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Yunan Kralı aşvekilimi 
ziKabulEtt· .. 

ÇobanMehmet ' C h iyetciler MU-
Ağı Sıklette 

1
1 k . . 

Üçüncü oıJu.. avemetlerını Artırdı .. 

Celal Bayar Ve Tevfı' Rüş ü ras 
hul AskerMezarınaMerasiml Çelen 

Ele Mec-.. 
Koydular 

Anl·ara, 29 ( .A .) - Eı · 

tonyada yapı imı§ olan Av 

rupa gürc9 btr lncll!kleri gü . 

re§lerfnde Çoban Mehmet 

İneçli Nımana yenllmf; vo 

a ır 11k!ette üçüncü olmuı· 
tur 

Milleti r ltlbarll tas 

General Varella kuvvetreflTeruel-Alkala-~iver ~ıt
tmda 40 kilometre ilerledi. 

Saragos, 29 (A A) - Ha· 
vaa muil~blrlnden: 

Katalanya . 9ark ye Teru 

çilerfn Akdenl~ kıyıaında vı 
Alboka1er mmtakaaındakl 

mukavemetlerhıin artmıı ol, 
duiqou keb\JI ııtQl.?kt"dlr, 

Ank11ra, 29 (A.A.) - Elen 
kralı dOn Baıvektllmlz B. 
Celll Bayarı ve Hariciye 

ahenk göstere ııln ve kuv 

vetlı bir blok tevkıl etmiı· 
lerdlr. 

VekJh B. f evfık Rüttli Araıı Btrl•ğtmlzt c n le ndıren z ib· 

rette lllve olun n yeni bir 

muahede daha aktedilmtıtlr. 
Ben bu muahedeye alzln ve 
B. Araaın tmıalarmızın J&'"' 

ayrı ayrı kabul etmtı ve niyetin yeni bir bUrhanı o nıoa imzamı atmıt olduAum· 
heyetimizi ôile yemejlne larak eOzel hükılmet merke dan dolayı kendimi bllhusa 

davet etmlıtlr. zlolze yapbfiım ve hlhraııoı bahtiyar addetmekteyim. Bu 
Baıvekll ve Hariciye Ve · l alblmde dalma canlı ola muahede birliğimizin bariz 

' uel cephelerindeki fena ha.., 
valar, harekltın batlleımeal · 
nt 1ntaç etmtıtlr . ntfte leveç 15, Franaa 

10, Almcoya 7, Estonya 6, 
Letonya 2, Türkiye ve 

Norveç birer puvan kazan· 1 
mıılardır. 1 

Yukarı 41f brada General 
Varelanın orduıu , umumi 
taarruzunu loktıaf ettireme 
mlı fıe ele Styerra Oöla Ka 
rada ile Slyerra da Gudar 

Saraıoaa, 29 (Radro} -
Franktıtler, yukara Elbamra 

cepheatnde .ektı kllometrt 

daha tlerlemtılerdır . 

General (V arela) kuma•· 
duındakı kuv•etler, <EJoelo) 

ktllmlz Elen me9hul aaker rak ıakladığım ziyaretlerim vasfı olan ıu1h azmiyle ve 
mezar1na bOyük merHlmle de bana karıı yapılan heye geçenlerde mOttef ık devlet· 
çelenk lcoymuılardır canlı tezahftrlerl de kaydet ler arasında vukubulup aa 

Atına, Z9 (A A.) - Ati mlyeltm. tanttmızın son toplantısında 
na ajansı bıldlflyor: Bay Baıkao; (Ki bu muahede o zaman 

Elen Baıveklli B Metnk Elen· Türk b ir lığı yolunda prafe edilmişti) teyld olunan 

ıaı Türkiye Baıveklli Celil mühim bir adım daha at noktainazar teatilerinden 
Bayar ve Hariciye Vekili mıt bulunuyoruz. Memleke doğan ıuürlu zihniyeti eta-

Dr. Tevfik RütUl Araa ıe · timiz ara11nJe. 1930 1933 sarlanmııtır . Şurıuını kuv· 
muahedelerine mesut bir "U " (Soou do-rdüncü sayfada) 

reflerlne bu akıam büyük " 1 

bır zıyafet ver•01
• ve bu Kırşehir Ve Yozgad Zelzelesi Münasebetile1 

ziyafeti parlak bir kabul 

re•m• takip etmı,ur . ı' E I e n V e· A f g 
Ztyafetin son 1o.rına doğru 

Baıvekıl General Metakaaa ~K 11 T • 
aıeğıdakt nutku lrad etmlı· 1 r a a 1 1 1 az 1 y 
tir: 

is t 
1 

• 
ı .. 

Bay B ıkan, Dahi iye Ve ili B. Şük ü ay 

ingiltere 
Polonya 

~ 

Deniz anlaşması imzaland1. 
Londra, 29 (Rodyo) -

İngiltere tle Polonya ara 

aında bir deniz anlaıması 
aktedilmııur. 

· Bu anlaımaya İngiltere 
namına Düf Kuper ve Po-

lonya sefiri Kont Azanalı 

ile ataıenaval lmza vazet 

mı~l rdlr . 

"Yunanistan benim vaeı · 
tamla Elen - Türk dostluğu
nun hararetli öncüıü olan 
dost ve müttefik Türkiye 
hükümeUoin reisine ve ismi 
antanhmız tftrlhlnfn her sa· 
hif eılnde yazılı bulunan 
onun aüzlde meıul arkadatı 
Hariciye Vektlfne en sa · 

MeclisteDün izaha ta Bulundu. Motörfü nakil rasıtala-

mimi ve en hararet 
li bir surette ıelamlıya · 
rak hotgeldınlz der. Bu ae· 

lamda bütün Elen milletinin 1 
aall Türk milletine kartı duy ·ı 
duiu kardeı sevgisini bulma· 
nızı rica ederim . 

Ankara , 29 (A.A.) - Ka · ıehfr halkının maruz knldı · f k 
mutayın bu günkü toplanh- ğı acı felaketlerden müte il ucuz uyaca 
11nda Dahiliye Vekili B. vellıt kederlerimize tıtlrak Motoıiklet, otomobil., 
Şükrü Kaya, Kır§ehlr hava - ve ~uzlıyan kalblerlmizi te· kamyon gibi motör1ü nakli 
liılnde vukua gelen zehele ıel l l ve maddi yardımlarım 
neticeleri etrafında izahat da ibzal etmekte olan ku 
vermlıtir. rumlarm ve bütün yurddao· 

Yine bu günkü Kamutay lerın gösterdikleri büyük 
toplanbıında Türk . so~·- alakadan do'"YI Kırtehlr 
yet ticaret muhadealnin tu halkı pek büyük mtılettmi · 
dikloe alt kanunun birinci zio, Yüce Atomızın varlığına 
mü.ıakereei yapılmııtır. dayanarak bu elemli gün 

Ankara, 29 <A.A.) İerl de&tlatacağına emin ola 
Kırıehfr zelzelesi dolaylalle cafıoı Anadolu Ajansından 
Reisicumhur Atatürkle Elen, dılemlıtlr . 

yat va11talarmın nıcmlek tte 
çoialmalarmı temin için ya 
pılan tedktkler tlerlemlıtlr . 

Mc>seleyl tedkib. eden kom 
iıy çnun gümıülderde yüzde 

80-90 dereceıınde tenzilat 
yapmak i stediği anlaıılıyor 

Fa icat, söylenildiilne göre 
Maliye Vekaleti bu derece 

yüksek tenzilat yapılmıuına, Meıut bır surette katedil · 

mit ve zengin baıarılarla 

be:r.enmit bir ~·ola atfı nazar 
etmek kadar memnuniyet 
verici pek az ıey mevcut 
bulunduğu kanaatindeyim 

Afganlstıın t\ralları ve SurJ· __ _, _ _ 

1 ye Reıııcumhuru, Erdün Emt· italyaya Y8f8h nakle~iliyor 
1 rl arasında telgraflar teati 

varidattan vozgeçememek 
dolayıai le taroftar eörüomii-~ 

yormuı. Bu suretle gümrük 
varidatının azalmıuma muk· 
abil memlekette artacak ol-

Btz Elenler ve TGrkler 
menfaat ve blaslyatlan mü · 

rekkep çıfte temel 
üzerine sağlam surette te 
ılı edtlmtı müıterek eseri 

mlzl lftıharla ıeyredeblltrlz . 

