekkül eden Denizyolları 
ve Limanlar Umum Müdürlükler i 
bugünden itibaren tam kadrolar ile 
faaliyete geçecekler ve 27 /2/937 ta
rihinden itibaren bütün deniz mü
cssesatını idare etmiş olan Deniz· 
bank da tarihe karışmış olacaktır. 

De:ıizyolları ve Limanlar Umum 
Müdürlüklerinin kadroları di.ın bü
tün memurlara tebliğ edilmiştir. 

Bu kadrolara gorc Denizbanktan 
50 - 60 memur açıkta kalacak ve bu 
memurlar da peyderpey açılacak 

münhallere tayin edileceklerdir. 

Zevce Katili 
Bostancı lsk le 1 eakl 
memuru Rlfatın 24 sene 

hapsi 1 tendi 
Genç ve güzel karısı Mürüvveti 

köprü üstünde tabnnca ile yaralıya
rak öldüren eski Akay İdaresinin 
Bostancı iskelesi memuru Rifatın 

dün Ağırce~ada muhakemesine 
devam olunmuştur. 

Dünkü celsede Müddeiumumi id
d ianamesini serdetmiştir. 

Bu iddia ile maznunun 24 sene ha
p isle cezalandırılması istenilmiştir. 

Muhakeme müdafaa ve karar için 
başka bir güne talik olunmuştur. 

Tramvay, elektrik ve 
tünelin devri 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İdarelerinin Belediyeye devir 
muamelesi henüz ikmal olunama
m ştır. Devir muamelesine devam 
olunacaktır. Fakat, bugün temmu
zun biri olması dolayısile üç idare de 
fiilen Belediye tarafından işletile

cektir. Müdürlük vazifesini Mustafa 
Hulki deruhte edecektir. 

Taksim-Yenimaha Ue otobüs sen isi 
Taksim - Yefıimahalle arasında 

işliyen otobüslere yeniden 6 oto
büsün ilavesi lüzumu görülmüş ve 
bu ilave yapılmıştır. İki mıntaka a
rasında işliyen otobüsler sabahları 

8-9. akşamlan 18-19 a kadar Taksim
Tarabya arasında işliyeceklerdir. 

T•kalm gazlnoaun• 
konulac•k moblleye 
Taksim guinosuna konulacak mo

bilye, dün 2599 liraya ihale olun
muştur. 

Etlketelz ekmekler 
Şehir dahilinde yapılan teftişler 

neticesinde birçok etiketsiz ekme
ğin satıldığı görülmiiştür. Miisadere 
olunan bu nevi ekmeklerin hangi 
fırınlara ait olduğu tesbit olunamn
dığından mücrimleri cezasız kal
makta idi. Belediye etikelc;iz ekmek
lerin hangi fırınlardan çıkarıldığını 
anlamak için sık sık baskın şeklinde 
teftişler yaparak suçlulan arıyacak 
ve yakaladığı takdirde çok ağır ce
zalar verecektir. 

IK'l'l8AT a,Lı::Bt ı -
işçi kur~Jarı 

Yüzden fazla işçi çalıştıran miies
seselerde çırak, kalfa ve usta yetiş-

• tirmek için açılacak olan kursların 
15 temmuza kadar Vekalete gönde

rilecek müfredat programlarını ka
rarlaştırmak için yarın Sanayi Bir
liğinde ayni san'at erbabı bir top
lantı yapacaklardır. 

Eski belediye muhasebecisi Ankara 
be~adiyesinde vazıf e a ~dı 

Eski Belediye Muhasebe Müdürü 
Kemal Devlet Şurasından cevazı is

tihadm kararı almıştır. Bunun üze

rine Bay Kemal Ankara Belediyesi 
Zat işleri Müdürlüğüne tayin olun-

O geceyi Tevfik Bey çiftliğinin ş.i-

muştur. Ayni zamanda Ankara Be

lediyesi Heyeti Teftişiye Reisliği de J 
~--•••••••••lllyapacaktır. 

PO L İ Ti K .A 
' . . 

Bir Karm~nyola 
Vak'asının 
Mahkemesi 

lngilterenin Almanyayı 
verdiği memorandom 

1ngilterenin Berlin B üyük ElçiBl 
B. Henderson tarafından Alman H,. 
riciye Nezaretine tevdi edilen ve in· 
giliz - Alman deniz anlaşmasınıJl 
feshini ilan eden 27 nisan tarihli .Al· 
man muhtırasına bir cevap teşkil 
eden memorandomun esaslnrı, tn· 
giltcrenin sulhü korumak hususun· 
da sarfettiği mesaiyi yeniden tetlcil' 
imkanını vermektedir. 

Haklı bir sual 
Orta okulun muhtelif zümrele

rine alınacak muallim muavinleri 
için gazetelerin neşrettikleri Ba
kanlık ilanlannı okuyanlar, kendi
lerinde aranan şartları bulabilmiş
lerse tabii bu çerçeve dahilinde ha
reket ve müracaat edebilecekler-

Marmara Haıan vearka
daşı Musa Ağırcezada 

dir. 
Fakat, aranılan şartlar meyanın

da bir (imtihan) işi var ki, ben bu
rada bu kelimenin mana ve med
llıliinün tazammun ettiği mefhum
dcı n bambaşka bir ev -bir aykırılık 
ve uygunsuzluk- görüyorum. Me
sela: 

İmtihana girme>k hakkı: (En az 4 
sınıflı ögrctmen okulu ve-daha yük
sek sınıflarla, muadillerine) veril
miştir. Eğer imtihan hususu olmaz
sa ve (Şu şekilde bir diploma taşı
yanlar alınacaktır) kaydı olsayd1, 
kimsenin bittabi birşey dcmiye 
hakkı olamazdı. 

MadPmki :işin içinde bir imtihan 
vardır, bu hakka daha bir kısım 
müstahakların iştirak ettirilmeleri 
tecviz edilmelidır. 

Ben kendi durumumla demek is
tediklerimi daha vnzıh olarak an
latmağa çalışayım: Biz muallimlik 
mesleğinde çalışanlar, o kadar 
farklı bir menşe ve etikete sahibiz 
ki, şimdi burada bir tasnif yapmak 
uzun sürer. 

Ben, kendi hesabıma: Orta oku
lu b itirdikten sonra 1930 yılında 

muallim muavini oldum ve 932 se
nesinde açılan devlet imtihanına 

girerek .kazandım ve böylece asale
tim tahakkuk etmiş oldu. O yıldan
beri mesleğime bağlandım, çalışı

yorum. 6 senelik öğretmen okulu 
mezunlarının ta~ıdığı ayni hakka 
malik olmakla beraber fazla olarak 
ta şahsi tt>tebbu ve başarılarımın 
mükafatı olarak kıdem gördüm ve 
bu~n 5 sınıflı ve yatılı bir mekte
bin idari vazifesini de ifa etmekte
yim. Şimdi soruyorum: 

- Ben, bugünkü durumumla ni
çin· imtihana girmek hakkına ma
lik değilim? Bu, bir imtihandır .. 
Fazla müşterinin kimseye bir zara
rı yoktur. Kazanan kazanır, kaza
namıyjln ister küser, isterse yeni
den hızlanır ... Makı:ıadımı anlata
bilmişsem ve yaz ı lı sözlerimde 
mantıki bir h ak var sa alakadarla
rın nazarı dikkatini çekmenizi say
gılarımla diJ,. .. ;m. 

Uluborlu: Baş öğretmen 
Rıza Kayn~k 1 --Hususi Mekt eh 

Ve Hastanel 0 rin Bina 
Ve Kazanç Veroi.leri 

Bu nevi müesseseler ~fn 
de vergi alınacak 

İstanbulda bulunan hususi hasta
neler ve mektepler 1925 senesinden
beri kazanç ve bina vergisi verme
mekte idiler. Halbuki bu husustaki 1 
kanun, bu nevi hususi müesseesleri 
de bu vergiyi vermekle mükellef 
kılmaktadır. Bunu nazarı itibara a

lan Maliye ve Belediye tahsil şube

leri bu tarihten itıbaren bu müesse

selerin vergi borçlarını tahakkuk et
tirerek talep etmişlerdir. 

Bunun iizerine müessese sahipleri 

teker teker Heyeti Vekileye müra

caat etmişlerdir. Heyeti Vekile va
ziyeti tetkik erlecektir. 

Dükkanını açarken 
birdenbire öldü 

Balatta Toptancı sokak 1 numara

lı evde oturan bakkal Kostinin da

madı kırk yaşlarında evli ve 

b ir çocuklu bakkal Foti, dün 

sabah 7-7,5 raddelerinde Tavukpa

zanndaki dükkanını açacağı esnada 

birdenbire üzerine fenalık gelerek 

yere düşmüş ve kalp sektesinden 
derhal ölmüştür. 

Galatada bir gece vakti vukua ge
len bir karmanyolacılık vak'asının 

muhakemesine dün Ağır Cezada ba
kılmıştır. 

Suçlular, meşhur sabıkalılardan 
Marmara Hasan ile arkad şı Mu:,::ı; 
mağdur da Ömer LUtfi ısminde bir 
tüccardır. 

Dünkü muhakemede okunan ev
raktan anlaşıldığına göre Ömer Lut
fi bir akşam Galatada Kemeraltında 
köfteci Me-hmedin dükkanına, bir 
arkadaşını aramak üzere girmi~ ve 
bu esnada dükkanda bulunup rakı 
içmekte olan Marmora Hasan ile ar
kadaşı Musanın: 

c- Sen kimsin, bu dükkana ne di
ye girdin?> 

Şeklinde garip bir suallerile kar
şılasm.ştır. 

Maznunlar bundan sonra hemen 
ayağa kalkarak Ömer Lütfınin yanı
na gelmisler ve: 

c- Azıcık dışarıya gel!.-, 
Hitabile onu knranlık bir sok ğa 

götürmüşlerdir. 

Burada da Hasan ile Musa bıçak

la kendisini tehdit edip ve bıçağı 
göğsüne dayayarak: 

- Ya paranı! .. ya canını! .. 
Tehdidile arka cebindeki cüzdanı

nı almışlar ve savuşmuşlardır. 
Ömer Lutfi de hemen Galata mer

kezine giderek vak'avı haber vermiş 
ve mütecavizlerin eşkalini tarif et
miştir. Polis de iki maznunu yakala
yıp mahkemeye vermiştir. 

Fakat Ömer Ltitfi mahkemede da
vasını takip etmemiş; dava hukuku 
umumiye namına yiiri.imüsti.ir. 

Suçlular bu vak'a ile kat'ivyen a
lakadar olmadıklarını ve vak'a ge
cesi baska bir kahvede oturup gra
mofon dinlerken gelen polis memur
larile aralarında çıkan bir kavga ne
ticesinde merkeze götürüldüklerini. 
orada da kendilerine bu suçun isnad . 
olunduğunu iddia etmişlerdir. Ez
cümle Marmara Hasan: 

c- Ömer Lutfi kimse her halde 
sarhoşlukla karakola giderek böyle 
birsev uydurmuştur. Kendisini ne 
gördüm, ne de böyle bir vak'a yap-
tım! .. ., 

Demiştir. 

Musa da h ndisini polis memurla
rile olan kavgava şahit sıfatile ka
rakola götürdüklerini: sonradan 
maznun yaptıklarını iddia etmiş ve 
tahliyesini istemiştir. 

Mahkeme, neticede Ömer Lutfi
nin buldurularak mahkemeye geti
rilmesi için Emniyet Müdürlüğüne 

tezkere yazılmasına ve cürmün ma
hiyetine göre tahliye isteğinin red
dine karar vermiştir. 
dir. 

OENm..EltDEı 

Münakalat Vekili 
Ankaraya gitti 

Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Münakalat Vekili 

Ali Çetinkaya dün akşamki ekspres

le Ankara avdet etmiştir. 

Şirketi Hayrlyenln yeni 
plAJ bugUn açlllyor 
Şirketi Hayriyenin Anadoluhisa

rında yaptırdığı yeni plaj bugün 
merasimle açılacaktır. Bu münase

betle plcij için yapılan yeni iskele

ye, Şirketin bütün vapurları sefer
lerde uğrıyacaktır. 

Şirketi Hayriye, vapur ve plaj 

ücretleri dahil olmak üzere gidip 

gelme komple biletler ihdas etmiş

tir. 

YURTTAŞ! 

Tiirkiye dünyanın en ıyı meyva
larını yetiştiriyor. Sofrandan meyva 
yı, kilerinden reçel ve şurubu hiç 
eksik etme! .. 

Ulusal Ekonomi 
Ve 

Arttırma Kurumu 

Bu muhtıranın heyeti umumiyesi 
tetkik edildiğinde, Almanyanın :ıa· 

man zaman ortaya attığı ve hali ha· 
zır siyasetine istinad noktaları teş
kil eden bazı vesilelerin hakiki nıa· 
hiyetinin teşrih ve tafsil edıldiğİ 
görülür. İngilizler, Almanlara ver· 
dikleri bu siyasi vesika ile siyasetle
rindeki esas prensipleri de izah· et• 
mişlerdir. Bu hususta nazarda tutu· 
lacak bnşl~ noktalardan biri, .Al· 
manyanın herhangi bir harbe girıf 
mesi halinde, İngilterenin beheme
hal, Almanlara karşı hasmane bıt 
hattı harC'ket takibinin mevzubalıS 
olmadığı, ve ancak böyle bir hare
ketin, Büyük Britanyn tarafındafl 
bazı memleketlere verilen garanti· 
rıin icabı olarak bu memleketlere 
bir Alman taarruzu vukuunda va• 
rid olabileceği hakkındaki kısmıdır. 

İngiltere, Almanyanın muhtemel 
bir tecaviiz hareketine karşı vaziye
tini bu şekilde tasrih ettikten sont8• 
Almanyaya karşı bir çemberleme 
siyaseti takip edilmediğini ve suJll 
cephesindeki bağlılığın ancak tcdıı· 
fi.ıi mahiyette olduğunu da beyafl 
etmiştir. 

İngiliz muhtırası, bundan sonra. 
Almanların üzerinde durarak bifl• 
bir türlü şikaY.etlerde bulunduklal'1 

mali ve iktısadi vaziyete" de teınas 
etmekte ve Almanyanın ticari irı· 
kişafını tehdit edecek bir harekfıt 
silsilesini ortaya koyacak bir arıt1 

beslenmedigini de açık olarak izalt 
etmektedir. 

Neticede: Muhtıranın şu satırları 
İngilterenin esas hattı hareketil'l1 

iyice gösterm<'ktedir: 
cİngiltcre hükumeti, Almanya iJe 

harp etmek şöyle dursun·, diğer ınU· 
]etlerin hukukunu munsıfnne naza· 
rı ihbara almak suretile, İngili-A1' 
man münasebatını iki memlekctill 
ihtiyaçlarının mütekabilen tanın : 
ması esasına istinad ettirmeyi daı• 
ma ve kuvvetle arzu etmiştir. 'VI 
half!n de bu arzusundadır.]) 

İngiltere, bu suretle hüsnüniyeti• 
ni tamamen izhar etmiş ve muhtı' 
rasının kısmında deniz anlaşın•· 
sının feshi meselesine temas ve 11· 

çık, karşılıklı bir surette sağlaı1l 
bir esasa müstenit kat'i bir anlaş • 
ma imkanının, vukubulmak imkafl1' 

nın mevcut olduğunu da ima etrnif 
tir. 

İngiltere, müstakbel hattı hare • 
ketini nihai bir şekilde tesbit içiJlı 
yeni bir deniz anlaşması zımnınd• 
ne vakit müzakereye girişebıJeceğİ' 
ni ve Almanların ne gibi taleple! 
d<•rm<>yan edeceklerini öğrcnnıc1' 
ve hattı hareketini ona göre tanziı1l 
etmek istiyor. 

Şimdiki halde Alman matbuatı ' 
nın akisleri, daha ziyade menfi, ve 
İngiliz muhtırasına fena nazarlı! 
atfeden bir mahiyet arzediyor. fB' 
kat bu hususta nazarda tutuısc:ı1' 
nokta, resmi mahiyetteki cevap ~ 
aksülamcllerdir ki, bu da Almany•• 
nın umumi mohiyettc de olsa cf• 
han siyasetine tesir edebilecek no1'• 
tai nazarlarını _gösterebilecektir. 