Dostlufumuz sekiz aeoelik 

hayatı esnasında durmadan 
fazlalaıan kuvvetinin em 

reyledığJ ve himmet ve kı
yaaetln olgunlaıtırdıfı mü
teakip merhaleler kalclmlt 
Ur. Baılangıç teıkll eden 
1930 paktı 1933 pakttle ge· 

nltletılmıı ve bir ıene ıon· 
ra imzalanan Elen Türk an
tante Cordtalel bugün ya 
rımadamızı hayırlı gölgeıl · 

le kaphyan muhteıenı bina · 
nın Balkan Antantının te · 
mellcrlndekl en mühim un· 
ıurlardan biri olmuıtur. 

Yunaniltao, Türkiye, Ro· 
manya ve Yugoslavya bu ta 
rihtenberl aynı sulh ve le 

rakkl azmile mütehaaalı bu· 
lunao, tam ve mOe11lr btr 

cdt_lmlttlr. Napoli, 29 (Radyo) -
Ankara, 29 (A A.) _ Kır- Gradika adındaki İtalyan 

ıehtr belediye relıl, Kırıe· hastahane gemlıl, bugün fa· 
hır C. fi . P . baıkanı, Kır- paoya limanlarından buraya 
oehlr Çocuk eaıraeme kuru . gel mit ve 16, zabit, 40 zabit 
mu baıkanı lmzalarlle aıa- vekili ve üç yüz gönüllü yn · 
aıdakl telgraf alınmıştır: 

Vilayetimiz mıntBkasında 
yer sarsmtm dolay ı s ıle Kır-

ralı getlrmtıtır 

Yaralılar , derhal haıtane 

lere taksim edt lmtılerdır. 

an benzin sarfiyatından ma. 
liyenfn daha fazla lıtlfade 
edeceği hakaodaki flkirlere 
karıı da maliyecilerlmiz pek 
fazla ehemmi yel verir gor 
Onmüyorlar. Bu da benzin 
ıarfiyatmın fazlalaımasmdan 

İ,:;=, ======================~! maliyemizin fU sırada pek 
1
1 1 hoılanmamasından ileri gel-
1 AZIZ BALIKESJLI: fyormuı. Mnlüm olduğu üz· 

! ; r ere benzin. arıcak ıerbeat 

1

' Felaket Gören Yurddaşla- döviz le tednrık edilen bır 
, maddedir . Serbf'sl döviz te · 
rına Şefkat Elini Uzat.. darıkı de mühim bir meseıe 

., j o'duğuııa göre Maliye Vek 
aleti benzin ıarflyatının çoğ-

1 

' ı' 
1 =========------========== 

almasında o pek fazla mem· 
nun olacak glhl değildir 

'I Yozgad ve Kırıehlr köyleri büyük bir zelzele fe · 
laketioe uğradı Yüzlerce ev göçtü. Binlerce yurddaı· ' 

ı açıkla kaldı. 

'l 

ı, 

AZIZ BALl~ESIRLİ : 
Her felaket karıııında göaterdliln derin alaka ve 

hamiyeti Kırıehlr, Yozgad felaketzedelerine de göı 

tereceğln ıüpheılzdlr. 

) 

' "KIZILı\ Y" Şubesi felaket gören yurddaılara ya-
' pacaiın yardımları bekliyor. 
'I 

i Bütün bunlara raAmen. 
memleketin çok miktarda 
motörlü nakil vasıtalarına 
olan ihtiyacı, bunların güm 

:, rftklerinln lndtritmeslni bir 
ı ı 

zaruret haline getlrmlt ol
duğundan gümrüklerin hiç 

olmazsa 40·50 dereceılnde 
todirllmeıine muhakkak g6-
zlle bakılmaktad1r. 

arasında hatlarını düzeltme 
ğe muvaffak olmuıtur. 

Cumarteıl günündenberl 
General V arelanın lutaah 
cephe.inin Teruel ile Alkala 
dö Şiver ara11nda tcıkıl et 
mekte olduğu çıkınh arasın. 

da kırk kJlometre tlcrlC>miı · 
tır. 

Askeri mehafJI, hükumet· 

yolunu tutmuılar ye (Aran• 

da) kumandaıındakl ordu 
da! (Slyera KanAda] tepele· 
rlnl zapteylemfılerdlr. 

SaragoH, 29 (A.A) Ha· 
vaı muhabirinden: 

Katalonya ıark ve Teruel 
cephelerindeki fena havalar 
harekatın baul~ımealnf intaç 
etmektedir. 

Adliye Vekaleti Teşki
ı at Kanunu .. 

Bu kanun~a bazı deüisi~likler yapılacak. ldliyıcilırin 
maaşı artınlacık. 

Adliye Vekaleti teı-
kllat kadrolarında yapila-
cak değlıtkllk hakkın 

da V ~kaletçe hazırla 

nan kenun layıha11 Mecllıe 

gönderilmtıtır Mucip sebep
ler laytha11nda ezcümle 16y· 
le deniyor: 

- Son senelerde bazı Ve 
kaletlertn teıktlat kanunla· 
rında yapılan deiitlkllkler 
dolay11lyle vekaletler arasın
daki birliği temlnen Adlıye 

Vekaleti merkez tt-tktlatına 
alt kadrolarda da bazı ufak 
değlftklıkler yapmak zaru 
reli hasıl olmuıtur . 

Bundan baıka hakimlık 
meılcilne girmek lıUyen 
fakülte mezunlarının bidaye 
ten 25 lira ile vazifeye al. 
anmaları hakkındaki takytd 
6ta karıı fakülte mezunu 
gençlerin adliye mesleğine 

karıı olan rafbetlerlnf art · 
ırmak için bunları 30 lira 
ile hizmete almak ve bu ıu . 
retle hakim mua vlnltğlnl 35 

1 
lir.aya çıkararak hl kim ma · 
aıının 40 liradan beılamuı 

nı temin etmek lçlo bakim 
kadrolarında da adedi ekallt
mek ve dereceleri yOkaelt
mek gibi tadılit yapılmak

tadır. 

Yeni ihtiyaçlara göre leılı 
edilen ceza evlerinin itleri· 
nin artmaıından dolayı Ve · 
kalet haplıhaneler mildürUi 

ğünde bu ıılerJ karıılamak 
üzere yeni bir teıktlit yap· 

ılmHmı zaruri g6rmütUlr. 
Bu maksatla haptıhaneler 
müdürlüfQ iki ıubeden mü 
rekkep olmak üzere umum· 
müdürlük haline lfraf oluna 
cak ve bu tcıktlit kabı ol. 
arak vilayet haplıhanelerl 
kadrosuna yeniden 14 mO
dür ve memur ili ve oluna 
caktır 

Vücude getirilecek bu 
teıktlltın lıtılza m ey!edtğl 

bütün manaf 517 bin kuıur 

1ira olarak teablt edilmlt 
tir. 

Felaketzedelere Yardım Faa-
1 iyeti Devam Ediyor .. 

------ ----------------------
yardım Komitesi DiJ.n de Kızıl-

ayda Bir Toplantı Yaptı. 
Y ozgad ve Kırıehlr fela· 

ketzedel~rlne yapılacak yar 
damları teıbit etmek üzere 
kurulen komite dün de Kı · 
zılay Kurumunda toplanarak 

g6rftıme1erde bulunmuıtur. 
Y enlden birçok kim.eler 

Kızılay va11teaıle teberrular · 
Ja bulunmuılardır 
Dumlupınar ilkokulu genç 

ilk Kızılay talebe tetekldi 

lü de arkadaılaraoın yapltiı 

teberruaları kayda baılamtt · 

tır. 