Dr. Re, ad SAGA Y 

Bir tavzih 
Yeni Sabah Gazetesi 

Direktörlüğüne 

Gazetenizin dünkü sayısının bllf 
sahifesinde Arşiv Dairesinde bir yol· 
suzluk> başlığile yazılan bir kısıı1l' 
da benim bizzat Başvekalet tarafıJl' 
dan bu dairenin teftişine memur e
diğim yazılıyor. 

Arşive bir defa olmak üzere yııP' 
tığım ziyaret doğrudan doğrllf9 
müdür Bay Halit Altt.!'lla olan J1ıl' 

• t• b" l -itti susıye ıme maen ve hazır aınw . 
olduğum bir eserimin bu husustıı1'1 

noksanlarını tamamlamak arzu ~~ 
ricasile vapılmıştır. Yoksa Başvei 

··-e~ 
let tarafından böyle bir teftişin ti 
rime tevdi olunmasının aslı yoı:t~:j 

Maruz tımın gazetenizde neşf1 
rica ederim Dr. Mecdi Emin Sa1J11l(J11 



'B,,tarafı 1 inci sayfamızda) ' 

nevcudun ittifokile tasvip olunmuş
•Ur. 

Mukavelede • diğer bir hüküm, 

Fransızlala ecnebi tebealarına ait 

olup da Türkiycnin bura hakkında
ki mevzuatı Halayda tatbika başla

nılmazdan evvel, yedlerinde ecnebi 

dövizler mevcut olanlar bu dö\'izleri 

para kaçakçılığına mani olmak için 
r;~irn ı ...... ,h, ;.11n,11, •nri" irkr" ria - 1 

Ankara, 30 (A.A.) - Meclisin bu· 

;ünkü toplantısında Türkiye - Fran
~a arasında imzalanan ve Türkiye i· 

le Suriye arasındaki arazi meselesi

':lın kat'i surette halline mütedair 

\anun müzakeresi münascbctile Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu şu i
zahatı vermiştir: 

Hariciye Vekili Şiikrii Saı-acoğlu 
(İzmir) - Arkadaşlar, Hatayı Tür
kiyeye iade eden ve bu kanunla hu
turunuza çıkan vesikalar, 7 tanediı'. 

Bunlardan birincisi, anlaşmadır. t. 
kincisi zabıtnamedir. Üçüncüsü pro

tokoldur. Dördüncü ve beşincisi iki 

lahikadır, altıncı ve yedincisi ce· 
vaplarla beraber iki mektuptur. 

1:ratay anlaşmasının bu yedi \'esi
lcası eğer yakından tetkik edilecek 

olursa görülür ki, Hatayı Türkiyeye 
iade keyfiyeti, Türkiye ile Suriye a

rasındaki hudutları tashih etmek yo

lile olmuştur. Türkiye ile Suriye ara 1 
sındaki bundan Sonra Suriye 

'Ve liatay arasındaki hudutlar ol

muştur. Hudut yolu ile Hatayı Tür
kiyeye almak ciheti bizzat bizim ter
cih ettiğimiz bir cihet olmustur. 

liatay için yapmış olduğu;,,uz an· 
laşrnaların ikinci hükmü Hatavm 

hududunun tesbiti olmuştur. D~ha 1 
Cem· 

ıyeti Akvamda mesele mevzu-
Oahs olduğu zaman eski İskenderun 
sancağının hudutl~rı esas olarak a

lınmış ve böylece Hatay devletinin 

~Udutıarı harita üzerinde ve yazı İ· 
e tesbit edilmiş idi. Bilahare iki ta
rafın askeri heyetleri marifetile bir 

buçuk sene kadar süren sıkı bir me-
sa · · 1 netıcesinde bu hudut kağıtlar ü-
~erine n kl . . a edılmış olan hududun 
Yaln ·· ız uç noktasında ufak tadilat ya-
l>ıldıktan sonradır ki, bu hudut Tür

kiye ile Suriyenin yeni hududunu 

~ edeccktır. 
liatay devletinin hudutlan üze

tincie h Yapılmış olan tadilat cenup 
Ududunda denize yakın yerde Ha

lay devletinin hududu içinde bulu

ttan üç Ermeni köyünü. tarlaları ve 

topraklarile beraber Surive\'e bı -
r k ~ . 
k.~ ır. Bilmukabele şarkta Kömind 

h oyu denilen bir köy avrdır. Bu köy 

Ududun tesbiti esnasında hakika- ı 
ten .,,_ 11 w 

v.r;.ı ara sıgmıyacak kadar fe-
dakarlık g" t · b .. t ·· k" h ı ltı .. .. os ermış, u un oy a -
. &Unduzleri eksperlerin, askerle

rıtı k 
oyrnuş ilduğu hudut taşlarını 

\'e . 
di ışaretl€rini gece kaldırarak ken-

köyierini Hataya ilhak edeck bir 
SUrette mütemadiyen tadilat yap -
tnışı t ardır. (Bravo sesleri, alkışlar). 
~te ve k. • t - t•• d w it agı us un en topraga na-
IUeri arasında Türklüğe, Türkiye

~e ve Hataya rabıtasını fiilen ispat 

1 ~ttni§ olan bu Türk köyünü tama -
tnen ""' bit ... ~rk topraklarına bırakacak 

Şekılde tashih edilmiştir. 
}' liudut, üç nokta üzerinde tadilat 
d ap~ldıktan sonra yeni Türkiye hu

lı Udu bu tadilatı ihtiva eden Hatay 
Ududu olacaktır. 

lt Afukavelenamelerin ihtiva ettiği 
lt Uvvetli hükümlcden birisi de, mu-

1_a.'b'~enın rner'iyete gireceği tarihi 
"'!S 't 
tn 1 

eden maddedir. Mukavele, 
eriyet· ....... 
1 

ın iki tarafça tasdik rnua-
·4e es· . 
1 ının vukuundan sonra hazır .. 
ana k ..ıh. ca tasdiknamelerin teatisi ta., ldJ. 

rtı:ıı_ r. Ancak bu tarihte mukavele 
~huı 

~ıı.t h· ve muteber olacaktır. Fa .. 
telll lÇbir vakit teati keyfiyeti 22 

§ay:uı~an ileriye gidemiyecektir. 
hp giderse 23 temmuzdan sonra 

ltaı~ış olduğumuz mukaveleler' 
~altt olarak mer'iyete girmiş ola .. 

ır, (B 
ç0lt ravo sesleri Esasen daha 

SÜr' tl 
1-o , a e mukaveleyi mer'iyeı. 

~ lllak i . 

yet şartile harice götürmek hakkı- J 
na malik olacaklardır. 

Mukavelenin mühim maddelerin· 
den birisi de Hatay dahilinde bulu
nan rransız Cyhn.,ı hususiye \'(' lı U· 

kukiyesinin emval, menafi ve huh."1.1· 

kunun satın alınması keyfi •etidir. 
Jzun ve mücadeleli olan bu mev
zuda nıhayet iki tars f tamsmen bü

tün vaziyeti tcmidemek olan ve is

tikbalde her hangi bir ihtilUfa ma- 1 
hal vermemek için Halayda bulu

n3n bütün Fransız emval ve huku
kunu Türk devleti muayyen bir fi. 
atla sabn almıştır. Bu muayyen fi. 

atın ilk tesbitinde 36 milyon frank 

olarak tesbit edilmiştir. Fakat ınu-
• 

kaveleye otuz beş milyon olarak 

konmuştur. Bunun sebebini ayrıca 1 

arzedeceğim. Fransızlar tarafından 

bize \0 aki olan ve hakikati ifade et

tiklerini söylediklerine göre bize ge

çPn em\·al, hukuk ve menafüni belli 

başlısını teşkil eden listeye göz ata

cak olursıık görürüz ki. Antakyada 

bir haslıme vardır, sekiz milyon 

frank takdir edilmi~tir. Soğuklukta 
rahiplere ait l)ir müessese vardır. 

500 bin frank tahmin edilmiştir. An
takya, İskenderun Elektrik şirketle

rinin bilumum tesisat ve menafii 
vardır, 13 milyon frank tahmin edil

miştir. Tütün rejisinin ki, bizim bı

raktığımız reji orada hala y~amak

tadır. İddia ettiği menafi 3,700,000 

franktır. İskenderun limanının bil-
cümle tesisatı emval, hukuk ,.e me
nafii için 6.800.000 frank istenmiştir. 

Kezalik bizde ömrü hitam bulmuş 

olan Fenerler Şirketinin orada bir i

ki fener ve tesisatı \'ardır, bunun i

çin de bir milyon frank takdir edil

miştir. Cezair ve Tunus bankasının 

ahalide 1.800.000 frank alacağı var

dır. Fakat bu alacağı Hatay hiiku

meti zamanında Hatay hükumeti ü

zerine almış ve halkı bu borçtan ib

ra etmiştir. Hatayın taksit taksit ö-

demekte Ôlduğu bu parayı da bu 

miinas<.'bctle hesaba koymak ve ar

kasını kesmek istedik. Uzun bir sil-

sile takip eden bu rakamların yeku

nu onların muvazi olarak iddia et
tikleri rakama göre 52 milyon frank-

tır. Bi7. bunu 36 milyon franga bağ
ladık. Fakat bilahare Lübnanda bu

lunan iki binayı konsoloshane itti

haz etmek için Fransız hükumeti ia

desini istedi. Onun için 36 milyon 

frank olarak tesbit edilmiş olan te
diye yeklınumuz bir milyon frank 

noksanla 35 milyon frank olarak tes
bit edilmiştir. Yani Hatay drvlctinin 
topraklarının üstünde bulunan Fra~ 
sız hukuki ve şahsi bütün menafii 
emval \'e hukukunu ceman 35 mi

lyon franga satın almış bulunuyo
ruz. Bunun büyük bir kısmını peşi

nen ve döviz olarak ve diğer bir kıs

mını da klering hesabile tedricen ö
denecektir. Bundan başka arkadaş
lar diğer bir hüktimle Payasla İs

kenderun arasındaki şimendifer hat

tının !llukavelenin meriyete girme
sinden evvel kumpanyalar tarafın
dan bizim Devlet Demiryolları ida

remize teslim edileceğine dairdir. 

Nihayet Hatayda birkaç sen<.'den

beri çalışan hafriyat şirketlerinin 

mukaveleye merbut hakları tanziın 

edilmiştir. Birisi İngiliz, diğeri İn

giliz ve Fransız, üçüncüsü de Ame
rikalı olmak üzere üç ~irket mev -

cuttur. Bunlardan mukavele müd
deti en uzun olanı, mliddeti 1941 
senesinin nihayet.inden evvel hitam tib~t çın Hariciye Vekaleti ter· 

tşflr 
• bulmaktadır. Ve ı.·ine hllkümler a-

·y & N 11~ 8 AH 

(Ba..5tarafı 1 ınrı s..'\yfad&) 
rol altında tutmıya Jtalkmak iste -
mezmiş. Fakat Yugoslavya ordusu
nun Fransız erkanıharbiycsi elinde 
bir alet, bir nevi •Ecnebi lejiyonu• 
olmasına tahammül edemezmiş. Bu
nun gibi, İonian adalarına ve Ceza
yiri Bahrisefide göz dikmemC"kle 
beraber, Yunan limanlarının «Zec
ri tedbırler» zamanında olduğu gibi, 
İngiliz donanması emrine terkedil· 

l Deniz Bayramını 
Kutlulayacağız 

mesine razı olamazmış. 
Yugoslav ve Yunan dnst ve müt

tefiklerimizin bu İtalyan iddiası 
hakkında ne düşündüklerini bilme
yiz. Daha doğrusu, ne düşünecekle
rini tahminde hiç tereddüdümüz 
yoksa da asıl cevap vermeyi onlara 
bırakmayı tercih ederiz. Yalnız, 

şarki Akdenizde en mfü.im bir 
v!lziyettc bulunan bir devlet sıfati
le biz de şurasını söylemek mecbu
riyetindeyiz ki şarki Akdenizde 
İtalyan hakimiyetine zerre kadnr 
tahammülümüz olamaz. Yugoslavya 
ile Yunanistan, İtalyanın beslediği 
emeller yüzünden hayat ve istik -
lallerini tehlikede görerek bütün 
milli kuvvE>tlerile haklarını müda
faa zaruretinde kaldıkları gün Türk 
dostlarını da müteca\·ize karşı ken
dılerile birlikte .boğuşur görecek
lerdir. Şarki Akdenizde garanti mu
ahedeleri imzalandıktan ve sulh 
cephesi teessüs ettikten sonra, İtal

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

keci vapur iskelesinde davetlileri 
alacaktır. 

2 - Kadıköy ''apuru Üniversite
ye tahsis edilmiştir. Sirkeci rıhtı -
mmda bulunan Şirketi Hayriye va
puru ile diğer merakipte Halk Par
tisi ve Vilayet ve Belediye erkanı 
bulunacaktır. 

3 - Hareket emri verildikte alan 
başında inzibat amiri kılavuz meb
us kaptanın bulunacağı kılavuz mo· 
törü olduğu halde ve Liman seyrü 
seferine engel vermiyecek surette 
rıhtımdan kalkacak ve Moda, Ahır
kapı hattı hizalarında yatı istikbal 
edecektir. 

4 - Yat alaya takarrüp edince bü
tün merakip bir dakika imtidat ve 
yarım dakika fasıla ile 3 seliım dü
Büğünü çalacaktır. 

5 - Yat, bu suretle karşılandık
tan sonra alaya iştirak eden mera
kip, ben·eçhizir sıraya dizilerek ya
tı takip edecek ve bu suretle yarış 
sahasına gelerek hazırlanan yerlere 
demirliyeceklerdir. 
Yatın önünde kılavuz motörü ~s

kele ve sancak tarafında Sıhhiye 1 
Kadıköy \•apuru, Denizyolları mo
törü. Haliç vapuru, Sıhhiye muşu, 
Kadıkiiy vapuru. Denizyolları mi· 
törü, Şirketi Hayriye, arkada kıla
vuz motörü, Deniz klübü vesaiti, 

yukarıki şekilde yarış yerine gelip 
yat demirledikten sonra yarış ma
halline girilecektir. Vesait, yarış 

sahası fımiriniıı ~östereceği yere 
demir atacaktır. 
Denız Ticaret mektebi önündeki 

sahada büyük deniz müsabakaları 
yapılacağı malümudur. Son hazır -
lıkları da ikmal edilen bu müsaba
kaların programı şöyle te~it edil
miştir. 

Saat 14 tek çifte klasik 1600 m. 
14,15 tek çifte klfisik (bayanlar) 
800 m. 14,30 dört çifte klasik 1600 
m. 14,50 beş çifte mektep filika -
ları 1600 m. 15,15 iki çifte klasik 
1600 m. 15,40 iki çifte (bayanlar) 
1600 m. 16 altı çifte kanca başlı 
1600 m. 16,35 yedi çifte mektep 
filikaları 1600 m. 17 deniz skisi, 
17,35 mübareze t<.'knesi yarışları 

800 m. 18,10 su üz<'sinde kayak. 
18,30 elbise ile yü7me deniz tica -
ret mt-ktebi talebeleri tarafından. 

18,45 yağlı direk. 
Müsabaka sahasına beş çıkış, 

beş de dönüş şamandırası konul • 
muş, ve bu şamandıralnr numara -
lanmıştır. Yarışlara girecekler şa -
mandıra adedinden fazla. yani 5 ten 
yukarı olursa karşılaşmalar iki ka
tegoride yapılacak ve her iki kıs -
mın birincileri bir defa daha yarışa 
caklardır. 

yanlar i~n y~nız bk mak~ hare- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ket kalır. O da gürültüyü patırtıyı 
kesip uslu oturmaktan ibarettir. 
Çünkü hulya ile hakikat sahalarını 
birbirlerine karıştırmıya kalktıkları 
gün ellerindekinden bir kısmını 

kaybetmek kendileri için zaruridir. 
İtalyan muharriri, Arnavutlukta 
yerleşecek İtalyan kU\·vetlerinin 

1 
bir muharebede ordu ve donanma
larını İtalyan düşmanlarına hizmet 

1 
edecek va7.iyete sokan Balkan dev
letlerini zapta kAfi geleceklerini 
söylüyorsa da Balkanlıların bu gibi 
gülünç tehditlere ehemmiyet vere· 
cek kadar safdil ve düşüncesiz ol -
madıkları sırası geldiği zaman fiili-
yat ile sabit olacaktır. ~ 

Hüseyin Cahid YALÇIN .......... -................................. . 
Ayda 1000 
Tayyare 

(Raştarafı 1 inci sayfada) 
yare endüstrisi tarafından gösteri
len mütekfısif faaliyetin yanıbaşın· 
da, dominyonlarda, yeni fabrikalar 
vücude getirilmiş, b.azıları da büyül

tülmüş ve ilk maddeler stoku ve teç
hizatı da teksif edilmiştir. Bir müd-

• 1 
det sonra Ingiliz tayyare imalatının 1 
bir mislini de Kanada ve Avustral- • 

ya imalatı meydana koyacaktır. Sulh 
halinde, hiç bir endi.istri bu kadar 
sür'atle inkişaf etmemiştir. Ayni za
manda, havn ordusuna alınac:ık 

kimselerin de bu teşkilata girmeleri 
keyfiyeti de avni sür'at ve ahenkle 
devam etmektedir. 

rasında gördük ki, bunlar bulduk

ları asarı atikadan sadece çift olan

larını alıp götürmek hakkını haiz -

dirler. Bunlar mukavelelerinin hi -
tamına kadar bizim tarafımızdan 

muteber addedileceğini kendilerine 
ifade edilmiş bulunuyor. 

Yine muka\•elede yer bulmamak
la beraber bu münasebetle geçmiş 

olan resmi bir vesikadan da bu -

rada iki kelime ile bahsetmeyi fay· 
• 

dalı görüyorum. Fransa hükfuneti, 

Surlyeye herhangi bir üçüncü dev

let lehine terketmiyeceğini beyan 
etmiştir, biz de bu beyanatı bir se
net ittihaz ettik. 

İşte arkadaşlar, birkaç kelime ile 
hulasa ve izaha çalıştığım VC'sika -

lar, Hatayın kat'i ve mutlak olarak 
anavatana kavu_ştuğunu tsbit eden 

senetlerdir. Tasvibinize arzolunan e 
ser, Şefimiz İnönü'nün sıkı emir ve 
talim.atlarile işlenmiştir. Ve kanaa

time aöre Cümhuriyetimize yaraşan 
bir eser olmuştur. (Varolsun sesle
ri). 

Bunun tasvibini sizlerden rica e
derken derhal i18.ve etmeliyim ki, 

Milli Şef 
Çanakkaleyi 
Ziyaret Etti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Şef İsmet İnönü Çanakkaleden ge· 
çerek Bozcaada ve Ayvalık tarafla
rında bir müddet se •rettikten son
ra saat 13 de limanımızı şereflcndir
mişlerdir. Bu münasebetle bütün sa
hil boyu bayraklarla donatılmıştı. 

Kesif bir halk tabakası Millt Şefi al

kışlamak üzere rıhtıma toplanmış
lardı. 

Savarona limana girerken, toplar
la ve limandaki gemilerin düdük 
seslerile selamlanmıştır . 

Milli Şef Savarona yatında şehri

mizde bul1;1nan Mareşal Fevzi Çak
mağı, Amiral Şükrü Okanı, general-

leri ve Çanakkale valisini kabul e
derek bir müddet görii.şmüşti.ir. 

Valimiz yattan dönüşte halka Mil
li Şefin selam ve sevgilerini tebliğ 

ederek Mılli Şefin halktan gördüğü 
sevgi tezahüratından çok memnun 
kaldığını ve ilk fırsatta tekrar Ça- . 
nakkaleye gelerek karava çıkacağını 

söylediklerini müjdelemiştir. 
Milli Şefi hamil bulun n yat. sa

at 15 te limanımızdan fstanbula mü
teveccihen haı·eket etmiştir. Yat, Ji. 

manda bulunan Yavuz ve diğer harp 
gemile i tarafından topla sel:ıml :n
mıştır. 

K. Aytaç 

Arkadaşlar. daha dün vatanımızın 
harici emniyetini takviye eden karar ı 
laP almıştınız. Bugiin ise Hatayı 

Türk topraklarına bağlıyan bir ka· ı· 
rarı almak üzeresiniz. Sizler bu ka
rarı alırken ben de Cünıhuriyetimi .... j 
zin altıncı ve çok uğurlu Meclisinin 
önünde hürmetle ~ğilerek, ve bu 
vesile ile Büyük Atatürk'iin büyük 
namını sevgiler ve .aygılarla ana-

rak sözlerime nihayet veriyorum. ! 
(Bera\'O sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar). 

Hatay fevkalade mura1ıha~mızın 
beyanatı 

Antakya, 30 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Dün Hatay Meclisinin dağılmasın- 1 
dan sonra, fevkalade murahhasımız 
Cevat Açıkahn, gazetecilere beya
natta bulunmuş ve ezcümle demiştir ı 
,,_. - ' 
1\J: 

Hatay devlet ve hükumetinin şu 
suretle tarihin altın yazılarla kayde
deceği sayfalanna geçtikten sonra 

Hatay anavatanın bir vilayeti ola

caktır. Yeni vali gelinciye kadar de
vair başında bulunanlar merkezden 

lhükftmeniı, yirmi senedir anav:ş - fevkalade murahhas vasıtasile ala
itandan uzak YaEayan Hataylıların, cakları talımat dairesinde umuru ca-

• l 

Taşovada 
Tütün 
Satışları 

Erbaa (Hususi) - Taşova mınta

kasında tütün satışları normal sey
rinde devam etmektedir. 

Erbaada şimdiye kadar 4000 küsur 
zürra tüti.müni.t dcranbar etmiştiL. 
40,000 küsur denkle 1.200,000 kilo
ya yakın olan mikdarın kaffesi sa
tış görmüştür. KahlC'nin düzgün ve 
alıcıların kuvvetli olmalarına rağ

men piyasada hararet yoktur. 
Ffatler: Engin tütünl~rde düşük, 

orta tütüııler iyi, ~-üksck tütünler 
tam kıymt-tini hc>ni.iz bulamamıştır. 

Umumiyet bakımından sermaye> 
ile iş yapanlar para kazanmamakla 
beraber kövlü müstahsil fiatlardım 
memnundur. 

Nisar ''e Tobttaki piyosslar da 
Erbaa pivasasın ı t 9kip etmektedir. 

AJıcılar : İnhisarlar Erbaa. Nik· 
sar. Tokat mıntakalannda daima 
basta gelmekle beraber Ostrotürk, 
'F<.'lemenk Türk S. Sevki Önder, 
Şahin oğulları. (Zeki. Mekki. Hnlis) 
kardeşle>r de verli firmtlardır. 

Son senelerde tütün sııtıc;larrnda

ki istikrarsızlığın başlıca amili Al
man pivasalarının her gün değisen 
iktısadi kaidelerinin doğurduğu 

av9kipl.cn b· sk ıı bir SP\' dcP,ildir. 
Diğer cihetten bugdaY. arp1. mı

sır. afvon vağı üzerine ehemmiyetli 
bir şekilde şehiı E' ih racatı \'Opılm"k

tadır. Müstahsil memnundur. 

riyeyi teınşiyet edeceklerdir. 
H atrıyd!l vilayet merkezi 

Antakvn. 30 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dörtyol ve Payas'ın Hatay \•ilaye

tine bağlanacaJı ve Hatay vilayet 
merkezinin Antakya olac'.l ğı muh
temel görülmektedir. 
Hatay kanunlarının encümenlerde 

tetkiki 
Ankara, 30 (A.A.) - B . M. Mec- 1 

lisi bugün Şemseddin Günnltayın 1 
başkanlığında vaotığı toplantıda ınü 1 
zakereve başlanırken söz alan Da
hiliye Vekili Faik Öztrak gelen ev· 
rak arasında bulunan Hataya ait ka
nunların ch<'mmiyetlerine binaen a 
lfikadar C'ncümenl,,.rden teı:kil edile 
cek muhtelit c~cümcn tarafından 

tetkikleri istenmiş ve bu istek tas
vip edilmiştir. 

Mü1.a'kere1erde bircok hatipler söz 
alarak Hataym anavatana iltihııkı ve 
Türk • Fransız anlaşması etrafında 
söz söylemişlerdir. 

Bu müz kereler sommd:ı madde· 
fore geçilerek kanun kabul edil~ş
tir 

Meclis. ruznamesinde bulunnn di· 
ğer maddeleri de müzakere ettikten 
sonra pazartesi günü toplanmak üze 
re ictima., nihayet vermiştir. . J. ~-

-s.,tı. ı 

Reisicümhurun 
Tayfur Sökmene 
Telgrafı 

(BJ\Ştarafı 1 inci sayfada\ 

B. Tayfur Sökmen (Antalya 
Meb'usu): 

Antakya 
H3tay .Meclisinin kararı. Ha-

taylıların yirmi sene süren kah

ramanca miıcadelesıwn şerefli 

neticesidir. Buyük Türk milleti 

içinde, Hataylılar kendi itibarla 
mevkilerini istihkak ile almış -

lardır. Milletimiz, Hataylı evlat

ları ile iftihar edecektir. Mille

tin bu sevinçli gününde sizin 
vatanperver adınızı ve milli mü

cadeledeki değerli hizmetlerini
zi takdirle yad ederim. 

İsmet İnönü 

Büyük ~eisicümhur sayın İs
met İnönü, yüksek katına: 

Yalova 
Coşkun tezahürat içerisinde 

bugün Hatay Meclisinin kapan 

masile yirmi senelik milli mü
cadele tarihi şerefle, saadetle, 

sevinçle hitama ermiş bulunu -

yor. Büyük bir lütuf ve buyuru

Ian muvakkat memuriyetim de 

sona ermi şolmakla mübarek el

lerinizden öper, tazimlerimi 

arzederim, Büyük İnönü. Yirmi 

senelik milli ideali tahakkuk et· 
tirmek suretile Türk dünyasına 

bir vatan parçası kazandıran 

büyük varlığınız her Türkün 

kalbinde bir iman gibi yaşıya

ca ktır. Varol, yaşa, sayın büyü

ğüm ... 
Tayf ur Sökmeı 

Matbaacıdan Rüşvet 
Allrken Tutulan 
Polis Memuru 
Dün cürmrmeşhut mahkewe

ıindc fahi tler dinlenildi 
Ankara caddesinde matbaacı Meh

met Aliden rüşvet olmak suçile ya. 

kalanan polis memuru Cevdetin ve 

Bedrinin muhakemelerine dün As

liye 4 üncü Ceza Mahkemesinde ba

kılmıştır. 

Dünkü celsede rüşvet ci.irmii meş

hudunu tesbit eden polis memurla· 

rından Necmi vak'ayı şu şekilde an

latmıştır: 

- Matbaacı Mehmet Alinin bir işi 

varmıs. Guya bu işin kapanması vıi
dile kendisinden 3 lira TÜŞ\'Cl isten
miş. Biz bu hadisenin cürfuümeşhu
duna memur edildik ve \'ak'a yerine 
gittik. Bir z sonra Mehmet Ali dı

şarıya çıktı \·e bize işaretle. paranır 

verildiğini bildirdi. Komiser mua
vıni B. Ahmet \•e arkadaşlardan ev· 
vel ben içeri girdim. B. Cevdet ora· 

da oturuvordu: 

- Azıcık ayağa k lkar mısınız? 

Diverek hüviyetimizi tanıttım. Son
ra numara! rı tesbit edilmiş olan 3 . 
lira arayıp çantasında bulduk. Ev-

vela bize bu parayı alacağına mu 
ksbil aldığını söyledi. Bir ınilddet 

sonra da: 
c - Arkadasım namına aldım! .~ 

dedi. 
Bundan sonra dinlenilen diğer şa

hitler de ayni ifadede bulunmuşlar 

dır. 

Muhakeme. Nuri ve Mehmet Ali

nin şahit sıfatile celbi için başka bir 
güne talik olunmuş \'e mevkuf bu· 
lunan suçlular te\·kifhaneye gönde· 

rilmişlerdir. 1 

YURTTAŞ! 

Türkıye dünyanın en iyi meyva• 
}arını yetiştiriyor. Sofrandan meyva 
yı, kilerinden reçel ve şuı ubu hiç 
eksik etme!.. • 

Ulu.sal Ekonomi 
Ve 

Arttırma Ku.rumt. 
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Şuur Ve Cemiyet 
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\~ , Bir Yabancı Gözile 
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Çakırcalının Peşine Yalnız Başına 
Düşen Genç Mülazımı Vuruşu 

·:

1

• Türkiyenin Kuvveti 
{ ' 
1 l 

.:.: Gelecek Baharda 1.000 Tayyar~lik 
Hamza Beyin kızları Melek, Zeki· 

Ye ve İkbal biraz sonra bütün takım 
altınlarını ve ne kadar mücevherle· 
ti varsa getiriyorlar. Hamza Bey bu 
altınları Çakırcalının önüne itiyor: 

- Şimdilik bunları al da kusura 
bakma Efe! diyor. 

Fakat Çakırcalı lakayt bir jestle 
kızları çağırıyor ve kendilerine: 

- Bu altınları istemem. Alın, gö· 
türün. Gelin olduğunuz zaman ta· 
karsınız, diyor ve altınları reddedi· 
Yor. 

'Bu vak'anın hemen akabinde ce· 
reyen etmiş bir hadise daha vardır ki 
bu da Çakırcalı Mehmedin zanncdil· 
diği kadar hunhar olmadığını göste
rir. Bunu da sırası gelmişken anla
talım: 

Çakırcalı Mehmet, Kaplenç'ten 
~Yrıldıktan sonra köyde kendisinin 
liarnza Beyi bastığı şayi olur. Ay:ıi 
köyde Çakırcalıyı takip vazifesile 
llıükellef Çerkes Yusuf isminde genç 
bir gönüllü takipçi bulunuyormuş. 
llütbesi mülazım olan Çerkes Yusuf 
Çakırcalının Kaplenç'ten c_ı.yrıldığını 
duyar duymaz, hemen köylüleri top
lar ve kendilerine: 

- Çakırcalt' ayağımıza kadar gel
di. Bu fırsatı kacırmıyalım. Derhal 
tüfoklerinizi alın. ve peşime düşün, 
emrini verir. 

Çerkes Yusuf, kövlüler arkamdan 
geliyorlar, diye cli~de martini köy
~en çıkarak Ça kırcalı çetesinin pe· 
Şınc düşer. Halbuki o kövün halkı 
Çakırcalıdan çok iyilik gBrmüş ol
~.ukla~ı için hiç biri tecrübesiz mü-
~zırnı takip etmez. Çerkes Yusuf 
hır ara Çakırcalı ile avenesine ye· 
tişir ve derhal silahına sarılarak a
teş etmiye başlar. Bu ani taarruz 
karşısında Çakırca1ı ile arkadaşları 
da mevzi tutarlar. 

_Çerkes Yusuf köylülerin kendisi
llı takip etmediklerini gördüğü hal
de cesur bir genç olduğundan ve her 
lle nahasına olursa olsun Çakırcalı
~ı Öldürmiye karar vermiş bulundu
RUnd;:ın müsademeye tek basına de
vamdan çekinmez. Çakırcalıya iyi
~e Y~klaşmış olduğundan Efe de 
endısini görerek tanır. İki taraf a

rasında şöyle bir muhavere başlar: 
k Genç ve cesur olduğu kadar ya
k ışıklı bir delikanlı olan Yusufa Ça-
ırca}ı der ki: 

- Oğlum Yusuf, ne arıyorsun bu
rada? 