Yavrular 1Qçlerl yettllt 

kadar tophyablleceklerl pa-

rayı Kızılay 

ketzedelere 

dır . 

vaııtaalle fell · 
gCSnderecelder 
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Apartımanlarda merdiven dır. Hava tehlıkeılnden, yen

eahanhklara koruma odua ha- gın bombalarmdan korun· 9 Saadet,, Sisten mir Bu Seneki At Yar1şlar1 
lıne kolayca lfrai olunabilir. 
Ahıap evlerde bodrum katı 
Jle temellerin aruı müna
tlptlr. 

Korunma odumda ıu ıart · 
lar aranır: 

1 - Tavanı mümkün ol 
duju kadar kalın klgir, yai 
la boyalı, 

2 - Duvarları kagir ya
hut hava geçlrml1ecek ıuret
te ııvalı, yailı boyalı, 

3 - Pencereıl uf ak ve 
yalnız çok safJam çifte camla 
bir pencere, 

4 - Kap111 aıayet aailam; 
bava, ııak 11zmayacak kadar 
aralık11z, 

5 - Evin içindeki lnıala
ları dört ıaat barındıracak 
kadar büyük; yani adam 
batına en az dört metre mi
kabı, 

6 - Zehirli ıazları içeriye 
11zdırmamak için pencerenin, 
kapmm kenarlarına keçe, 
yahut çuha parçası, veyahut 
pamuklu bez mıhlanmıı, 

7 - Abdesthane ve muı· 
luk 

Dikkat: 

Gaz odaıma girmezden 
evvel herkes üıt elblıeslnl, 
ayakkaplarım çıkarıp dııa

rıda bırakmalı, ellerini ki· 
reç kaymalı ile uiuıturma· 
ladır. 

Alarım düdükleri çalındıjı 
vakit ıaz oda11na ıtrlp pay-

dos düdGiü çalındığı zaman 
dııarı çıkmalıdır. Gaz oda· 

11nda kireç kaymalı da bulun 
durmalıdır. Gaz odasında ıl 

ğara içilmez, ateı yakılmaz, 
mümkünse herke.in bir mu 
kesi bulunur. Aile relıl ıaz 

odasının komutanıdır, her ' 
keı onun emrini tutmaia 
mecburdur. 

-Tek bıımı kırunmı-
11. va tehlikesine kartı hü· 

kümetln yapacaiı Jıler, ala• 
caiı tedbirler yapılmııtır. 

Fakat yalnız hükumetin 
aldıjı tedbirler He ha va teh 

ltke.l atlatılmıı olmaz. Her 
ferdtQ kendi kendine yapa 

cafı Jıler, alacaiı tedbirler 
vardır. Her ıah11, bir tehli -

ke zuhurunda, ne yapacağı· 

oı evvelden güzelce öğrenmit 

ve baıkalarına da öğretmit 
olmak lazımdır. 

Şehirler, kuabalar, köyler 
için en tehlikeli ıey yangın 

bombaaıdır. Yanım bomba· 
ları harpte çok ku11$nılır, 

çok atılır, fazla hararet neı· 
reder. Birkaç yerde birden 
yangınlar çıkar Bir mahal
lede her aile yanaıına karıı 
tedbir alıada yalnız bir aile, 
yalnız bir kiti bu tedbirleri 
yapmasa bu bir kitinin yü
z6nden bütün mahalle ya
nar, yüzlerce kııt zarar gÖ· 
görür. Bunun için herkea 
kendt bildiklerini baıka · 

larma da öiretmelı, 

kendi yaptıkJarını baıkalara 
na da 1aptırmağa uğratma ı.. 

ma mahalltce, ıthlrce el 
birltğile yepılabtlecek bir it 
tir. 

Bir inıan kendi nefalnl 
yüzüne muke takmak ıuretle 
zehirli ıazlardan koruyabi · 
lir. Fakat herkeain maske 
alma11 mümkün değildir . 

Buna lüzum da yoktur Evi
nizde g6zel bir gazdan ko 
runma odası yapauanız ze
hirli ıazlardan korunmuı 

olursunuz. 
Yalnız aile refll arazdan 

korunma odasında kapanıp 

kalamıyacağı; tahrip bomba
larına, yanıın bombalarına 

kartı tedbir almakla me11ul 
olmaia mecbur kalacalı için 
kendisine bir maske tedarik 
ederse iyi olur. Tehlıkelt za
manlarda herkesin cebinde 
küçiik bir paket kireç kay
mağı bulunmalıdır. 

Yakıcı gazlar elbiseden, 
ayakkabından da geçUjl için 
yalnız maske lnaanı koruya· 
maz, LaıUk ıaz elblıul, 

çizme, eldiven lazımdır. Bun. 
lar pahah ıe1lerdir, herkesin 
almasına imkan ve lüzum 
yo"tur, Yalnız ıaz arayıcı· 

lara, ıaz temizleyicilere, sıh
hi yardım memurarına, il· 
falyecllere hükumet tarafm· 
dan bu levazım verilir. 

-Beşinci Konferans -

-Mıske oksijen cihızı-
ınıan ve hayvan vücudu

nu korumak için iki alet 

kullanılır : 1 - Süzücü mu· 
ke; 2 - Tecrit edici cihaz. 

Süzücü maske; dııarıdaki 

zehirl t ha vayı ıüzer, z.ehlrlni 
emer, yahud değlttlrlr, saf 
btr hale gelen havayı bize 
ıönderlr . 

Tecrit edici cihaz; bu el· 

bazı taktığımız zaman dııa 

rıdan hiç hava almayız; yal· 
mz cihazın içindeki havayı 

( okıijen J teneff üe ederiz 

Maskeler: 
Zehirli gazlardan korun· 

ma vasatalarının en mühimi 
maskedir. 

İnsanlar için de, hayvan 
lar için da maskeler yapıl 

mııtır. Parçaları ıunlardır: 

1 Maakenln ıövdeıl, 
2 Hortumu. 
3 Süzgeci, 

Maıke gövdeıi: Gaz 
geçirmez kumaıtan, liutikten 
yapılır . 

Parçaları ıunlardır: Bağ 

lar, gözlükler, ıubap, 
Bir mukede üç türlü bai 

vardır: 1 - Baı bafı, 2 -
Enıe bağı, 3 - Çene ba 
ğı. 

Baı bağı maskeyi baıda 

1 
sıkı tutmaia J'&rar . İki par 
çadan mürekkeptir. Birisi alın 
bağı, dlfert tepe bağıdır. 

Enıe bağı maskeyi yüze 
11l"ca bağlamağa yarar. 

Çene, yahut taııma bağı 

da maakeyl boyuna asmağa 
veyahut kullandıktan ıonra 
elle tutup havalandırmak 

için saHamağa yarar. 
- SONU VAR -

K a r a y a o t u r d u? .. ilkbahar At 
ziranda 

Yarışları 19 Ha
Yapılacak .. Bandnma hattı «T ıak• vapurundan mahrum kald1. Bu 

vapur Mudanyayı tahsis e~ilecık. 
Baıveki.let Yükıek Yarıı Duhuliye 1,90 ltradır. 

ve lıliıh Encümeni tarafın· Sıklet; dört yaııodaktler 
dan tertip olunan 938 yanı 58 kılo, beı ve daha yukarı 
proframında vtliıyetlmlze tik yaıtaktler 60 kilo taııyacak· 
bahar (19 Haziran) ve ıon lardar. Mesafe 2,000 metre· 
bahar (2 Teırlnevvel) olmak dir. 

Denlzyollar ldaretf nln 
"Saadet .. vapurunun Bandır · 
ma civarında karaya otur
duiunu ve hldtıenln natal 
vuku bulduğunu uzun uza· 
dı1a yaamııtık. Bu defa kaza
ya dair verilen haberlerle 
vapurun ılı yOzünden karaya 
oturduiu bildirilmektedir. 
Halbuki aynı vapurda bu. 
lunan yolcular o gece bllaklı 
havanın açık ve hiçbir 
ılı bulunmadıjını ısrar 

la ıöylflyerek, vakanm 
dah.,, ziyade dikkatsizlik yü· 
zünden meydana 1ıelebi
lecejlnl ileri ıürmektedlrler. 

Vapurun karaya oturtul
maaının - olmadıiı halde -
ılıe hamledllmeıl doğruıu 

hem ıarip, hem de hayret 
edilecek ıeydlr. 