- Teslim ol Çakırcalı! 
- Beni teslim almıva 

toksa? ~ 
mı geldin 

al - Eğer teslim olmazsan canını na 
acnğırn. 

tu~u sözler koca Çakırcalıyı tuhaf 
ttı .. af güldürdü. Hayatında sayısız 

61~Sadernelere girişmiş ve kaç defa 
ç ~ttıle burun buruna. gelmiş olan 
le\~~calı, şimdiye kadar bir defa bi
ll'ı 0Yle bir vaziyet karşısında kal
bi:ttıı~~ı: Böyle genç ve tecrübesiz 
k ttıulazimin yalnız başına hem 
ırı:l'ldisine, hem de biitün çetesine 
ltlJ Ydan okuması bayağı onuruna do 
tlJ;~u. Bir taraftan da bunun bir 
"io~ olmasından şüphe ediyordu. 
lar sa _diğer arkadaşları başka taraf. 
da: Sızlenmişler. kendilerini mev
ttılJ a çıkarmak için böyle bir oyun 
\ıetl·terup etmişlerdi? Bu da kuv
~a ~u bir ihtimaldi. Çakırcalı yanm
\ıerd· lunan kızanlara derhal talimat 
etra/· Bunlar, yerde sürüne siirüne 

l'3tı a dağıldılar. 
~erk esnada Çakırcalı ile mülazım 
de\'a es Yuı:uf arasında muhavere 
tllJ: ttı ediyordu. Çakırcalı soruyor-

- o gith.· ğlurn Yusuf, sen fazla ileri 
··•ışs· 

hrı1n ın. Bak arkadaşların henüz 
Q a Varamadılar. 

~ enç ı '"lfı . elltnek ?u .:-un, Çakırcalının öğ-
tılup 

01 
ı teaıği şeyi anladı. Yalnız 

lıı~ b ll'ladığını anlaaak istiyordu. 
O.Znıad1: 

- Onlardan sana ne? Sen tr:slim 
oluyor musun? 

- Beni sen mi teslim alacaksın? 
Bir Hava Kuvvetiıie Malik Olacağız 

- Evet! 
- Oğlum Yusuf. Sen çok gençsin. 

Yazık olur sana, gel bu sevdadan 
vazgeç! 

Birdenbire bir tüfek patladı ve bir 
kurşun Çakırcalının ta kulağı dibin
den geçti. Çerkes Yusufun hiç şaka
sı olmadığı, biraz açık veren Çakır
calıya hemen kurşunu sıkmasile an
laşılıyordu. Kulağının dibinden ge
çen ölüm, Çakırcalıyı asabileştirdi: 

- Oğlum Yusuf, fazla ileri gittin. 
Dikkat et, hayatınla oynuyorsun! 

- Ben değil, sen hayatınla oynu· 
yorsun. Pusuya yatıp silahsız halkı 
soymak, insanı kahpece arkasından 
vurmak kolaydır. Erkeksen haydi 
karşıma çık. Erkekçe vuruşalım! 
Karılar gibi ne saklanıyorsun? 

Burada kısaca o 7.amanki çarpışma 
usullerinden de bahsetmek lazım, 
Efelerin uçan kuşu gözünden vu
racak kadar nişancı olduklarını bi· 
liyoruz. Çete takipçileri de son de
rece cesur ve nişancı adamlardı. Bu. 
nun için ' efelerle· efeler arasında, ve
yahut efelerle zaptiyeler arasındaki 
çarpışmalar çok çetin olurdu. İki ta. 
raf ta karşısındakine hedef verme
mek için son derece dikkatli davra
nırdı. Bunun için hazan saatler ge
çer, tek kurşun atılmazdı. 

Bunun önüne geçmek için bir U· 

sul bulnnmuc;tu. Bu usul k~fretmek, 
meydan okumak suretile karşısında
kini kızdırmak ve hedef vermesini 
temin Ptmekti. İki hasım karşıkarşı· 
ya çelince yclcdi~erinc çok B/İır söz
ler söylerler ve kızdırıp iizcrine a
tılması için meydana çıkmasını bek
lerlerdi. Meydana çıkınca da kurşu
nu snnivesinde alnına yapıştırırlar· 
dı Bövle mücadeleleri daima daha 
fazla so/:!tıkkanlı olan kazanırdı. 

P r. Or, Mazhar Oımaı 

Hastalanmamak iyi şeydi• • fakat 
hastalanıp da ölmemek ~phesiz 

çok daha iyidir. Maddenu fani be
kasını fatalizme terhin eden bu 
mütearife; sinirleri suda erirdş ip· 
liğe ve dimağı donmuş süp1 üntü 
ki\spesine çevirip te cekmel mal' lu· 
katıı a inı;anla hayvan mahlutun m 
korkunç dü~üklüğünü veren afet 
önünde zavallı bir basit hakiknttir. 
Kafaları tahtalaşmış, uzuvları içle· 
rindeki ifritierip kalbine girmiş bir 
kaç bin sabık insanı canlı ceset dizi
leri halinde bir arada görmeyenler; 
dimağ ve şuur denilen Allahın be
lasının, volkanları, indifaları, zelze· 
leleri, heyelAnlan, hezeyan kasırga
larile yarattığı şaheser facıaları bi
lemezler. Bunların cemiyet mikya
sındaki emsalinin azamet ve dehşe
tini bir dllkikadan fazla düşünmek 
bile her sağlam kafımın harcı de
ğildir. işte bu sebepledir ki şahsen 
cbüyük insanıı olan profesör Mazhar 
Osmanı, yirmi beşinr.i yıldönümün
de, .bu muazzam dava ile beraber 
cemiyet mikyasında mütalea etme
ğe ihtiyaç vardır. 

Çünkü, yalnız bir tanesinde 3000 
kisi daima tedavi gören iki hastane
si: fakültedeki kllrsüsü, hususi kli
niği, hiç aksamıyan neşriyatı. has· 
tanelerde ve cemiyet Jçinde !'ıizmet 
almış, sayısız talebelerile, o, bir mil
letin teker teker ruh ve şuur ciha
zını tanzim eden maşeri bir enerji 
mihrak ve muhavvı>lesi olmuş bu· 
lunuyor. 

Bu son günlere kadar askeri va
ziyet bu merkezde idi. Garp de· 
mokrasi devletleri totaliter devlet
lerle girişeceği bir ihtilafta Polon· 
ya, Rumanya, Türkiye, Yunanistan 
ve Rusyanın hayırhahane bitaraf· 
lıklarından başka bir şeye dayana· 
mazdı. Bugün vaziyet derin surette 
değişmiş ve kuvvetli bir şark cephe .. 
sinin askeri yardımına dayanabile
cek bir hal almıştır. 

Bu cephenin mevcudiyeti evvela, 
.mihverıı devletleri ile bir harp vu· 
kuunda, şarkta ve garpte mukabele. 
de bulunmak için kuvvetlerini ayır
mağa mecbur etmek, binaenaleyh, 
kat'i bir netice elde etmek için ant 
bir taarruza bütün kuvvetlerini iş· 

tirak ettirmeğe mani olmak husu .. 
sunda kıymetli yardımlarda buluna
caktır. Ayrıca, bu cephe Almanya 
ile İtalyanın mutlak iktısadi ablo· 
kasını tamamlıyacaktır. 

Bu cepheyi teşkil eden devletlerin 
askeri vasıtaları çok büyük ve cid
didir. Polonya sulh zamanında 300 
bin kadar askeri silah altında bu

Şanla Tlrk ordun bir geçit reamiDde 

lunduruyor. Fakat süratle talim gör- mi.iş 18 ve 20 milyon kadar askerin 
müş p milyon askeri seferber edebi- mevcud olduğunu gösterir. Tayya-
lir. reciliği kudretli ve 5000 kadardır. 
Polonyalı asker, birinci derecede NETİCE: Bu müşahedeler ve ista-

bir muhariptir; silah modern, kad- tistik malUmatına göre, müstakbel 
rolar sağlamdır. Tayyare mikdarı, bir harbin seyri hakkında bir fikir 
550 liııd:ırdır. Bunlar. bombardıman edinilebilir. 
için P. Z. L. 37 tipinde, 2500 kiloluk Garpte, Maginot hattı mihver 
bomba hamulesini üslerinden 2000 devletlerinin ani hllcumlarını boz. 
kilometre mesafeye saatte 460 kilo· duğu gibi Sovyet Rusyanın dayan
metre süratle götürecek makine· dığı Polonya, Rumnnya, Türk • Yu
lerdir. nan blokunun , kıt'anın şarkında, 

Av için, P. z. L. 24, saatte 450 ki- böyle bir taarruz vukuunda uzun 
lometre sürate maliktirler. Ruman- sürecek bir mütearrızı oldukça müş
ya hazerde 250,000 kişilik bir ordu- ' kül vaziyetlere sokabilecek surette 
su vardır. Ayrıca 65,000 kişilik, as- harekete geçebilirler. 

sırada, İngiliz • Fransız donanması 
denizleri, Alınan. İtalyan saffıharp 
vahidlerini temizleyip, Türk ve Yu· 
nan gemilerinin yardımile Şarki 

Akdenizde Almanya ve İtalyayı ab. 
luka ederler. 

Bu suretle muvasala hatlarını 

kaybeden İtalya ile Almanya, bu 
yeni usul harbe nasıl tahammül ede
ceklerdir ve orduları, muntazaman 
mağlub edilmemiş olsa bile, iktısa
di boğulma, İtalyada kendisini gös
terecektir. 

Hitler bunu iyi düşündüğü için
dir ki harp henüz patlamamıştır. ve 
her geçen dakika sulhcu milletlerin 
askeri sistemini takviye ettiğinden, 
o felfıkctli sarsıntıyı gittikçe şüphe
li bir hale koyuyor. 

(tllustration) 

İşte Çerkcs Yu~uf da buna müra· 
caat etmiş vr Çakırcalıyı kızdırıp 

m~ydana cıkarmak için ağır şeyler 
söylemiye başlamıştı. 

Yirmi beş uzun yıl içinde, kendi 
kıvılcımile tutuşan kaç yüz bin di
mağ, onun elinden tekrar efendili· 
ğini kazandı, deli rüzgarlar esen, 
kaç bin kafa tasına o tekrar şuur 
ulfıhiyeti akıttı, ve eşiğine sürüne 
rek gelmiş ne ~adar alil viicud dim
dik ayağa k~-ılkarak döndü. 

keri teşekküller mevcuddur. 850 ka- Kütlelerin bu şekilde gayrisabit 
dar tayyaresi vardır. Sağlam made· bir hale geldikleri, tayyarelerin ha-. 
ni av tayyareleri olan milli setler sım taraf halkına muktedir olabil
saatte 340 kilometre siiratle uçarlar. dikleri her türlü fenalığı yaptıkları 
Bombar~man i~n Fransız Po~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ler, ve İtalyan Savoia Marchetti Aydında KUkUrt yok UzUm Yusuf devam etti: 
- Haydi, me 1dana cıksana! Öyle 

kahpe karı gibi gizlendiğin taşın ar
kasından kendini göstersene! 

ÇakırcaJı vakarını bozmadı: 

- Çok ileri gittin delikanlı! Bu 
sözlerini snna hayatınla ödetirdim 
amma, bu defa da seni bağışlıyorum. 
Haydi, evine, ananın yanına git! 
Böyle daha ağzın süt kokarken efe
lerin işine karışma! 

Bu esnada Çakırcalının kızanları 
sürüne sürüne yanına yaklaştılar ve 
Çerkes Yusufun yalnız olduğunu, 
hiç kimsenin arkasından gelmediği
ni temin ettiler. Çakırcalı Mehmet 
Efe bunu öğrenince Çerkes Yusu
fun cesaretini takdir etti: 

- Oğlum Yusuf, aferin sana b_e! 
Cesur bir delikanlı imişsin! Şimdi 

sana büsbütün acıdım. Haydi, bir 
daha böyle başından büyük işe bur
nunu sokmıyacağını bana temin ei 
de sana tatlı canını bağışlıyayım! 

- O lafları bırak da erkekliğini 
göster, meydana çık! 

- Yusuf, seni vuracağım, yazık 
olacak. Yakışıklı ve cesur bir deli
kanlısın! Anan arkandan ağlıyacak! 
Gel, dinle sözümü 

Çakırcalının bu sözlerine cevap 
olmak üzere yeniden bir tüfek pat
ladı ve Yusufun attığı bir kurşun 
yeniden Çakırcalının kulağının di
binde vızladı. 

Bu kadarı da fazla idi. Çakırcalı: 
- Pekala öyle ise! Hacı, dokun 

bir şuna! Ölümünü kendi istedi, de· 
di. 

Mazhar Osmanın muhakkak İsa
dan daha çok mümini vardı, fakat 
o peygnmber olmadan mucize yap
mak ve mucize yapar gibi şarktan 
garbe şifa dağıtmak kudretine erdi. 
Beşerin asil cevheri olan akıl ve şu
uru kurtaran ve koruyan insaniyet 
hadimi; şüphesi:ı büyük bir cemiyet 
mimarıdır. İşte kemali beynelmilel 
bir kıymet olmuş güzide alimimizi 
biz böyle anlıyor, yirmi beşinci yılı
nı bu imanla kutluluyoruz. Sade 
dostları ve hürmetkfırları değil, ce
miyetin saf ve müteşekkir vicdanı 

da ona daha bir çok yıl dönümleri 
temenni etmektedir. . 

Mazhar Osman, kendisi gibi kıy
metli arkadaşları, talebeleri ve mij. 
esseselerile, milli hizmette istikbale 
şevk ve azim içinde yürüyor. Bili
yoruz ki yolu ebediyetedir. Ancak 
gönül ister ki, kendi şubesinde ce
miyetin vekili olan Sıhhiye Vekô
letimiz; Mazhar Osmanın büyük 
eserlerinden birini teşkil eden Ba
kırköy hastanesine onun adını ver
mekle milli kadirşinaslığa ön ayak 
olsun ... Bu; bir medrese bozuntusun
daki bimarhaneden, dünyanın en 
büyük hastahanelerinden birini çı

karan adama çok görülecek birşey 
değildir. Rııhi Uzer 

Yeni tutun zerlyatı 

1000 kilo bomba hamulesini üsle· mUatahelllerl telA,ta 
rinden 1000 kilometre uzağa, saatte Aydın (Hususi) _ Bu sene Ay-
400 kilometre süratle götürür. dm üzüm müstahsiUerinin büyük 

Türkiye hazerde 200 bin kişilik bir bir derdi vardır. Aydında kükürt 
orduya ve talim görmüş 2 milyon bulunmuyor, bu iş hakkında öğren
ihtiyat kuvvetine maliktir. Bunlar, diklerimi tafsilfıtiyie bildiriyorum. 
harp kıymeti, on asırlık harplerin Aydında kükürtü Ziraat bankası 
teyid ettiği ve bozulmamış, miikcm- getirtmekte ve torbasını 355 kuruş
mel askerlerdir. tan satmaktadır. Geçen sene fazla 

Bu mükemmel ordu, halihazırda 
400 tayyareye istinad etmektedir. 
Fakat hava kuvvetleri geleçek ilk
baharda 1000 tayyareye malik ola
caklardır. Bütün bu tayyareler, ya
bancıdır: İngiliz, Alman veya Ame
rikan. 

Nihayet Türkiyenin, kruvazör, 
torpito ve denizaltı gemilerinden 
mürekkep ve takriben 50 bin ton 
tutan, ve mUkemmel denizcilerin 
kullandığı bir hafif donanması var
dır. Yunanistanın, iyi talim görmüş, 
100,000 askeri vardır ki, seferberlik 
halinde bir milyon asker toplıyabi
lir. Tayyare kuvvetleri yabancı 

markadan 120 tanedir. Mürettebatı 
tecrübeli olan ve 70 bin ton tutan 
kruvazör, torpito ve denizaltı gemi
sinden mürekkep bir hafif donan
maya maliktir. 

Bu suretle, şark cephesinin ilk 
anda çıkarabileceği kuvvetler, 850 
bin kişi, seferber edilmiş 8 milyon 
asker ve iki bin tayyare çıkarabilir. 