« T rıt» ıapuru Bandırma 
hattma verilmiyor. 

Diler taraftan denizyolları 
idaresinin Almanyada yap 
tırdığı "Trak,, vapurunun 
Mudanya hattına tahıts 

edileceği anl1tıılmaktadır. 

Halbuki evvelce bu vapurun 

Okul kitapları 
Resimli mi 
olmalı 
• 

Resimsiz mi? 
Kültür Bakanlıiı tarafın 

dan, tik ve ortaokullarda 
liselerdeki mQfredat proğra· 
tnı kısmen deiltllrllmlt ve 
yeni projram, tecrübe ma 
hlyetlnde olmak ÜJ:ere, tat-
tlkababa ılanmııtar. 

Diler taraftan, kitaplardaki 
restnıler meıeleıl de Ktıltür 
Bakanlığı mensupları arasın

da ıöriiıülmektedlr 

Ôjretmenlerln ve bazı pe· 
dagoğların iddlalarma ıöre 
( okuma ) kltaplarmda resim 
olmaması ve talebe dikka -

tinin yalnız öğretilmek itte 
nen parça üzerine toplan· 
maaının temini lizımgelmek 
tedir. 

Bu ıuretle talebe, dikkati 
ni tamamlle parçanın mana· 
ıını öğrenmeğe haaredeblle 
cektlr. 

Okuma kitaplarından baı
ka, tarih, coğrafya gibi ki 
llıplarda da resimlerin rne· 

Un yazıları arasına değil 

kitabın ıonuna eklenmeıl ve 
metinde lıaret edilmetl fa . 

tenmektedlr. 

-
Bir tayin 

Sındırgı müddeiumumilt · 
ğine Keıan müddelumumlıl 

B Nusret tayin edılmlıttr 

Bandırma hattına verllmesl 
t~karrür etmlttl. Denlzyolları 

idaresi her nedenıe bu ıekli 
değlıtlrmiıttr. 

Sebebi nedir, btlmlyoruz. 
Yalnız muhakkak olan bir. 
ıey varsa Bandırmanın, Mu 

danyadan daha ehemmiyet· 
lı bir ilkele olduiudur. 

Onun için tnıa edilen ilk 
vapurun da bu batta tahılı 

edilmesi lazım ıeltrdı. 

Bandırma. lıtanbul yolcu 
luğu, bug6nkü halt biç-

de hoı gö r ü l e c e k, 
ıektlde değildir. Onun için 

kıta bir zamana münhasır da 
olıa bu hattın böyle zavalh 

ve acınacak halde bırakıl· 

üzere tkt yarıı verl1mııur. Üçüncü koıu: (Hındlkıp 
l 9 Haziranda yapılacak koıuıu) dört Ye daha yulca

olan at yarııları proğramı rı yaıdakl y~rll yarımken 
ıöyledlr~ lnııltz at ve luaraklara mah · 

Birinci koıu: Üç Y•tında ıuatur. 
ve hiç yanı kazanmamıı ikramiyesi 340 liradır: 81 
yeril yarımkan lnglllz erkek rtnciye 265, ikinciye 55, üçün. 
ve dltl taylara mahıuıtur. cüye 20 lira verilecektir. 

ikramiyesi 255 lira: Birin- Duhuliye 3,40 lıra, meaafe 
ciye 180, ikinciye 55, üçün· 1,800 metredir. 
cüye 20 lira verılecektlr. 

5 Dördüncü koıu: D6rt ve Duhulty!! 2,5 lıradır . 
Sıklet 56 ktlo, meaafe 1000 daha yukarı yaıtakl ve 938 

metredir . ıeneıl zarfıada kazandıiı tk· 
lktncl koıu: Dört ve da· ramlyeler yekO.nu 300 lirayı 

ha yukarı yaıta ve htç ko- doldurmıyan yarımkan Arap 
ıu kazanmamıı yarım kan ve ballıkan Arap at ve 
Arap ve hallıkan Arap at kısraklara mahauıtur. 

maaı btlmiyoruz ne derece· ve kHraklara mahıuatur. lkramiyeıl 300 liradır: Bt · 
ye kadar doğrudur? Üç yaıındıkl kazançlar rlnclye 225, ikinciye 55, 

«Saadet» kurtanldı. aayıtır . tkramıyt:ıı t9o ura· üçünctıye 20 lıra verılecek· 
dır: Bfrlnctye 120, ikinciye, tir 

Bandırma, ( Huıuıt ) 
50, üçüncüye 20 lira verile - Duhuliye 3 lira. 

Bandumaya ıeklz mil kadar 
meaafe 

cektlr. 2,800 metredir. 
meaafede bulunan Fener ada · ı--"!"!!!!!!~~'!!""'!'!'!!'!"""~!!'!'!'!'!!!"'!!'I!~!'!""!"'~==~=~=====:;;:;;~ 
ııoda karaya oturan Saadet H bi ~ 1 
vapuru d•n••roııa. •damı avranın r STAHIUl RADYOSU 
nln gönderdlil tahlisiye ro· kö"ündeki ca- . - . 
morkörü ile kurtarılarak İı J , 30 H 1938 C 1 
lanbula aönderlldt. lışma.. ~iil~s~~:.ıyatı: umır 811 

Yurt - Güc , 

Birinci tı~ımlan ırasm~a 
yann ~ususi ~ir maç 

yapılaca~ 
Senenin en heyecanlı 

maçlarından birini, yarın Ah 
Hikmet ıtadında Yurt Güç 
birinci takımları ar.uında 

ıeyretmft olacağız. 

Yurt, kadrosunu yeni ele· 
manlarla takviye edeceğin 

den, oldukça üatün bJr kuvvet 
teıkıl etmektedir. Güç lıe 

her zamanki oyuncuları ile 
ve fakat çok formunda ola 
rak çıkacaklar. 

Yarınki maçın alakalı 

olacaaı ümit edJlmektedır. 

-~-

~ğretmen o~ulunun atle
tizm müsa~akalan. 
Bu gün Ali Uıkmet ıta 

dında öiretmen okulu tara· 
fmdan atl!llzm müııabak&· 

lan yapılacaktır. Bu müsa· 
bakalara bütün bölge lcu 
lüplerJ, talebeler, öğretmen· 

Jer ve birçok kimıeler da 
vet edtlmtılerdlr. 

(dremit ~ayma~amı 
Bir hafta kadar önce me · 

z.unen Ankaraya giden Ed· 
remlt knymakamı B. Ömer 
Bedrettin dün ıehrimlze g~ l 

mittir . Bu gün Edremlde gl · 
decektfr. 

Havran, (Huıuıi) - Bav. 12.30: Plakla Türk muıl -
rana 6 kilometre kadar me- kili. 12 50: Havlldlı 13.(lS: 
saf ede bulunan Kalabak Plakla Türk muılklıi . J 3.30: 
köyü çok güzel bir köydür 
ve 165 hane kadardır Köy 
muhtarı Hasan , köy tılerl 
için çok çalıımaktadır Ge 
çen sene , köy halkının yar
dımile yapılan mektepte 
bu yıl derelere baılan 

mıthr Ştmdt muhtar Haaan. 
mektebin diğer ekıiklık· 
!erini ve d t! rt vasıtalarını ha. 
zırlınr.ak için çalıımaktadır. 

Bircina)'et da
vasının tahki-
ka(ı neticelendi 

Birkaç ay kadar önce 
Sermet adında bir ıenç Mü· 
berra adında bir kızı taban · 
ca Jle yaralamışh 

Buna ait yapılmakta olan 
hazırlık tahkikatı bitmit 
ve dosya müddeluınumlllkce 
dün ağar ceza retı\iiıne ve· 
rilmııur. 

Müddeiumumilik bu vaka 
hakkındaki talebinde ıuçlu 

nun, katle tam teşebbüsün 
den dolayı Türk ceza kanu 
nunun 62 ncl maddesi de· 
llletl1e 448 nci maddeılne 
göre cezalandr.rılmaıım lıte· 

mektedir. 