Neticede bu satı darın yazıldığı 

mikdarda getirtildiğinden elinde 
kalmış torbaları bekletmek için bek
çi tutmuşlar bu yüzden hayli masa
rif olmuş ve % 10 dan fazla elde 
stok kalamıyacağı emri verilmiş, bu 
emir de bankayı bol sipariş vermek
ten çekindirmiştir. Yokluk da bu 
cihetten doğmuştur. 

Banka evvelki sene çok güzel bir 
usul ittihaz etmişti, kükürt isteyen 
bankaya müracaat ediyor, ne kadar 
lazımsa parasını yatırıyor, geldiği 

zaman haberdar edilerek kükürtünü 

alıyordu. Bu sene bu güzel usule 
riayet edilmemiş kükürt isteyene 
varsa verilmiş az kalmışsa satıcıya 
verilmiyerek müstahsile verilecek 

denilmiş, kalmayınca da bir tek ke
lime (kükürt yok) cevabı ile iktifa 
edilmiştir. Bağlarda hastalık vardır. 

Bu yüzden müstahsil endişede fa· 
hiş fiatlarla kükürt bulup atmağa 
mecbur olmuştur, bulamıyanlar el
lerini oğuşturup kalmışlardır. 

Erbaa (Hususi) - Taşo\•a mınta- sırada, maden kömürü, demir, ma
kasında yeni tütün zer'iyatı ehem- den, buğday bak:mından zengin ve 
miyetli vaziyete girmiştir. Geçen se- muazzam Rusy.:ının. hayırhahane 

neye nazaran bu sene müstahsil da- bitaraflığını hakiki bir ittifaka çe· 
Hacı Mustafanın martinini doğ- ha çok zer'iyatta bulunmuş, hava· virmek için uğraşılmaktadır. 

rultmasile ateş etmesi bir oldu. Bu- ' ların mutedil ve yağmurlu geçmesi 1935 senesinde silah altında tak
nu da acı bir çığlık takip etti. Müla- ' yüzü.nden tütiinler kuraklık ve su- · riben 2 milyon insan tutu,·ordu. 
zim Yusuf, tam bel kemiğinden vu- suzluktan müteessir olmamıştır. ' 170 milyonluk nüfus Sovvet Rusya-
rulınuş "1e cansız yere serilmişti. İlerde yeni mahsul üzerinde bu ya 1,fi00,000 kisilik bir ordu bulun-

Banka gene geçen seneki gibi 
elimde kalır diye korkuyorsa az 
mikdarda getirtsin, vagonla getirt
meyince fazlaya satması lfızımsa ge

rek müstahsil gerek satıcı bunu 
ödemekten kaçınmaz, parasına acı

yan bağını mahvedeceği için herkes 

fiatına bakmlyacak, bulup attığına 
razı olacaktır. Müstahsilden satıcı· 
dan bu ciheti bankaya izah edenler 
bulunduğu halde bankanın bir ça-(Devamı var) mevzua temas edeceğim. durmağa sallı: olduğu gibi talim gör-

Aydında bir idam 
mahkumu asıldı 

Aydın (Hususi) - Üç dört yı) 
evvel İzmir yolu üzerinde Ortaklar 
ile Aziziye (Çamlık) arasında tek 
başına silahlı pusu kurup yol kes
mek, kamyon durdurup yolculardan 
Aydın Yl?niköyden Hiiseyin oğl•J 

Mehmet adında bir genci öldürmek 
ve diğer yolcuların para ve eşyala
rını gasbetmek gibi suçllar şehrimiz 
ağır ceza mahkemesince muhake
mesi yapılıp cezasına çarptırılmış 

olan aslan Bozkırın Akçöpınar kö-

yünden ve şehrimize 30 kilometre 
mesafede ki Ortaklar köyünde otu
muş oğlu 315 doğumlu Kara Meh· 
met adındaki şeririn bu idam ceza· 

sı tasdikten geçmiş olmakla hükmil 
idam bu gece şehrimizin hükumet 

ve Gazi bulvarları birleşme nokta• 
sında asılmak suretiyle infaz edil
miştir. 

Aydındaki atlatzlm mU
aa bakalarlnda Aydın 

birinci oldu 
Aydın (Hususi) - Dört vilayet 

Aydın, Denizli, İsparta ve Muğla 

atletleri arasında yapılması mukar· 
rer atletizm müsabakalarına Deniz· 

li ve İsparta iştirak etmemiş, Aydın 
ve Muğla atletleri arasında ve şeh .. 

rimiz fut bol sahasında iki gün de. 
vam eden muhtelif rnilsabakalar ya .. 

pılmıştır. Vali, Belediye reisi aHi.
kadar zevat ve spor meraklıları sa-

lında hazır bulunmuş neticede bü
yük puvan farkiyle Aydın birinci
liği kazanmıştır. 

rei hal bulmaması ve lAyık olduğu 
ehemmiyeti vermemAsi ~ayanı hay
rettir. AUkadarlann dikkıı.t nazar
larını çekeriz. 
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''29,, uncu Çay ibriği 

-2- Küçük Neziheyi annesi bir çay ib- : 

riği almak için sabahleyin erkenden 
dükkana göndf!rdi. Nezihe dükkana 
girdi: 

efendim, dedi, bu aldı~ınız yirmi 
sckizincı ibril· tır Ben mektepL hr· 
saptan .. ferın ;ldım, iyı he:::ap bili· 
yorunı~ 

.. Kasım çocuklarını çok seviyordu. 
Dııha biraz ev\·el de bir arkadaşına 
çocuklarının zekalarını, güzellikle
rini methede ede bitirememişti. Et
rafa büt_ün adamlarını dağıttığı hal
de birşcy bulamadılar. 

Zavallı Kasım kederle mangalın 
başına oturdu. Kendi kendine cah• 
dedi. cniçin kadıncağızı kovdum. 
Benim yaptığım işler hakikaten bir 
insanın dikkatini celbeder. Zavallı 

kadına iyi muamele etmeli idim. Si
hirli yüzüğümün getireceği kürla 
her zam1n mes'ud olurduk ... 
Kasımın aklına sihirli yüzük ge

lince hemen yerinden fırladı: cAz 
kaldı unutuyordum. Sihirli yüzü
ğüm çocuklarımı şimdi bana geti
rir .. diyerek dolaba koştu. Lakin yü
züğü orada bulamadı. 

Önce hizmetçilerinin çalmış olma
larından şüphelenerek onları hap· 
setti. Fakat para etmedi. Çünkü on
lar çalmamıştı. Bir müddet sonra 
hizmetçilerini serbest bırakmıya 

mecbur oldu. 
Artık Kasımın ticareti de yolun

da değildi. Eskisi gibi dükkanı dol
muyordu. Bilakis günden güne bo
şalıyordu. Komşularının da hiç biri 
ona muavenet etmiyorlardı. Çünkü 
herkes Kasımın zevcesile çocukları
nı öldürdüğünü zannediyordu. Ni· 
hnyet zavallı adam dükkanını ka
payıp Bağdad'dan biraz uzak başka 
bir kasabııda oturan kardeşinin ya
nına gitmeye karar verdi. 

* Arslan kaptığı küçiik çocuğu ini-
ne götürdü. Orada bedevi Araplar 
arslanı yakaladılar. Bir Arap kadın 
da küçük çocuğu evlfıd edinerek ya
nına aldı. cMesrur> ismini taktı. 

Mesrur Bedevilerin yanında bü
yüdü. Onlar gibi ata binmeyi, ok 
atmayı öğrendi. 

Zavallı kadın arslanın götürdüğü 
çocuğu aramakla meşgulken yolun 
;.enarında bıraktığı diğer yavrusu
nun yanından cAli Hasan> isminde 
zengin bir tacir geçiyordu. Bu, ço
cuğu anası babası tarafından ter-

. kedilmiş bir yavru zannederek va
; nına aldı. Evine götürdü. İs~ini 
1 •Abdullah. koydu. 

Ali Hasan, Abdullahı evl3dı gibi 
Be\·erdi. Onu okutturdu. Abdullah 
~k akıllı ,,.e zeki bir çocuk oldu. Ali 
Ha.,,an böyle güzel bir eylada malik 
olmakla iftihar ediybrdu. 

Nihayet bir gün Ali Hasan Abdul
lahı da yanına alarak kervanların
ifan birine tecavüz eden Bedevilerin 
muhakC'mesine gitti. 

MahkemC' salonunda şaki Araplar 
mralanmışlardı. Abdullah bunların 
:Bnünden geçerken gayet garip ve 
!gülünç kıvafetli genç bir Bedevi 
buna fena halde hiddetlendi. Ab
dullaha hücum etti. Derhal döğüş
meye başladılar. Diğer tarafta AH 
Hasan gençlerin döğüşmesine mani 
olmıya çalışıyor ceyvahlar olsun! 
Abdullah! Ne •aoıyorsun? Hakimin 
huzurunda döğüşmekle idama mah
kiım olacaksın• ·diyordu. Biraz son
ra Bedevi Abdullahtan yediği da
yaklardan yarı ölü bir halde yere 
yuvarlandı. Mücadele bitince her
kes acaba hakim Abdullaha ne ya
pacak? diye merak ediyordu. 

Fakat hakim Abdullaha birşey 
yapmadı. Gayet güzel döğüştüğü 
için AbduUahı affetti; fakat mahke
me huzurunda bir kavgaya sebebi
yet verdiğinden Mesruru • Bedevi 
genç Abdullahın kardeşinden baş
ka kimse değildi • idama mahkiım 
etti. 

Mesrur elan kanlar bereler için
de yerde bşygın yatıyordu. Abdul
lah Mesrura acıyarak hakimden af. 
felmesini rica etti. c-Müsande eder
~niz kendime köle yapayım!> dedi. 

Hakim Mesruru Abdullaha verdi. 
Abdullah Mcsruru derhal evine 
gönderdi. Yumuşak yataklara yatır-

tarak yaralarını tedavi ettirdi. 
Mesrur gozlerini açtığı zaman 

Abdullahın kendisine gösterdiği ıyi 
muameleden çok memnun oldu. 
Biraz evvelki hiddetini unutarak 
Abdullahın köleliğini kabul etti. 
Zaman geçtikçe de yeni efendisini 
sevmeye başladı. 

Bir gün Ali Hasan mal satmak 
için Abdullahı Bağdad'n gönderdi. 
A •nlmadan c\•vel de bir yüzük ve
rerek cbu yüzük seni l)ulduğum za· 
man şalının ucunda bağlı idi. Şim
diye kadar küçük olduğun için ben 
saklıyordum. Artık parmağına tak. 
Belki bir gün ailene rasgeJirsin de 
bu yüzükle seni tanırlar.> dedi. 
Abdulhıh yüzüğü aldı. Parmağına 

taktı. Parlatmalı: için biraz mraladı. 
Derhal karsısında yeşil sarıklı, ma
vi cübbeli bir Arap hasıl oldu. Arap 
·avaş yavaş büyümeye başladı, ka-
fası tiı tavan:ı değdi. . 

Abdullah hayret ve korku ile .sen 
kimsin ve ne istiyorsun?> diye ba
ğırdı. 

ı -

. Size bu hafta çirkin bir hayvan

dan bahsedecetiz. Ağaç kirpisi deni
en bu mahllık ağaçlarda yaşar. Re

ıimde gördüğünüz gibi kuyruğunu 

Ma mükemmelen kullanır. Ağaç kir

pisi korkunç görünüşüne rağmen hiç 
de zararlı bir hayvan değildir. Ken-

disine dokunulmazsa hiç bir zaraı." 

ve;-mez. Ağaç kirpisi dallarda ku)1
-

ruğ1':t: muvazenesini temin eder. 

Kuyruğu çok kuvvetlidir. Bir kere ~ 

ağaca kuyruğile tutundu mu kendi

sini oradan kolay kolay ayırmak 

mümkün değildir. 
Arap kocaman kapkara kafasını 

aşağı doğru eğerek: .Ben elindeki 
yüzüğün perisiyim. Yüziiğü ovan 
insanın derhal yardımına k~nm. 
Şimdi benden ne istiyorsun? Söyle! 
dedi. 
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( BiR AZ DA ŞAKA ) 

Bunun üzerine Abdullah, Ali Ha
sanm biraz evvel söylediklerini ha
tırlıyarak: 

- Pekala! Bana annemle baba
mın ne olduğunu söyler misin? diy~ 
sordu. 

Peri - Evet. Baban da. annen de 
yaşıyorlar. Annen Mısır'da zengin 
bir adamın )'anında esirdir. 

Abdullah - Öyle ise hemen an
nemin bulunduğu yeri bana söyle. 
Avni zamanda onu buraya süratle 
getirmenin yolunu da öğret. 

Peri - En seri vasıta ile bana 

. ~ .............................................................................. 

Musiki oyunu 
Size çok heyecanlı bir oyun: 

yundan çıkar. Tecrübe ediniz, heye
canlı dakikalar geçirecek ve bu o
yunu beğeneceksiniz. 

Annenize, kardeşinize, size p:ya- ~ ag • 

no çalmalarını söyley~niz.. . inanmazsan. havluya bak 
Yahut gramofonu ışletınız.. ke - D d T .. k. d d. k. 

manda olur. 

Bütün oyuncuları ~k sıra olarak 

yürütünüz ve bir ağızdan çalınan 

~arkının makamını söyleyiniz. Bir

den musiki durur. O vakit herkes 

a ısı ur ana e ı ı: 

- Sana söylediğim halde galiba 
yüzünü yıkamadın! 

- Vallahi yıkadım dadı.. inan -
mazsan havluya bak. 

Dadısı havluya baktı: Havlu sım-
yere oturacaktır. En son oturan i- siyahtı!. 

cgetir» diye emretmektir. ~~AA~ ~ ... ,__A...,,., .... ,..,.. •• , ...... ·-·m·m··--···~~---... ··--·--Abdullah - Öyle ise çabuk anne- ..... _.... • •••-............... ~~·~ 
mi buraya getir! .. 

Bir dakika kadar peri ortadan Temmuz Ayı Bulmacası 
kayboldu. Sonra annesile beraber 
tekrar göründü. Ali Hasan kadını 
görünce ckardeşim. kardeşim> diy.? 
bağırdı. Meğer Ali Hasan, kocasının · 
evinden kovulduktan sonra kadın
cağızın gitmek istediği ağabeysi 

imiş. 

Kadın Ali Hasana dönerek: 
- Bu çocuk kimdir7 diye sordu. 
Abdullah annesine doğru bir 

adım atarak: 
- Anneciğim ben senin oğlunum. 

dedi. 

- LuUen, bana bir çay ibrıği gös
terir misiniz? dedi. 

Dükkancı bir tar:ı ftan elindeki 
pastayı ISirarak: cNasıl ibrik istıyor

sunuz küçük hanım, altından mt, 

gümüşten mi, bakırdaQ. mı olsun?> 
diye sordu. 

Nezihe utandı ve yavaş sesle cOn 

kuruşa kadar bir ibrık istiyorum• 

diye cevap verdi 
Dükkancı çıplak kafasını salladı 

ve c Yeni ibrikleri bu fiata veremem. 
Kulfanılmış almak isterseniz onlar 

işte k<:işede duruyor, bir tanesini se
çiniz! ,. dedi. Nezihe o tarafa doğıu 
baktı. D;'.ıkkiincı: 

- İçlerinden bir tanesi sihirli bir 
ibrik imiş. bir sihirbaz. onun içinde 

tıls1mlannı kaynatıyormuş. amma 
hangisi olduğunu bilmiyorum! diye 

ilinre etti. O sırada birdenbire uzun 
sakallı. gözlüklü bir adam allıyarak 

içeriye girdi. Bu adam ibriği geri al
mıya gelen silıirbazdı: 
-İbriğim, nerede benim ibriğim? 

diye bağumıya başladı. Size yanlı5· 
hkla sattım, bana geri veriniz. 

Dükkancı pastasını tekrıır ısıra

rak: 
- Hangisi olduğunu bilmiyorum 

ki!.. diyıe ce\•ap verdi. 
Sihirbiz ne yapacağını bilmiyerek 

sabırsızlıkla dolaşmıya başladı. O
nun haline acıyan Nezihe: 

- Şu duran ibriklerin içinde bir 
arasanız!.. dive ibriklerin bulund•ı
ğu köşeyi gösterdi. 