Çocuk b'sirgeme [{uru
mu binlerce cilwm Jrnccı 
ğında yaşatan ytice bir 
mabeltir. Ona yardım edi 
nlz. 
Sağlam ana, bf'lbaların 

yavruları sağlam olur. 

Muhtelıf plak neırtyatı. 
Akıam neıriyatı: 

18,30: Çocuk bayrama ve 
hafta11 münasebettle Çocuk 
Eılrııeme Kurumu namına 
Konferans: Dit tabibi Halil 
Hyas Akben (Evlerde ço· 
cukların ajız ve diılerine 

nasıl bakmalı). 18.45: Plak· 
la danı muıiklıi. 19 l S: 
Konferanı: Üniversite na 
mına Doçent Feyzullah Doj· 
ruer {Ana ve babaların ıüt 
dıılerlne dikkatleri ). 19 55: 
Borsa Haberleri. 20: Nec
meddtn Rıza ve arkadarluı 
tarafından Türk muıiklıl 

ve halk ıarkalara 20,45 Ha· 
va raporu. 20.48: Ömer 
Rıza tarafından Arapça 
ıöy1ev 21: Belma ve arka · 
daılan tarafından Türk mu 
11ki11 ve halk ıarkıları , (aa 
at ayarı) . 21 .45: Orkeatra. 
22 15: Ajanı ha berlerl 22 
30: Plakla ıalolar opcre ve 
operet parçaları 22.50: Son 
haberler ve erteıl günün 
proğramı. __ ...,...... __ 

Bazı nebıtlar~ı gör ölen 
haslahklar 

Uıakta ebegömecl, bam
ya, hatmi gibi nebatlarda 
pembe kurt görüldüğünden 

bu haıerenln çoğalmasına ve 
yayılmaıına meydan veril
memesi için ha atalık mahal 
linden bu gibi mal 1ıet1rll · 

memut ıehrlmlz Ticaret Oda 
11na blldırllmlıttr. 

= 
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Serbest Sütun: 

Nahiye Müdürlerinin Bugün 
kü Tayin Şekli Mahzurlu 

mudur? .. 
18 Nfıan 938 tarih il "Cum 

hurlyet,. ıazeteıfnlo yedinci 
ıayfaı1nda (idare makaolz 
ma11nda nahiye müdürleri} 
beılıklı bir yazı nazarı dik 
katlmlzl celbettt (Eıkf bir 
nahtye mOdüril) imzasanı ta-
ııyan ve baıındakl 1 
rakamından daha devam 
etleceğl ao!aıılan bu yazıda; 
nabiyelerln idari teıkllitın 
dakl bütün akıakhkların na· 
biye müdürlerlnln tayin ıek · 
ltnden llıarl ıeldlğl tddta ve 
nablyelerlo köy kalkınması 

daTamızda müe11ir olabil· 
m~lerJ için tıe, tlmdlkl tayin 
uıulünü değittirmekle bat· 
lanma11 lüzumu ileri ıürül 
mektedir. 

Nahiye müdürO, arkadaı 
"Mülki idaremizin iyi itle 
rrteal tçlo nahiye müdürleri 
nln de Dahiliye Veklletı ta 
rafının tayini lizımdtr,. de· 
dikten ıonra bu lüzum ve 
zarureti ıu ıuretle izaha ça· 
hımaktadır: "Filhakika na 
hlyelerde, devi etin biltün 
vekaletlerini temıil eden ve 1 
mülkiye memurları rileaaıın 
dan nahiye müdürlerinin ha
len valıler veya hazan bun· 
lara vekllet eden mektup · 
çular tarafından tayin edıl 
melerl birçok mahzurlara 
yol açmaktadır Çünkü bazı 
valiler tatediilnt, iyi veya 
kötü bir nahiyeye tayin ve 
tebdil edebildiklerinden bu 
korku ile bir nahiye müdürü 
kanuni salihlyetleriol tatbik 
ten çektntyor, nahlyedeki 

hatırlı ıehlr eıraf ve yerli 
memur menıuplarına karıı 

tam otoriteılni kullanamıyor. ,, 

hat tayin ıeklinde dejıl, biz 
zat nahiye müdürünün ken· 
dlaındedtr Kanun nazarında 
herkesin müıavi olduğu 
Cumhuriyet devrimizde hali 
hükumet otoriteal tatbik edl· 
lıemlyen etraf ve zlnü 
fuz zilmre tanımıyoruz. 

Aynı zamanda gayri lca · 
nuni taleplerde bulunup ya 
pılmadıtı için müdnrleri da . 
mataıı glbl istediği ye. 
re oynatacak karakterde va· 
it bılmlyoruz idare amirle· 
rlmlzl bu gibi ef al den ten 
zıh etmek gerektir. 

Şimdiki tayin teklt ne · 
tlceılnde müdürlerin ıenelet 
ce bir nahiyede kaldıkların· 
dan ve nahiyeleri fena ol· 
duduğu takdirde maruz ka · 
lanan mütküller sayıldık 

tan ıora ıu satırlar ile ve 
edthyor: 

"Valilerce tayin edilen na· ı 
biye müdürlerinin ve vilayetin 

pek basit bir, iki müzekkeresi! 
1 

le vekalete arzedılecek za· 

hlri eıbe bı muclheler üzeri 
ne vekal~t emrine alınmak, 

lıtrn el çekUrilmek, tebdtl 
edilebilmek gibi muameleler 

hemen hemen bir odftcı hak -
kında yapılacak muame 

leler kadar kolaydır. Halbu
ki nahiye müdürlerinin ve 

kaletç~ tayinleri eaaıı kabul 
edilince bütün bu mflhzur 

lar ortadan kalkar. Mukte. 
dır, fedakar, ciddi bir nahiye 

müdürünün preatıjt ve faali· 
yeU artar.,, Deoıldlğl gibi 
muktedir. fedakar, ciddi bir 
nahiye müdürünün ııten el 
çektırılmeıi veya vekalet 
emrine alınması zaten mu 
tuavver değildir 

Çalııkan b:r müdür bugün 
dahi preıtljinl her tahada 
yükseltebilir. Bu ıektlle be 

Yukarıya aldığımız- tabsl 1 
kanaatini müdafa" ıuretinde ı 
yazılan ıu aahrların ıtmdi 

ayralmıt bile olsa eakl bir 
meılektaı kaleminden çık · 

muına lnıan hByret etmek 
ten kendini alamıyor. Tayin 
haklara valilere alt olmakla 
beraber nahiye müdürlerinin 
va:ılfe ve ealahlyetlert husu 

1 raber bir memurun ne gtbt 
ahvalden dolayı itten el çek· 
Urileccğl memurin kanunun · 
da göıtertlmlıtır. Eıkl m~ı· 

lektaıımız bu kanunun 48 net 
ıt kaounlarlle tayin •e h:a
bit edilmiıtır. Tebdil edil· 
mek korkuıtyle kanunun 
kendine lahıettfği salahı 

yeti kullanamıyorsa kaba· 

• maddeılnl okumut olaalardı 

basit bir, ikl müzekkMe ile 
vekalete arzedılccek z8hlri 
esbabı mucıbelerle bir me 

murun itlen el çektırllmeal · 

* 

1 UtU~Uü..t 

ne imkan olmadıiını görür
lerdi. 

Böyle bir teyln vukuuou bir 
an için kabul ehe1' bile ka 
nuo yolları açık ve tlkayet , 
hakkı bakidir. Kusursuzluğu· 
ou iddia ve lsbat ettiği taktir 
de kendlıl eıki mevktıoe la 
de olunacağı gibi valı de 
meıul olur. Binaenaleyh htç· 
bir valt nebiye müdürleri· 
ne odacılar hakkındaki anua 
meleyl tatbik etmez ve ede· 
mez 

Nahiye müdürlerinin ıala 
hlyet ve Jçtlmal mevkilerini 
tahlil etme)·e çahıan ar 
kadaıımız, bunlarııı mafev 
klerlnce huıuıi muame 
leye mazhar olmadıklarını 

kaza veya vlliyele her ge· 
lıılertode nahlyelerln ah vali 
hakkında ıoru ve haabihalde 
buluoulamadığını ve maruzet
lanmn dinlenmediğini ıöy 

l6yor. 

KendılerJnJo memuriyeti 
eınaaıoda böyle bir muame· 

leyeı maruz kalıp kalmadık
larıoı bilmemekle beraber 

nahiye müdürlerine kıymet 
vermlyecek, onların nahiye 

lert huıuaatı hakkındaki ti 
fahi malümatlarındnn 

müıtağnı kalacak bir kay 
makam veya valJ bulunabi 

leceğlnl tasavvur etmek müm· 
küo değildir. Mealek-

tatımızm bu bahtete 
na biye müdürleri için kul
landığı " kanunen mülkiye 
memurları rüesasından sayı 

lan,, tabiri de aakathr. Mü 
dürler mülkiye memuru de
ğil, nahiyede en yüksek hü 
luimet memurudur. 

Nahlyelerin yazı ıılert 

hakkmda da "İstanbul, An
kara, Buna, İzmır;gıbı vila 
yellerin bazı nahıyelerl müı 
teına olmak üzere dığer 

nohlyelerln tahrirat katibi 
yoktur . ., Hükmü mübaleğala 
ve hakıkatten uzaktır. 

Sayılan vılayetler haricin 
de kalan vılayctimizde mevcut 
33 nahiyenin h~pılnde tah 
rirat katibi vardır . Maamafıh 

Türkiyenin her nahiyesinde 
bir tahrirat katibi bulundu 
rulmaaı ıayanı arzudur. 
Meılektaıımızıo nahiye mü 

dürlerl maeılarımn azlığı 

hakkındal<I mutnlealarına 

ııttrak etmekle beraber lise 
mezuclarının bile 17,5 ltra 
yı müşkılatla bulabild ı klerl 

w 

bu devirde yüzde dokıan 
betinin tahsil derecesi daha 
ıağı o lan nahiye mftdürle 

rlnln. maaılarından tıl<ayete 
hak l arı olmaao gerekUr Son 
ra yeni cereye.nlara göre 
memuriyette kıdem eıasıoan 
yerine bilgi ve alcıl kaim 
olmuttur. Bılg ı lı ve enerjik 
bir müdürün beı, altı ıencde 
birinci sınıfa yükselmesine 
ve beccrekalz bir müdürün 
de yirmi ıene yerinde say 
masana hıtyret etmemek la· 
zımdır. 

Nahiye müdürlerinin, kay 
makam olabılmek kakkı 
alındıktan eonra Lüıbütüo 

maidur oldukları izah edi 
lirken tU ıatırları okumak 
tayı:ı: "Daha evvelki kaou· 
na dayanarftk terfi ümldlle 
bu mesleğe lnlttap edenle
rin mağduriyetlerlnf önle· 
mek için hiç olmazsa llya· 
kat ve kıdemine göre ma · 
aşlarıoa üç, dört ıenede bir 
mOnuip zamlar yapılmak 

ıuretıle bir formül bulu · 
nam&z mı,, bu formül esaaen 
mevcuttur. Nahiye müdürlü 
ğünden ıeferberlık memur
luklarına, nüfuı müdürlükle· 
rlne tayin edilenlerin mikta
rı sayılamıyacak kadar 
çoktur. 

Görülüyor ki eski meılekta· 
ıımızm nahiye müdürlerinin 
tlmdtkl tayin teklinde taaav· 
vur elliği mahzurların k11mı 
azamı mübaleğalıdır. 

Vlllyet idaresinde büyük 
meıulıyet altında bulunan 
valilerin nahiye müdürleri 
nj tayin hakları da ellerinden 
alındığı takdirde vaziyetleri 
büsbütün müıküllett!cek ve 
a11l mahzurlar o zaman 
doğacaktır Müdürlerin kül 
türel, lçtlm&i ve ahlaki va
ziyetlerinin merkezce bltin 
meaine imkan yoktur Fa kat 
her vali mftlyetlnde ça 
lathracağı tsh11lan layıklyle 
tedl<lk ve kontrol edebilir. 
l§terı el çektirmek aalahiyctl 
uyeılndedır kl memlekete ve 
ya muhite pahalıya mal ola 
bilecek bir hata, zamanında 
önlenebtlır . Akıi takdirde 
merke-zle muhabereye glrl· 
ıilmek ıuretiyle baılıyacak 
kırtaalyecılik vakit ziyaını 

v~ daha büyük mahzurları 

badi olacaktır. 
Dimyata pirince gldeltm 

derken evdeki bulgurdan 

olmıyalım. 

Sait Kök sal 

Türkdilinin Romanı 
- Şunu samimiyetle iti 

raf ediyorum, pek hoıuma 

rıitUnf:t. Ne yazık ki yarın 

görüıemlyeceğiz Bu gün cu 
muleıl değıl mı? Şehre ıne 

ceğlm Geçen seneki buğ 

dl'\ylarımı henüı satmadım, 

halbuki yeni mahsul için 
ambar hazırlamak lazım. 

Belki bir alıcı bulurum .. Pa 
ur tabahı ılzi kilisede bek 
lerlm. 

.\il 
" Kararımı vermiştim : Pazar 

sabnhı nezalıeten gldıp Mös I~§§~§§ 
yö Antutaaı zfyuet etlik ten ı:~1§~~~~~~===ı~~~~~IT~~~~0_:J~§~ 

Tereddüdümü görünce ila
ve etti: 

- Ztyaretinlzl iade etme 
dığim için kuıura bakmayın. 
Burada teklif t.ekellüfü kal 
dırllcağız Sizi pazar sabahı 
beklerim! 

Yola çıktım. Kahya da 
arkamdan geliyordu. 

. " 

* El yaz.111nın buraıında ıkl, 

üç yaprak bir kelımeıl okun· 
mı,acak kadar fena yazıl

mııtı. 

sonra ıehre ınecektlm :; Çuı/ren: Zeki 1'unaboylu 
Amucama gelen bir telgraf 

üzerine, bazı it1eri hallet 
mek için il merkezine hare 

ketime mecburiyet hasıl oldu. 
ğuou ıöyliyecektlm Vapurun 
geleceği çarıl\mba gunune 
kadar orada kalacak ve son· 
ra da Atinaya gıdecektlm, 

müıtacel ve mecburi bir it 

için an11zın pl\)'töhtn dön 
mek lazım geldiğ i ni bir mek
tupla komıuma bildirecek
tim. 

Ru gün na11 l baıln mış, na 
ııl bftmiıtı! Heylnıiz bir lı u· 
marcı gıbl eaadellmle oy 
namııhm: Hırkaç eaat için 
de çok kazanmıı ve bir ham
lede de hepsini kaylıetmlt 

Um .. Gözlerimi kapıyor ve 
her ıevi birer birer t1-l< rar 
görQyordum, bu biricik gün 

ne kndar çok bek 'enilmlyen 
ııhırlı hadıselerle dolu idı! 

Bazen bir saat bir yıldan 

daha çok değııtklik yapar! 
Heninı halim . bu vecizeden 
dnho uygun bırıey var mı
dır? .. 

Bütün bu projeler ve dü 
~ünceler ara11nda, tatlı btr 

hayalın önümde uçtuğunu 
ve yıldızlar kadar parlak 
bir çıft gözün karanhk oda 
mı aydınlatarak b~n" hay 
retle baktığını görür gibi 
oluyordum . Ohl A marl fs, 

Neden benim için baı· 
ka adan yok?- eu dağ ba~ 
larına gelip senin eıst7 s 
delığlne ve güzcllığlne vu 
rulmak ve ıonra de ıenl 
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eücendırmek bu çıfte lztlra 
ba katlanmak benim alan 
yazım mıydı? · • 

. .. 
* Bundan sonraki aayfalar 

çılgınlıklar ve aaçmalarla 
doluydu, bunlar, Stefanm 
ruhundaki fırtınayı nnlah
yordu, öyle bir f ırhnıt ki, 
doğuıunda belki de misket 
ıarabının tealrl vardı . 

Romeo ve Jüllyet devir· 
leri çoktan geçmiştir! . 