Sihirbaı o tarafa doğru atıldı. 

- Muhakkak yirmi dokuzuncu ib

riktir. Başka türlü olamn! diye söy
lendi. 

Ne7.ihe: - Yiı·im dokuzuncu oldu
j!unu nf"'iien biliyorsunuz efendim~ 
diye sordu. 

Sihirbaz - O benim. bileceğim 

şey küçük hanım' diye homurdandı. 
Altın. gümü~ ve b:ıkır ibrikleri bi!." 

tarafa ayırarak kullanılmış ibrikll'- I 
rin baş na oturdu ve cBir, iki, üç .. ..> 

diye sııymıya başladı. Sayarkf'n ceh
resi öyle :renkten renge giriyordu kl, 
Nezihe kahkaha ile gülmiye başladı. 

Sihirbaz sayısını şaşırdı, tekrar say
mıya başladı. Nihayet baykus kafa-

sına benzi ·en biı: ibriği yakalndı ''c: 
- Yirmi dokuzuncu, diye haykır

dı, nihayet buldum. Alın on kuru
~unuzu! 

Nezihe nezaketle: - Affedersiniz 

Sihirbaz somurttu ve hiddeLlc yu· 
karıdan aş.:ığı süzerek küçük kıza: 

- Ben de sizın k:ıdsr he; ptan an· 

lanm, küçük Hanımr dıye bpıyı 

şıddetle kapıyarak çıkıp gitti. 

O gittikten sonrn Nezihe yirmi do· 

kuzwıcu ibriği aldı. Bu, saplı. kıs3· 
ca lüleli bayağı bir ibrıkti. Dükkiın 
cıya: 

- Bunu satın alıyorum, efendim. 
işte on kuruş! dedi ve ıbrikı alarak -eve koştu. 

Temizleyip yıkadıktan sonra ib· 

riğin içine su cioldurdu; ateşe koy· 

du, Annesi işini bitirince çayı h:ızır 

olmuş bulacaktı. Su kaynarken Ne· 
zihe de oraya Oturup kitabını oku· 

nuya başladı. Birdenbire hafif bir 

tatlı ses işittl Nereden geldiğini an· 

lamak için başını kaldırdı. Ses ibrik· 

ten geliyordu. Biraz sonra ses yük· 
seldi ve iyid n iyiye işitilmiye ~
ladı. Sanki yirmi dokuz bülbül heP 
bir ağızdan güzel güzel ötüvorl.:ır· 

dı. 

Nezihe ellerini çırp_rak: 
Oh ne güzel .. dedi ve dinlemi'ı·e 

koyuldu. Birdenbire ibrikten güzel 

bir peri sesi yiınseldi: 
- Küçük Nezihe! Bu ibriğin su· 

yunu nereye dökerseniz orada iste

diğiniz olur. Artık bütün istedikle

rinize nail olacaksınız ... 
Nezihe şaşlı. Tecrübe için aldı~ bi~ 

raz kendi üstüne döktü. Üzerinde!d 
elbise hemen değişti; incilir, elrn3slı 
güzel bir ipek elbiseye tahavvül et· 
ti. Sevincinden ne yapacağını bilf" 
miyordu. Koştu, işi annesine aniııt· 
tı. Akşam babnsı eve geldiği 7.amtı11 

ona haber verdiler. Hepsi bu işe se· 
vindiler. Evlerinin üzerine ibriğill 

suyundan dökünce küçücük ev kO 

caman yirmi dokuz odalı bir sar 1 
oldu ve o günden sonra artık. bu ıb· 
riğin sayesinde her istediklerine n.'· 

il olarak rahat rahat yaşadıl r. 

Abdullahla annesi birbirine kla
vuştuktan sonra annesinin hikaye
sini dinledi. Kendi gibi kaybolmuş 
bir biraderi olduğunu işitir işitmez 
hemen yüzüğü ovaladı. Derhal peri 
meydana çıktı. 

Abdullah - Söyle! Kardeşim ne· 
rede? 

H~z rın bulm:ac:a--.nı çözUp he iye kazanan ı 
kU( U · okuyucularımız 

Peri - . Gülerek:. Mesrur senin 
hakiki kardeşinden başka kimse de
ğildir. Birkac dakika içinde Mesrur 
ile de kucaklaştıktan sonra tekrar 
periyi ç,ağırdı. Babasını getirmesini 
emretti. 

Bir saniye geçmişti ki babalarını 
eski oüskü esvaplar içinde önlerin
de buldular._ 

Artık bütün aile efradı bir yere 
toplanmıştı. Herkes başından geçen 
hikayeleri birer birer anlattı_ 

Kasım eline geçirdiği sihirli yü
züğile eski ticaretine başladı. Az za
manda dünyanın en zengini oldular. 

Cici Anne 
-SON-

··························~······ ....... 
t~~~~!-~l:~~~!.~~.J 

- Kimdir ki gece gündüz hiç dur
maksızın yürür? 

_ Sıuıt rsld--

Köylü kadın sıı çekecek, fakat kendisi nerede? 

Bulmacamızı çözen küçük okuyucular resmi kesip bir kağıda yapıştır

dıktan ve saklı köylü kadını işaret ettikten sonra bir zarfa koymayı ve 

zarfın üzerine cBilmece Me.ınurluğ:.ı> kaydını ilave ederek idarehanemize 

göndermelidir leı·. 

Zarflar açık verilirse (30) para l k posta pulu küayct eder. 

Bulmacayı doğru çözenler arasında çekeceğimiz kur'ada talii yaver 

gidecek küçük okuyu,cularımıza münasip ve terbiyevi hedıyeler verile-

cektiT 

Birinci (biT tayyare piyango bile

ti) İs'nnbul Ticaret mektebi orta 
kısım (1360) No. lu Ahmet Çelenk. 

ikinci ) Müsrif oğu1lar kitabı) 

Nevşehir, eskı hapishane müdürü 
Bekir Ert;ın kızı Nazan Ertan. 

Vçüncii (Demir em Şovalye kita
bı) Galatasaray lisesinden Aydın 

Dördüncü (ZeJıiT?i gazlar kitabı) 
Konya, merkez Necatıbey okulu 200 
No. Havva Doğan. 

Bcşiııci (Edgarın müjdesi kitabı) 
Trabzon. Semerciler başında Kah

yaoğhı hamamı müsteciri Bay Mev
lüd kızı Cı:ıhide Özgüzen. 

2s kuru~ıuk bir er kitap 
kazanan kUçUk 
okuyuc larımız 

6 - İz.mirde Namazgah karakolu 

karşısında berber Bay Mutarrcm, 

7 - İpsala merkez ilkokulu 158 No. 

Celil Çakır. 8 - Afyonkarahisar. ~ 
lektrik sanralı karsısında (40) No. lıJ 
evde Şükran Arpacı, 9 - Çorlu, W 
lıkpazarı soknğmda terzi Hüsme!I• 

10 - Yenikapı, orta okul 248 Süre)'' 

ya, 11 - &loğlu, 12 nci ilkoklll, 

bc~isci sınıftan Nuri Agah, 12 ,..., 

Göztepe, Rıfatpaşa çayırı (1) No. d' 
Naime, 13 - MuraUı ilkokul No. sı 
Hasan Aktürk, 14 - Cağaloğlu ot" 

taokul 183 No. Ali Sağlam, 15 .,.,. 

Konya, Kuzgunkavak mahallesi 
(20) No. dn Türkan Sungur, 16 ,,.., 

Erbaada kahveci Mehme.t Emin /'• 

kansu, 17- İpsala merkez okı.ılıl 
228 No. Tuğrul Erden, 18 - çorl)) 
vilayetinin Borçka kazasının Mııt" 
gul nahiyesinden (ismi okunanıa ' 
mıştır), 19 - Üsküdar, birinci ottl 

okul 181 Saim Kuttaş, 20 - İnebO 
1u ortaokul 154 No. Mebrure Ye .. 11 



Tien Cin 
Müzakerelerinde 
Japon Noktainazan 

_Tokyo, 30 (A.A.) - Bir taraftan 
Tıençin hadisesinin halli için Tok
Y~'ctaı :müzakerelerin aç.ılması ger
g~~~~ği bir miktar izale etmh gibi 
gozukürken diğer taraftan, askeri 
ll'ıahfeller ile gazetelerin bir kısmı 
Uzlaşma kabul etmez vaziyetlerini 
gittikçe arttırmaktadır. 
h.Ordu namına söz söylemiye saliı-
ıyettar bir zat, Japon Times gazete. 
sı~e şu beyanatta bulunmuştur: 

h T1ençin hadisesi halledilmez bir ı 
a! alırsa, Çinde Tiençin hadisesine ı 

::uşabih bir seri hadise çıkabilir ve 
~er İngiltere Japonyaya karşı gay-J 

ti dostane hattı hareketini değiştir
~ez, Uzakşarktaki siyasetinin hata- J 

iayfa:7 

:.;~;Federasyonu- istanbu! Mualliml~~i~in l-'!-~-C:-Es;_117'j'_39 _J Cemberlayn Milletlere 
nun Nazarı Dikkatine Senelık T enezzuhu m~~~.RastPx;::: :3~5 Nuri~:: ~~~,,;~c:~r Nutu~ 
te Temmuz beynelmllel '(Baotarafı 1 dl ''"'fada.) t - r ast şarkı .. Failim bir nazlı yare, Londra, 30 (A.A.) _ B. Chamb~..' 

.tl.tlzm mu.ab.k.1• -na " .. -· mfode birbirlerile yarışa giriyorlar. 3 _ Sadi Hoc:ses • rast s:arkı • Ela 
• • •• •• y.. d k B y d b 1 1 · :ı v lain ( pazar akşamı millete hitaben 

Nuri V. R.c.bln d. d.y.- yuzugu mey ana çı aramıyor .. ve u ara aşagı an ara a ara ıs - g.özlünı, 4 _ Rast şarkı • Çalıma 
h ı d b k l b k ı d ı radyoda blı nutuk söyliyecektir. tini bekllvoruz er açı ıp a oş çı an avuç a e - em e e getir iliyor. bak efede, 5 - Kazım Uz - bayati-

ı r aber 13 agı" zdan b" d - K b' k.. · ı t· ·ı Mumaileyh, hafta tatilini dostla-ır en uzun, gu - orunun ır oşesıne yer eş ırı • araban şarkı • Ayrılık ne kadar acı, 16 temmuzda Rumen, Yunan, Mı· 
sır, İngiliz atletlerinin i§tirakile İs· 
tanbulda yapılacak beynelmilel at
letizm müsabakalarında Türkiyeyi 
temsil edecek atletler davet edil" 

r ültülü şen kahkahalar, alaylı: miş eğreti bir büfede çay, gazoz, su, 6 _ Hüseyin Fahri _ tahir şarkı • rile birlikte Londra civarında geçi-
- Uçtu .. gitti cicoz!.. · dolına, zeytin ve yumurta var. Yal- Uzaktan baktı geçti. 14,00 _ :Mem- reecktir. 
Sesleri yükseliyor. nız bir şey, hem de çok mühim bir leket saat ayan, ajans ve meteorolo. * ~ey niksan: Ekmek ... İşte bunun için j i haberleri, 14,10 • 15,30 - Müzik 
Vapurumuz Büyükdereden Çu • yanılıp da ekmeğini beraber getir- (Dans müziği _ Pl.), 18,30 _ Prog

bukluya dönerken artık herkes pa- memiş olanlar ~iskemle savaşı» n- ram, 18,35 _ Müzik (bir uvertür 
ketini, sepetini ve nevalesini kane- dan sonra bir de cekmek buhram• Pl.), 18,45 _ Müzik (Küçük orkes
pe altlarından, kenarlardan, sandal ile karşılaşıyorlar .. bu buhranın hal- tra _ Şef: Necip Aşkın). 
iç~erinden çıkararak toplanıyor ve li de ancak tam bir saatte, Çubuk- ı - Emmerich Kalman • Hollan
bir an evvel büyük koruya gidip yer luya adam gönderip ekmek getir - dalı kadın operetinden (potpuri), 
kapmak endişesile bordalara üşüşü- ince kabil olabilir. 2 - J. Strauss • Şark hikayeleri 1 
yor. Şen kahkahalar, seslenmeler, ko- (Vals), 19,15 - Türk müziği (İnce 

Saat 12 ye doğru ağır ağır Çubuk- nuşmalar arasında iki saat kadar saz faslı), 20,00 Memleket saat aya- ı 
lu iskelesine yanaşıyor ve burac.. süren yemek faslından sonra ansı- n, ajans ve meteoroloji haberleri, 

AGARAN 
SAÇLARA 

atını k:ıbul etmez ve heyeti umumi- 1 

Ycsne Janon hareketine müzaheret 1 

eyicmeıse, Tiençin hadisesi de ne J 
l'tıahallınde, ne de Tokyo'da atiyen J c,_-~,~·;p,.-
1 llolun~maz. ı 

) 1 

sabahleyin Kadıköylü arkadaşlarla zın, baygın bir Arjantin tangosu ko- 20,10 - Neşeli plaklar - R 20,15 - 1 
hareket. eden diğer tenezzüh vapu- ca koruda derin akisler yaparak ya- Türk müziği. ! 
rumuz c73• un bizden evvel gelip yılıyor. İki saksafon ve iki akordi- 1 - Hicaz peşrevi, 2 - Fefik Fer
çoktan arkadaşları çıkarttığını öğ - yanla takviye edilen cazbandın si- san - hicaz şarkı • Mahmur ufuk
reniyoruz ... 2000 e yakın arkadaşın nirleri geren sesı, kuytu ağaçlıklar larda batan gün, 3 - Melek Hi.ç 
vapuru boşaltması 15 dakika kadar arasinda gezen çiftleri, sofra başla- - hicaz şarkı - Çıkmadın bir lahza 
sürüyor. Çıkanlar rıhtım boyunu rında ı·chavctle yaslanan gezicileri kalbimden, 4-Lcmi - hicaz şarkı -
yaya ve çarşıya akan bir seyyah ka- Hidiv köşküne toplayıp koşluru _ Severim her güzeli senden eserdir. 

~ - r ldd tll ıc larJ 
~İzmırı 30 (A.A.) - İzmir<le biraç 

g~ndenberi hayli zamandır görülme
~ış bir sıc k hiiküm sürmektedir. 

en şiddetli simal rüzgarları bu sı
CakJığı tadil etmek şöyle dursun 
Reçı·ğ· h 1 ı d,ığların lazgın ateşini de r re- yaymakta ve bir cehennem 
arareti yaratmaktadır. 
})" 

t 
un, bilhassa çok sıcak olmu.:: 

er ~· . ll'lometre saat 14 de 36 yı göster-:1 t~r. İş sahinleri dairelere uğra
t amışlardır. Bunaltıcı sıcaklar al
~~da .~olaşanlar da adeta baygın bir 

gostcriyorlardı. 

-~·~ 

Japon hup gemileri ıon 
Çin limanı önünde 

p Şanghay, 30 (AA.) - Grasshop-

b~r adındaki İngiliz topçekerinden 
ır m"'f . . .. 

te>b u reze bahrıye askerı, Ingıliz 
l'tı ~ası~ın ha' t ve mallarını himaye 
_ ;,ı -adıle Fooclıow'da karaya çık
.. ııştır. 

Hnlih si . azırda 26 Japon harp gemi-
nın Foocho .. .. d 

du"' b' w onun e toplanmış -01-
gu ıldirihnektedir. 

B ed n ~Trbtyesl kursu 
vr kı tetkik edlld l 

i 13eden Terbi esi Eğitmen Kursu 
l>rntı_han evrakları ikı gündiir C. H. 

el
: sındeki Spor Bölgesinde tetkik .e
ılmektedir. 
Yapılan imtihana iştirak eden 60 ;ı 

Yakın gençt" 34 ·· ·· k · · · · Ve '°n unun pe ıyı, ıyı 

orta derecede muvaffak oldukları 1 "e . d ıstenilen derece tahsil görmüş ol-' 

1 
Uklarından kabul edilecekleri söy-
enmekte, evr\lkın tetkikine, nok -

t&anların ikmaline devam edilmek
edir. 