Ben bu ıiddetlı duygulan, 
bir avuç kül olmak için bir 
denblre gürültü ıle pnrlf\yıp 

sönen saman ateılerıne ben 
zetirlm. Bununla beraber 
doıtumun hlılerlnl tabıi bu· 

Makdonaldın 
Kızı lokantacı 

Sabık İngiliz baıveklli 
Makdooaldın kızı lıbel, 
Buktngen eyalet inin köyle· 
rlnden birinde bir ban ve 
lokanta itletmektedfr. Kapı· 
ıı yanında pulı demirden 
bir levha üzerinde "her tür 
lü ucuz >emekler,. ibareıl 
okunan bu lokantaya lngil · 
terenin her tarafından me
ra khlar akın etmektedir. 
"Eıki pulluk,, tımlnl taııyan 
lokantada, bir zernanlar 
kraliçeden !onra fogllterenln 
en yükıek kndın tahliyeli 
olmuı olan lıbeı Makdonald, 
timdi müıterilerlne kendi 
eliyle hizmet etmekte ve ye-

ni vaziyetten çok memnun 
bulunmaktadır . Domino 
tamplyonu mütevazi bfr 
adamla meraalmılz bir ıuret 
te ve gizlice evleomit olan 
ltbel, bir gazeteciye, böyle 
bir yuvanın ıahlbl olmayı 

eıkldenbert tahayyül ettiği 

nf, bu itibarla çok meaud 
olduğunu ıöyllyerek reklam 
istemediğini tli ve etmiıtlr 

Fakat "Eıkl pulluk., hanı 
için en büyük reklam aaht 
besinin hüviyeti değllmldir? 

Habs~urg hanedanı ve 
Avusturya 

" A m m 1 t t a g,, ga
zetesi ·' Sonuncu Otto ,, 
baılığı ahır: da yazdığı bir 
makalede Otlo de Habıbur 
ga karıı çıkarılan tevkif mü· 
zekkerealnl mevzuubahıe
derek diyor ki: 

"Tarih Habıburg haneda· 
nı hakkında herhalde ıon 

ıözünü ıöyllyecektlr Fakat 
bu ıonuncu mümeHil tçln 
söyliyeceğl pek az ıey var· 
dır. Sonuncu Avuıturya İm· 
parntoru ve Macaristan Kra
lı Şarlın büyük oğlu Otlo 
aranıyor. fakat mllletlnto 
ıevglıde değil, polis tarafm . 
dan Geçen me.rtıa en buh · 
ranh eünlerlnde ecnebi dev
letleri Avusturya itlerine ka · 
rııtırmak iıtemekle itham 
edilmektedir İmparatorluk 
hanedanı bu hattıharekete 

ılyaaet adını veriyor. Btz 
buna sadece vatana thanel 
diyoruz Siyaaet artık hane 
dan tarafmdan değil; mil 
letler tarafından ve milletin 
içinden çıkan devlet adam 
ları tarafından yapılabilir ,. 

luyordu: Bunlar, bulunduğu 
vaziyetin neticeıtydı, hatta 
dlyebilırlm kt, onun yerınde 
olan bir baıkası da bu ka 
dar, belki de daha fazla 
fztırap çekerdi Fakat, git 
mek kararı ve hatta diğer 

melodrama tık kuruntulara 
gü'ünçtü: Mademki arada 
bır dargınlık vardı, bu hfd 
det bulutlarından ıonra da 
ha tatlı bir hayatın başlıya· 
cağı muhakkaktı! Lakın, Ste· 
fan atk meteoroloj ıstndeo 
habersiz görünüyordu. 

Bu düıüncelerle uyuyun 
c rüyamda Amarlllsl gör 
düm, bahtiyar dostuma, iki 
elinden yaptığı kadehle su 
iç lriyordu 

* Erkenden Stef anın evine 
tılltlm: 

Dottum, hikayen zlh· 
nimi epey meagul etti , d to 
dım . Suyu ığzıma verdin, 
dün a1'tam hikayenin en 
heycanlı yerine dilimi do· 

Demir Muhafız 
Şefinin Şecere 

si Anlaşıldı 
Bükreı, 29, (A.A.) - Ma

arif nazareU Demir muhafız. 

lar ıef i KornelyQı Kodrean

unun daima glzlemeie çahı

mıt olduğu tecerealnt netrel · 
mtıtır: 

Babaaı, 1902 ıeneslne ka· 
dar lvon Ztllnıki adını taıı · 

yan bir adam olup menıel 
lılav•Macar ve Polonyalı idi, 
anneıl, Alman idi. 

Bu ıecerenln neıredllmeıl1 
Kodreanunun mubaliflertle .. 
yapılmakta olan uzun mün· 

akaıalara nihayet vermekte· 
dir. 

Geçenlerde tevkif edıl
mlı olan yüz elli kadar 

Demir mubafizlılar rileıası 

bir ıene müddet Eflakda 
Tilmana manaahrlarında 

veyahut Bukovlna, Drago· 
mlrnada mecburi ıurette ıka· 
met edeceklerdir. 

Mari Pi~ford ingilteredı 
bir filim çevire cık 

En eıkf ve töhretli ılne· 

ma arttıtlerfnden biri olan 

Meri Pıkford, ıon günlerde 

Londra ya geldiği zaman, İn· 

gflterede bir fıllm çevirece

ğinden bahıolunmuıtu. O 

zamanlar lnanılmıyao bu ha· 

berin bugün teyit oluoduiu 

görülüyor. logtlterenln ılne. 

ma diktatörü, bml verilen 

stüdyo müdürü Alektaodr 

Korda, Meri P•kfordla ya

kında bir filim çevirmek için 

mukavele yapmııtır Bu fili

min çevrllmeıine Amerika. 

nın methur ılnemacm Sam 

Goldvln de ıermaye koya

cak ve filimin çok büyük bir 

eser olmasına çalıtacaktır. 

Goldvln, Amertkada İngiliz 

f ilimlerine rağbet edtldtğlnl 

görerek lngllterede filim çe· 

virtmeye karar vermlıttr. 

Bulunduğu bir beyanatta, 

filimi! harcayacağı 2 milyon 

loglllz ltraınnm 250,000 lnt 

bir senede çıkaracajmı ıoy

lemtıtır. 

kundurdum.. Sonunu, bana 
ıonunu miimkün olduğu ka 
dar kıeaca anlat! 

Stef an devam etti: 
" Ertesi gün aabahleyln 

erkenden kalktım; gözlerim 
tiımtıtt: Derin bir uykuya 
dalmııtım .. Okadar ki, kah· 
ya lienl haıta zannetmlf. 
Dün ve bugfio araaaodakl 
tezatlara f eoa halde içerli
yor ve kızıyordum. .. Bir 
köylü geldi, kendlılne bir 
lıtidıı yazmamı rica etti: 
Ona kartı okadar ıert dav· 
randım ki, kiğatlarmı toplı· 
yarak, saioağa yalfalanmıı 
bir kedi gibi kaçtı. Yemek
ten sonra tehtrden bir adam 
gf!ldl: Amucamdan bir mek· 
tupla birlikte Atlna gazete· 
inini getirdi. Bir zaman bu 
gazetderle meıgul oldum: 
O vakte kadar baııma gel· 
mlyen bir ftl yaptım, gaze· 
tel eri baılıklarından en kü · 
çük haberlere kadar oku
dum. 