133 kilometrelik yütme rclcoru 
:nı l<openhang, 30 (A.A,) - Dani
y arkalı kadın yüzme şampiyonu 21 
}{aşında Jenny Kammersgard, dün 
"attegat kanalı tarikile Jutlancl'da 

ı G(' 133 kilometre mesafede kain 
z rena mevkiine yüzerek gitmek ü-

ı ere denize atlamıştır. 
?'~nç kadın, yüzme mesafe diinya 
'\' runu kırmak tasavvurundadır. 

el apacnğı seferin iki gün devam e
C<!e ... 

gı tahmin olunmaktadır. 

~)dın valisinin tetkikleri 
li:Ydın (Hususi) - Muhterem va
Çı~ı. ve Parti başkanımız B. Sabri 
letk~ şehrimize teşriflerindenberi 
le hık ve teftişlerine devam etmek
il alkın dertlerini büyük bir alaka 

e tak· c(l 
1 

ıp ve intaç etmektedir. Bu 
'1e ~.~den olmak üzere kaza, nahiye 
l:ıın °Ylere gitmişler, Bürhaniye su
"-· la kanalını mahallinde tetkik et
·•ıış era· ,,... . ır. Neticede kanala su ver-
·•ıe ış· . 
ıuı 1 muvafık görülmiiş civar köy-
tııı~le birlikte açılma merasimi ya
lt-rı~? ve ilk su verilmiştir. Köylü
\7 au ız çok memnun olmuşlardır. 
lind:lz ~yni zamanda yollar üze
l!d~ıı de ılgllenerek bu hususta icap 
ll'ıt 

1 
erntrlerl alô.kadarlara bildir

~a~ erdir. Aydının en mühim ihti
•lıııı olan yol işinin bu suretle ele 
tir ~1! olrnası mucibi memnuniyet:. 
~~ egerli valimize çalışmalarında 
~ stız muvaffnkıyetler dileriz. 

"·~ ( 8 •mızın çoklu~und•n 
~ •Yld Battal Gazi ve 
ı,~kın Do§u'u) t•f~lk•
"ll •nıızı koy•madık ka-
'tia:.:~rnl:ıdan tizUr dllerlz. 

' * 

Nm i ve Recep J 

k"n bu vazıft-) e en ltıyık ıki atletın j 
unutulduğunu gördük. 

Biri Ankara 400 metre bh-ıncisi 
Nuri, diğeri 1500 - cü milli atlet 
Receptir. filesi halinde geçiyorlar... yor. 5 - Şemsettin Ziya • hicaz şarkı -

Çubuklunun meşhur korusunun Dışarıda birdenbire başlıyan hafif Ne bahtımdır ne yari bi amandır. Nuri, İstanbulda yapılan 3 şehir 
atletizm müsabakalarında Cemdl -J 
den sonra gelmiş olmakla beraber 
bazı atletlerimiz gıbi idmanını bı _ I 
rakmadığından geçen hafta yapılan 
Ankara birinciliklerinde 400 metre
yi 53 üzerinde koşarak kazanmıştır. 
Bugün için Görenden sonra en kuv
vetli 400 metrecimiz olduj;,runu zan

serin ve geniş yollarında, ağaçlat- bir yağmur, hafif hafif çiselerken 20,35 - Türk müziği (Halk tür
daki bülbülleri imrendiren ncş'e cı· köşkün mermer zeminli, yağlı bo- küleri), 20,50 - Konuşma (Dış po
vılnlarilc ilcrliyen tenezzi.ı1ı kafile- l ya duvarlı, maden kakma daireli litika hadiseleri), 21,05 - Temsil, 
miz biraz sonra- iri çam ağalçarı, muhteşem }ıolünde çiftler, tang~ _ 22,00 - Haftalık posta kutusu (ec
defne, taflan ve şimşirlerle çevrili nun temposuna ay~k uydurarak nebi dillerde), 22,30 - Müzik (ope· 1 
tepede, büyük meydanlıkta mola fır fu dönüyor, dansediyorlar.. ret seleksyonları - Pi.) 23,00 - Son ı•lil...llJt_f!JJ;.llli~• 
veriyor. Öğle yemeği burada yene- * ajans haberleri, ziraat, esham tab-
cek... Biraz sonra büyük ağaçların vilat, kambıyo - nukut borsası (fi- saç boyaları saçların tabii renk-

Gelenlerin ancak yarısından altlna getirilen ikinci bir cazbandın yat)' 23,20 - Müzik (Cazband - Pl.) lerini iade eder. Ter ve yıkan-nediyoruz. 
Nuri, bugünkii iyi d recesinden 

başka bütün kış ve yaz idmanlarını 
bırakmıyan, çalışma üzerinde nü -
mune olarak gösterilebilecek bir e-

1 lemandır. Kendisinin bu beynelmi-ı 
Jel müsabakaya da\•et edilerek tec
rübesinin ziyadeleştirilme.ı' , birinci 
çıkmasa dahi çalışım bir gencin tal
tifi için elzemdir. Çünkü 400 metre 
için davet edilenlerin bugün çoğun

fazlasına yetebilecek kadar mahdut nağmeleri arasında zeybek, kazaska 23,55 • 24 - Yarınki program. makla çıkmaz, daima sabit ka-
olan iskemle ve masalar c73» ie ge- ve milli oyunlar oynanıyor. Küçük Alman po'ı"s f ' V d lır. Kumral ve siyah renkli sıh-
l k d 1 . . şe ı ar, ov• a 
en ar a aş ar ve kafilemizfn baş mekte~lılerın numaraları takdirle Varşova, 30 (A.A.) _ Polska Zb- hi saç boyalarıdır. 
tarafında koşarak koruya çıkanlar seyre~ıli.yor. Bunu, Kadı~öylii. bir · rojna'nın almış olduğu bir habere INGİllz KANZUK ECZANESİ 
tarafından bir an içinde paylaşıl - muallımın monologları takıp edıyor. göre Alman polisi sef' B H" 1 ı Beyoğlu _ latanbul 
mış B b l h h k V b .. ı d y !> ı · ımm er, 

··· u sc epe emen er es pa- . e oy ece ans, oyun, eglence, is- tayyare ile Varşovaya gelmiştir. iıl••llilllİill•••••••mii 
ketleri elinde, ayakta kalıyor. Bir tırahatle akşam saat 18 e kadar ko-
muzip haykmyor: rud_a .ş~n bir gün, unutulmaz saatler 

1 1 - Baylar, bayanlar .. iskemleleri geçırılıyor... lstanbul Vakıflar Direktörlu'.g"' u·· ı 1 
ağaçların, çalılnrın arasına sak]..mış- ı . . . . . . • . lan arı 
lar!.. Akşam gölgeleri ağır ağır yollar-

1

••••••••••
1•m••••• ••••••••••• dan üstün vaziyettedir. 

Recep, uzun seneler miÜi takım
da yer alınış, 800 koşmuş, 1500 de 
rekor yapmış ve bugün İzmitte as
keri vazife> ini yapmakta olan Rl'cep 
de 1500 metre ıçin davet edilenle -
rin birçoğundan iyi vaziyettedir. 
Kısa zamanda forma girebilen bu 
koşucunun Balkan oyunlarına işti
rak ihtimali dtişunülerek bu müsa
b:ıkalardan mahrum edilmemesi ıa. 

Bu lfitıfeli ses, çalılıklara umumi da ölürken kafilemiş korudan ayrı- Muhammen 
bir hücum kumandası oluyor sanki. lıp vapurlara dağılıyor. 71 ve 73 dil- . • ayhiı 
Fakat on dakika kadar süren uzun dük çala çala Çubukluyu selamlı _ Semtı ve mahallesı Cadde veya No, su Ciasi Lira Kr. 
bir yokuşa ter içinde çıktık!Rn son- yirak iskeleden kalkarken de aokaiı 
ra şimdi bir de teliış ve he~ ecanla güvertede bu-ıu··n ·· l 

J ı gun yoru - Bahçekapıdrı Dördüncii Vakıf hanın 
çalılıklar arasına koşuşarak isk(>m- mı ren, bıkmıyan genç çiftler caz _ 
1 b birinci katında e arıyan genç ayanların \'e bayla- 1 banda aynk uydurmıya, dansa baş-
rı~ ümitleri, ne yazık; boşa çıkıyor. l hyorlar. Dansetmiyenler de günün Aksaray, Gureba 
Kımse. tek bir · kemle bile bulamı- tatlı reh.avetini gidermek için ara- Hüseyinağa 
yor ve bu yorgunlukla kızışan na- J larında konuşarak ve Boğazdan Bü- Tercüman Yu
zarlar deminki latifeci sesi beyhude yükadaya doğru dümen tutan va • nus 

Pertevniyal 

zımdı . 

Biz vaziyeti ol duğu gibi yukarı 
yazarak bu kıymetli iki elemanın 

behemehal 16 terrımuz müsabakala
rına iştirak ettirilmelerinin iyi ola
cağını itletizm federasyonuna ha • 
tırlatıyor, iştirak ettirilmeleri için 
yeni bir karar alınmasını gençlik 

arıyor... purun güvertesinde müzik dinleyip 
Bu vaziyet kal'şısında sarmaşık- dansedenleri seyrederek yol alıyor

larla örtülü, iri gövdeli ağaç altları lar. 
taii birer masa, yeşil çimuılerin ü- * 
zerleri iskemle oluyor; Jterkes bir Bir ziya, kahkaha ve neş'e filemi 
yere yerleşiyor, valizler açılıyor, içinde bulduğumuz Büyükadada kı
sepetler boşalıyor, çimen üzerine sa bir tefakkuftan sonra vapurumuz 
serilen beyaz örtüler, gazete kağıt- tekrar Marmaraya açılıyor ve sonra 
ları üstünde dolma, börek, meyva, bol bol deniz rüzgarJarile okşanarak 
köfte ve çeşitli çerezlerden mürek- t~tlı bir gece içinde ağır ağır Köp
lcep çeşitli sofralara üşüşenler Bo- ruye yaklaşıyoruz ... 

namına diliyoruz. 

Prof esyonsl 
~ezintisinin ilk iştah faslını tat- ~~!liE§;!;~;;;;=""!!i!!!i!!~iôôiiii!~~~ ... a~h~ik~C~e~m~a~l~ 

. ıat&ill 

Güreş Müsabakaları 
Yann Yapılıyor 
Bulgar • Kara Ali de, Habeşli -
Dinarlı ile Mülayim Babaeskili 

ile karşılaıa~aklı: r l 
Geçen hafta güreşmekten çekinen Dekatlon birinciliği (Fenerbah 

Bulgar şampiyonu Ferişlanofun bu Dekatlon birinciliği (Fener-

Bunun Yapılacak 
Spor Hareketleri 

haftaki güreşlere iştirak edeceğini ba1ıçe stadında) 
dün bildırmiştik. Kendisile görüş - • Jstanbul bölgesi dekatlon bi-
tü~ü~üz B_~Igar şampiyonu, ailet-1

1 
Tinciliğine bugün saat 14de Fe- . 

lerımızle gureşmekten kat'iyen çc- nerba1ıçe stadında başlanacak 
kinmediğini, organizatörle arada çı- ! (100 metre, uzun atlama, gıille. 
kan para ihtiliıfından güreşmediği- atma ,yüksek atlama, 400 met -. 
ni söylemiş, bu hafta, eski Türkiye re) yar1şları yapılacaktır. 
başpehlivanlarından Kara Ali ile Milli gitme maçları (Taksim. 
güreşeceğini bildirmiştir. stadında): 

Pazar günü Bulgar şampiyonu - Galatasaray • Vefa. Saat 18 
mm Kara Ali ile yapacağı ve neti-

1 
de. Hakem: Faıidun Kılıç. 

cesi alaka ile beklenen güreşten Beylerbeyi _ Demirspor. Sa-
başka, kıymetçe bu güreşten pek ' at 16 da. Hakem Nuri Bosut. 
de aşağı olmıyacak, Habeşli ile Di-

1 
Ankarada (19 Mayıs stadında) 

Madrit gazeteleri 
buhra" içiade 

Madrit, 30 (A.A.) - Gazeteler 
J 

büyük kağıt sıkıntısı çc>kmektedir. 

Gazete sahipleri Norveç'le Belçika
qan kağıt ithaline müsaade edil
mesi için hükumet nezdinde teşeb
büslerde bulunmuşlardır. Kağıt sı
kıntısı o derece büyüktür ki, mese
la cA. B. c.~ gazetesi, dört giindc bir 
gün çıkmamaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, lstanbul Halk Tiyatrosu 
Keaan Güler Ye arkadaşları 
Bugece Ortaköy 

Emek sinemasında 
narlı Mehmet, Mülayim ile Baba- B ·"' otge atJetizm birincilikleri. . 
eskili karşılaşmaları da yapılacak- ._ _____ ._ ___ .;.;,;...;.;.;~.;...-1 E k m • k ç i KadıD 
tır. Bu başpehfü•andan başka 6 çift orta, büyük orta güreşlerinden son
kadar da daha aşağı siklet pehli _ r a ~a şaltına geçilmiş, baş altına çı· 
vanları güreşeceği söylenmektedir. kmı pehlivanların sırtlarını ustaca 

Dra• 4 perde 

* Gönende pehllvan 
gUre,ıerl 

bir güreşle yere getiren, aslen Ka-
vaklı olup elyevm Akhisarda tütün- EGE Tiyatro.su Temıilleri 

Cami 
, 

Haseki, Nevbahar Tevfik Filrret ~ 
Şehremini, Kürk- · 

çübaşı Bostan 
Eyüp, & bahay
dar 
Koca Musatafa
paşa 

Yavuzersinan 
Kumknpı, Kaz. 
gani Sadi 

Haseki, Nevba
har 

Beyceğiz 

Aksaray 

Ahiçelc.b 

ıt 

Tnvşan taşı 

Uzun~:ırr 

Çarşı 

Arpa emini 

Vidin 
.(\raba meydanı4 

Ca'ltl 

J 
Tevfik .fikret, 

Hekimoğlu Ali pp
şa 

Cebeci baı 

Sofular 

Soğan•v 

fOrdu 
Kilit hanı kapı

sında 

l.li paşa hanı 

orta katta 
Bahçekapıaıı Dördüncü vakıf ham. 

Mercan 

nın yan tarafındaı 
Tığcılar 

Sirkeci, Hocapaça \...ıımı 

34 

8·8 
28 

50 
\..1 

)2-1 

7-9 

63 

16-1 

66 

2 

68 

" 1 
11 
lJ 

89 

80 

6 

13/1 

Oda 

E· 
, • 

, 
> 

Tek"' . 
Mustata ~f." 
Tekke odaları 

Öksüzce Hntip 
camii 

P apas zade camii 

Kazgani Sadi 
camii 
Değirmen arsası 

üzerinde evin 3/4 

15 00 

l6 00 

8 00 

5 00 
5 00 

8 00 

5 00 

4 00 

5 00 

4 00 

hissesi 10 OCı 

İki oda ve kulübe 
ve bahçe 5 00 

Kahvehane ve 
b .. '~e 5 00 
Esaduıı~ '1 mek-
tebi 2 50 
İki oda ve sofa 2 00 
Dükkfin 18 00 
Cami altında 
dükkan 15 00 
Dükkaı:> 5 00 

~ 2 50 

Od11 2 00 

:ı:'~po 10 00 
Yıldız harir-oda-
başılıtının 4 de 8 
nisscsi 10 00 
Cezairli Ahmet 
paşa cami ve ar-
sası lB ()( 

Gönen, (Hususi) - Bir yıldan -
beri sabırsızlıHIJa beklenen büyük 
pehlivan güre§leri bu hafta yapıldı. 
Gilre§in mevsimsiz tertip edilişi ve 
köylünün çift, çubuğile meşgul olu
şundan geçen senelere nazaran da
ra batalbna g~Umiş, başaltına çı
mtq , Plaka 11.ı! taJcip .dilen küçUt 

cülük yapan eski Türkiye başaltı Nuri Genc;dur Ye 
şampiyonlarından Hamdi başaltı bi- ı arkadaıları 1 Tem
rinciliğini kazanmıştır. ı muz cumart ıi ak· 

Baş: Molla Mehmet, Sındırgılı şamı Bey le r b c yi 
Şerifi, Gönenli Kara Hüseyin da iıkeJe t iyatrosunda 
Manisalı Halili yenerek finale kal- iki ıllngülü arasın
mış, baş içln konan ikramiye ilcisi da 

Yukanda yazılı mahaller 940 sonesi mayıs sonuna kndar kiraya ~ 

rilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmı§tır. _1steklilt?' 7/temrnuz/939 6\ 
rna günü saat on 6eşe kadar Çenberııtaşta Ist;nbul Vakıflar Ba~u~ 

araııında paylaşılm~tır. S. y. Murad Şamil vuyeteai lüğünde Vakıf Akarlflr kalemine gelmeleri. (4683) 



- -sayca: & 

SAGUGINIZI 
KORUYUNUZ: 

l:.n · hoş Te tabit meyya usarelerinden yapılmıf tır. 
Amerika ve Avrupa fen alemi

nin tcrkiblerine uygun tesi!'latla 
hazırlanır. Mide, barsak, kara -
ciğer ve saf=a yollarını temizler, 
muannid inkıbazları ve ağız ko
kusunu giderir. Hazmı teshil 
eder, nefaset ve fevkaıti.dcliği i
le en müşkülp~ntlerin bil(? sc
nelerdenberi mazharı takdiri ol" 
muş en hoş meyva tu1.udur. 

~ Dr. IHSAN SAMİ 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve lhtllitlarına kar.;-1 
pek tesirli ve tıı.ze aşıdır. Divanyolu 
:5ultanmahrnud türbesi No. 113 

ZAYİ 
İzmir Erkf'k lisesinden 931 tari -

hinde almış olduğum 498 sayılı tas
dikı:ıımeyi zayi ettim. Yenisini çı

karacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

lB. Kamil oğlu Feridun INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - ISTA NBUL 
ZAYİ - 1.1.940 v:ıdeli N. Apak 

imzalı sekiz yüz liralık emre muhar
rer bir kıt'a senedi zayi ettim. Mez

fstanbul ikinci icra dairesinden: kur senedi hiç kimseye devr ve ciro 
Todori Geço Hıristo oğluna 2500 etmediğimi ve binaenaleyh hükmü 

lira borçlu Dimitri Geçoplu Petrol kalmadığını ilan eylerim. 
oğlunun evvelce tahtı hacze alınan, İstanbul Sultanhamam Haseki ha
ve tamamına 1862 lira kıymet tak-1 mamı solrağında 18 numarada Ne· 

dir edilen Eyüp Cam iikebir maiı al- ~ci111p~Y!!!!o~lu~ç~. ~~"!!'!"!!!"'!~~-'!:!'-"!!! lesind~ Camiikebir sokağında eski 1 28171939 tarihinden itibaren herke-
83 yeni 79 No. lu bir tarafı Eyüp 1 sin görebilmesi için İcra divanhane
kahvesi, bir tarafı Dimıtrinin bak- j sinde a;ıh bulundurulacaktır. Bi -
kal dükkanı, bir tarafı yol ile mah-
dut bakkal gediğinden münkalip ı rinci artırması 7 /8/939 tarihine mu-
dükkanın 120 de 50 hissesi ile ta _ .sadif pazartesi günü saat 10 dan 12 
mamına 700 lira kıymet takdir c _ ı ye kadar İstanbul ikinci İcra daire-

dilen Ayvansarayda Atik Mustafa-1 sinde yapılacak muhammen kıyme
p~a mahallesinde Hamıım sokağın-} tin yüzde 75 ini geçtiği tnkdirde en 
da eski 4 nümerotaj 4 bir tarafı So- çok artırana ihale edilecektir. O gün 
fiya hanesi, bir tarafı Kokotye ha-' böyle bir bedel elde edilmezse ar

nesi, bir tarafı İste.fani hanesi, bir 1 tıranların taahhüdü baki kalmak 
tarafı yol ile mahdut bir hane açık şartile artırma 15 gün temdit oluna-

YENISA.8A.I\ 

Bütün PLAJ levazımatının 

En zarif ve miJntehab çeşitleri 
Yalnız: B E Y O G L U N D A 

KARLMAN PASAJINDA 
Mayolar - PIJamalar 
Şortlar - Bluzlar 
Şapkalar - Burnuzlar 
Çantalar - Şemalyeler 
Bafhklar- Oyuncaklar 
.Ayakkabtlar 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

l TEMMUZ 1939 

DENİZBANK 
Büyükada • Heybeli ... Yürükali seferleri 

6 ternrnuzd• tatbikıne başlanacak olan yaz tarifesine takaddüm eden 
yalnız 1 temmuz 939 cumartesi vo 2 temmuz 939 pazar günlerine mahsus 
olmak üzere Büyükada - Heybeli - Yürükali arasında ilave seferleri yapı·ı 

llacaktır. Bu seferlerin saat ve hareketlerini gösterir ilanlar iskelelere asıl-
mıştır. (4756) 

Nafıa Vekaletinden : 
15/8/939 salı günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti bina· 

sı ~çinde Malzeme Müdürlüğü oda smd.a toplanan Malzeme Eksiltme 

Komisyonunda 5450 lira muhammen bedelli 1 adet torna, bir adet kolon· 

lo makap bir adet daire destere ve iki adet planya tezgahlarının Çurn· 

ra istasyonunda vagonda teslim şartile montaj masrafı Vekalete ve 
montajı müteahhide ait olmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmesi ya• 

pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve lc-ferrüatı bedelsiz olarak Malzeme 

Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 408 lira 75 k uruştıır. 

İsteklile;in teklif mektuplarını rnttvokkat 

de yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 :ı 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

teminat ve .şartnamesin· 

kadar mezkur komisyona. 

uC!6'lıt t;4765• 
, ______________________ ! ______ __ 

~-C•i•u•i--~·-·~·.•r•ı-------------~ Çoksıkbq~kama,••~~•~ Muham- O/o 1,5 Eksiltmenin 

Sömikok 
.Maden kömürü 

50 ton 
60 > 

menB. 
L. Kr. 

1137 50 
840 -

Teminab Şekli Saa tı 
L. Kr. 

85 31 Pazarlık 14 
6.'.J - > 15 

I - 18/VI/939 tarihinde talıp zuhur etmediğinden şartnameleri mu
cibince yukarıda yazılı 2 cins kömür yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon· 

muştur. 

lI - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve saat· 

leri hizalarında yazılıdır. 

III - Pazarlık 7/VII/939 cuma güı:ıü saat KabMaşta Levazım ve 

Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda 

adı geçen komisyona gelmeleri. (4472) 

====================================================· 

ı 
1 - Orta okullarda Tiirkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabiıye, 

Maarif Vekaletinden : 

Fransızca, Almanca ve lngtlizce Muallim muavini olmak istiyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eyliıl cuma günü İstanbul Üniversitesinde başlıya. 

~~ 1 

permanat, saç boya
sı, güneş ve rüzb ar 
saçları sertleştire-

rek kırar. 

Briyantini 
Tcrkibindtki hus ··s:y!t itiba
rile saçların kmlmasınıl ve 
koruyarak ke;>ekbnmeıine ma
ni olur. S1çları harici tesirat, 
tan korur. Tatlı b r yumuşall.
lık ve tabii bir parla'ı<hk bah
şeder. 

Her eczane ve ıtriyat ma· 
iazalarında bu1U11ur. 

3 - Bu imt~ana dahil o~cakların: {~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A - Türk vatandaşı olmaları, 

B _._ YaŞlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olınamas-ı, 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mahkümi-

yetleri olmadığı hak.kında bulundukları vilayet veya keza idare heyetin
den alınmış bir mazbata ibraz e:tm~leri .Halen memur ve muallim olan· 

l 
Devlet Demiryolları il anlan 

artırmıya konulmuştur. rak 22/R/939 tarihine müsadif salı r lar bu kayıttan müstesna olup mensup olduklan Daire Amirin in vereceği Muhammen bedeli 7675 ıira olan 500 litre parex, Detmolin W. veY3 

vesika kafidir.> bu evsaf ve kuvvette haşerat öldürı.icii mayi 21/7/939 cuma günü saat ıt Eyüptcki 79 No. lu dükkanın ev- günü ayni mahal ve saatte ikinci 
safı: Etrafı camrkfm tahta kepenkli artırması yapılarak en çok artıranın 
zemini çimento bakkal dükkanı Ka- üstünde bırakılacaktır. İpotek sa -
lenderhanc caddesinde 1 No. lu ka- hibi alnc'1klılarla diğer alakadarla
pıdan girildikte mermer bir antre rın gayrimenkul iizerindel\i hakları
tulumbalı kuyu, bir .hala, antrf?nin ! nı ve hususile faiz ve masrafa dair 
iistündc asma sofı:ı, birinci kat mus-1 olaıı iddi:ılannı i15n tarihinden iti
luklu bir sofa üzerinde birinde yük baren yirm! gün içinde evrakı müs
dolahı ilan iki oda sofadan bölme 

1 

bitderile daireye müracaat ve der-
sandık odası ve ocak vardır. Ufl\um meyan etmeleri, aksı takdirde hak
mesahası 38 metre murabbaıdır., lan tapu ~ici1lindc ·mukayyet olmı
Ayvansaraydakı 4 No. lu hane -

yırnların satış bedelinin paylaşma
nin evsafı: Kapıdan girince karosi-

sından hariç bmıkılacakları ve ta
mcn bir antre, musluk mahalli tu-
lumbalı bir kuyu "'suyu yokturı~ bir ı lip olanların muhammen kıymetinin 

yüzde 7,5 nisbetinde pey akçası ve
mutfak, birinci kat merdiven başı 
üzerinde bir dolaplı bir oda, ikinci ya milli bir banka teminat mektu-
kat merdiven başı üzerinde dolaplı bu ibraz etmeleri ve daha fazla ma· 
bir oda. üçüncü kat bir çatı arası, lürnat almak istiyenlerin her zaman 

zemini çinko bir taraça mevcuttur. 937 /784 No. ile dairemize müracaat 
Umum mesahası 24 metre murab - edebilecekleri Ye artırmıya iştirak 
baı olup bundan bir metre murab- edenlerin bütün malumatı almış ve 
baı aydınlıktır. şartname muhteviyatını kabul et-

Bu gayrimenkule ait şartname miş addolunacakları ilan olunur. 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - Faust piyesinin birinci kısmi ile Jül Sezar piyesinin en iyi bir ie· 

kilde dilimize çevri1ebilmeleri için bu iki eserin tercümesi işi 15/Vl/939 

·tarihinden itibare'n iki sene ~üddetle müsabakaya konmuştur. 
2 - Yapılacak tercümeler Maa..-if Vekilliğince tetkik edildikten sonra 

:raust'u tercüme edenler arasında birinciliği kazanana 1000, ve Jül Seıar'1 

tercüme edenler arasında birinciliği kazanana 500 lira mükafat verilecek-
' tir. 

3 - Bu eserler doğrudan doğruya yazılmış oldukları dilden dilimize 

Çevrilecektir. 

4 - Tercümelerin kolayca tetkik edilebilmeforini temin maksadile 

Vek8.lete gönderilecek nüshanın makine ile yazılması ve türkçeye ter~üme 
metninin orijinal metnin beher sahıfesile karşılıklı tanzim edilmesi şart-

tır. 

' D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut arızala· on birde Haydarp:.ışada gsr binası Jahilindeki komisyon tarafından kapıı· 
rından salim olduklarını ispat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, lı zarf usulile satın alınacaktır. 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu Bu işe girmek isteyenlerin 575 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat, 

veya bunların muadili tahsil görmü~ olmaları, kanunun tayin ettıği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni giill 
Muallim mektebinden mezun olanların en 12 iki ders senesi muallim- saat 10 ona kadar komisyon rcisliğın!.! vermeleri liizlmdır. 

lik etmiş bulunmaları lazımdır. Bu işe aid ş~rtnamclcr komisyondan parasız dağıtılmaktadır. 
4- Namzetler imtihanda muvaffuk ~dukları takdi~e kanuni şart~r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edile· 
ceklerdir. 

5 - Yukarıdaki ıartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekaiete 
müracaat edeceklerdır. Bıı istidaya ~ u vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı ve ya tasdikli sureti, 

B - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının asıl ve· 
yahut suretleri, 

C :_ Hüsnühal mazbatası, 
D - Bulundukları yerlerin Maarif İdaresinden nümunesine göre a-

Iınmı§ tasdikli sıhhat raporu, 

l!! - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiJ, 
1' - Altı adet 4: x 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflan. 
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderilmiş 

ölması lazımdır. Bu tarihten sonra v ekalete müracaat etmiş olanlar imti· 

hana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

TATiL KAMPLARI 
İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
1 - Bu yaz tatilinde ilk okullar talebesi için Pendik, Erenıcoy, f..r 

zıltoprak, Yeşilköy, Florya ve Büyukçekmece'de. 

Lise öğretmen, sanat ve orta :>kullar kız talebesi 

erkek talebe için Maltepe ve Zin~irl ıkuyuda. 

Öğretmenler için Heybeliadada 

Tatil kampları açılacaktır. 

için Kandilli~ 

2 - İlk dereceli okul kamplarının aylık ücreti 16, orta dereceli "' 

kul kamplarının aylık ücreti 18, öğretmenler kampının 40 günlük ucrt 
ti 30 liradır. 

3 - Bu kamplara sıhhi duruı"nları elverişli" talebe ve öğ~retmenıerit1 

İstanbul Belediyesi ilanları ıs· 4 - İlk okul talebe kampları 10 temmuzda ve orta dereceli okul 1 
yazılmasına başlanmıştır. 

rın talebe kampları 27 temmuzda ve öğretmenler kampı 6 temmuzda ' 

•••••••••••••••••••••••••••• çılacaktır. 
KAP ALI EKSiLTME İLANI 5 _ Kamplara yazılmak veya fazla malumat almak istiytmlerill a' 

11-7-939 salı günü saat 14 de İstanbul Belediye Daimi Encümeni oda- kullara veya Maarif Müdürlüğüne Beden Terbiyesi Bürosuna baş """ 
sında (17069) lira keşi ( bedelli şehir dahilindeki istenilen yollqrda mev- (

4784
) 

maları lazımdır. 
cutparke bşı i~ yapılacak kaWınm ve muh~lif i~er inşaatı kapalızarl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna

meleri, proje keşif hulfısasile buna m üteferri diğer evrak (86) Kr. mukabi
linde F. İ. Müdürlüğünde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1280) lira (17) kuruştur. 

isteklilerin tekUf mektupları ve bu işe benzer iş yaptığına dair idare-

Türkkuşu lstanbul lspekterliğinden: 
Türkkuşu üyeleri temmuzun ilkhaftası içinde kampa gönderilcccıdt 

rinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak üıcrt' 
bütün üyelerin 3 temmuz pazartesi günü saat 17 ye kadar müracaatlsrı 

5 - Hazırlanacak tercümeler en geç müsabakanın hitam tarihi olan lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Belediyesi Fen işleti Pazartesi günü müracaat etmiyenlerin ka.ınpa gidemiyeceklerdir. 

c4745' 15.VI.1941 t&rıhine kadar Maarif Vekaleti Ar Genel Direktörlüğüne tes- Müdürlüğünden Eksiltme tarihinden c8~ gün evvel dilekçe ile nlınmış eh-

lim edilmiş olacaktır. liyet ve 939 yılına ait Ticaret odası vesikaları ve muvakkat teminat mak-

6 - Bu mUsabakaya iştirak etmek isteyenlerin adlarile sarih adresle· buzu veya mektubu ile ber.aber usulü dairesinde ihzar edecekleri teklif 

rini Maarif Vekiletf Ar Genel Direktörlüğüne yazı ıle bildirmeleri ilan mektuplarını havi kapalı zarflarını 11-7-939 salı günü saat 14 e kadar Da-
olunur c2160> (401Jl . imi Encümen riyasetine vermeleri lazımdır. (4538) 

-"""" :S-

Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 

Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN Baslldığı yer~~aai Ebu~;:_, 
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