SÜRÜYOR 



Yunan 
Krıh Bısvakllimizi ka~ul 

etti. 
(Bat tarafı birinci ıayfada) 

vetle ve tam bir hullıı ile 
kaydetmek tıterlm ki bu me· 
tnln tehdit edici hiçbir he· 
defi yoktur. Kimıe aleyhine 
mOteveccıh değildir. Ru metin 
8alkanlar1n nazımı olan 
muılthane anlatmalar ıerl · 
ıinde difer bir veıtkadan 

ibarettir . Ancak bu mua· 
bedenin ıulhun muhafazası 
huıuıundakı ehemmiyeti ya-
111nda yülnek manevi bir 
eum~lo de vardır 

Bu muahede Yunaniıtan 
Ilı Ttırklye aruındakl bal· 
ların ne kadar derin ve ır 
lu ve lld memleketin bir · 
ltlder1nl her zaman daha 
ıtyade ııldaıtırmak arzula. 
rının ne kadar bilyük ol· 
.tutunu btrkere daha lıbat 
eder. Bu muahede mütte· 
ftklerlmlz Romanya ve Yu 
ıoıla vya ile tam bir muta 
ba icat içinde tahakkuk etti· 
rtlmit olduğundan Antantı· 
mızın d6rt devleti ara11nda bü
Uln noktalarda menut ıeniı 
ve ıamlmi meıalyl de teba 
r6z ettirir . Yeni muahede 
mtz hayırlı allmetler içinde 
dolmaktadır. Son zamanlar
da Avrupanın üzerine çöken 
endite hava11 yerine mesut 
bir ferahlık devreıl bat göı · 
termlıUr. Balkan Antantanı 
teıktl eden devletler gibi 
azlmklr ıulb devletleri de 
bundan bılhasaa memnun 
olurlar. Hele ıarki Akdedı z 
huıuıunda Yunanlıtan ve 
TOrklye bu mıntakada ıul
bGn reıanet buluıunu dalma 
ıevlnçle karıılarlar. Çünkü 
btr ıu1b hava11 içinde Elen 
ve Tiirk blrllfl daha 
ı6ratll ve daha tamam 
bir aemere vertr. Mem· 
lekettmizde~ naaıl ebedi· 
J•D pa yldal' olacakıa ıulhün 
dGn1ada da kati olarak hü 
knm ıOrmeılnl hararetle dl 
ltyerek Türk mllletloln Bü 
JOk Şef ı AtatOrkün ııhhati 
ne, doıt ve müttef ık Türkt · 
realn itil& ve refahına, ıt· 

zln ve nazik zevcenizin H 

adetlerine, Türkiye Hariciye 
Vekilinin ve bütün mtaaflr · 
lerlmlzln ıaadettne kadehi 
mi kaldırırım ... 

İlan 
Balyada Kocacamt mahal 

leılade oturan İbrahim kızı 
kerlmem Ane Kadriye Sü
merln ikamet ettıll hanealn 
de mevcut bulunan bJr bn
Jilk halı, Qç küçilk ıeccade 
halı, iki ufak Avrupa hal111, 
altı ıandalya, bir oda ·ıeh · 
ba11, iki kilçilk tablo ıehba 
ıı, bir ayna, bir maaa, dört 
parça kıl klltm, altı badda
nlye, bir Stnıer dikit maki · 
neıl ~• mutfak takımları 

Ozerlnde hiçbir hak ve ali -
kam yoktur. ltbu eua tama · 
men kertmem Ayte Kadriye 
Slmerln malt zatlıl ve cihaz 
e11a11 olduiunu Bahkeılr 
Noterllflntn 22·4 938 tarih 
ve 1006 103·77 ıayılı Noter 
Hnedtle de beyan etllilml 
illa ederim. · 

· Balılceılr Sallhattln 
maballeılnde oturan 

Ahmet kızı 
Z•bra Kaner 

Er~ak icra 
Memurluğun~an: 

Açık ~artırma tle para ya 
çevrilecek gayrimenkulün 
ne ol dutu :ıey tioltk [ n111f 
hine] gayrimenkulün bu 
lunduğu mevki , mahallesi , 
ıokağı numaruı Belklı Ya 
ka mevkllnde ~arken dere 
garben Hıuao Salih ıtma 

len semerci Ahmet cenuben 
Çolak Alt ile çevrili 1380 
metre murabbaı yer içinde 

Gönen Belediye Riyasetinden: 
ı Gönen kaeabuının eletrik teslgah 50,312 lira 43 

kurut ket if bedel' 'le eksiltmeye kunulmuıtur. 
2 - Keıtf evralu, plan vesaire 5 l ıra mukabilinde 

belediye dairesinden al ınacaktır. 

3 -Ekııltme 18 5 938 çarıamba günü eaat 15 de be 
lediye encOmenl hu:ıurunda yapılacakhr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulü iledir 
5 -- Muvakkat taminat miktara 3773 liradır . 
6 - · Şartnamenin 2 nci maddednin (E) fı"rtuı mucibi o · 

ce tft lip ler ehliyet veslkalarmı göıterecekler dlr . 

7 - Teklif mektuplan 18 5 938 çarıamba günü saat 
14 de kadar belediye relı llğlne verllmelldir. 

4 - 1 - 126 
yirmi zeytin ağacı takdır:ı ----------------------- --
olunan kıymet nısrına otuz Sarı Nahiyesi Belediyesinden: 
itra artırmanın yapılacağı 6eledlyenln itfaiyesi için 15 beygir kuvvetinde tahdidi 
yer eün aaat: Erdek icra bir motopomp al ınacaktır. ihale 20 5 938 tılr l hine müsa· 
dairesinde birinci satıı 2ünD d f ı cuma günü aant l 4 de Sarı belediyesinde yapılacaktır . 

zemen in 

~ ucuzlufunu 
it,. farut bi11p 

30 NiSAN l 131 

27-5-38 cuma ıaa t 11 , ikin · Şartnameei belediyeden l ıtenebtlir . ı niyetin ı z ;ıİ 
et artırma 11 6 938 cumar· 4 _ 1 _ J 2S olan t t e 'iı 

. -D-e-v-le_t_D_e_m--ı·r~y-ol-la_r_ı~iicünclJI 

1 
~:~ıae~:eİ 1 teıl aaat 1 1 dedir. 

l - lıbu gayrlmenku\Qn 
artırma ıartnamesl 7 5 938 
tarihinden itibaren 938 102 
numara ile Erdek fcra dal-

1 - l # tlcaretha 1 
lf etme müdiJrliiğünden: nemlzet1i · 

Muhammen bedeli aıefıda yazılı KOtahya tıtaıyon bO· roma n 1 z 1 
reılnln muayyen numaraaın• 
da herkealn görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olan. 
lardan fazla maldmat al· 
malc lıtlyenler, tıbu tart· 
name ve doıya numara
ıtle memurlyetlmlze mOra 
caat etmelidir. 

fed (10-6·938 den 10-6-941 kadar) üç ıene müddetle ı •ize mu - » 
17-5 938 tarihine mGıadif eah g6nfi ıaat 15 de açık art- ı' hak k • k ~ 
llrma uıullle Balıkeatrde 3 nen ııletme bınuında kiraya kir temin « 
verilecektir. ı » edecektir. '"' 

ı.t kılı ı J 1 25 1. klı Bu, tecrübe ile ıablttır. 1 e er n , ıra muva at teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vealkalarla 2490 numaralı kanunun 4 ~ Her clnıdemlr, çimento, cam, çivi, hardavat ve ~ 
üncü maddeıl mucibince ite glrmeğe kanuni mani bulun 

1
11.. bilumum malzemel lntalyeyl g6yet ehven fiatla ıat- li. 

madıima dair beyanname ıle ayna eün ve saate kadar maktayiz. Btrkere deneyiniz. ~ 
komlıyon relıllğlne müracaatları lazımdır . Her renk yaill ve badana boyalarlle boya yafları it. 

Bu ite alt ıartname ııletme müdürlüiünde ve Kütahya ve malzemeıl de bulunur.ı 
1 istasyonunda paruız dağıtılmaktadır f;; Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her t6rl6 

Senelik Üç senelik it. düzen de mağazamızda ucuz bir flatla satılmaktadır. 
nın teminat mektubu tevdi c M ı M k l tnıi uhammen bedeli Muhammen brdeli asa, ol u terazilerle, kantar, litre, kllo ve metre ı 
edilecektir ( 124) K-t h 50 L "bl -ı - d u a ya lstaı · ira 150 L\ra fit gı o çu ve tartı üzenlerinfn pazarı da mağRZamız-

2 - Arttırmaya tıtlrak 
için yukarıda yBzıh kıyme· 

tin yüzde 7,5 nlıbetinde 

pey veya milli bir banka 

3 - ipotek sahibi ala · yon büfeıl li. dır . 2f 
caldılarla diğer alAkadarla · 129 - 1- 4 ~ Tütün fidan ve tarlalarfle, meyva ağaçları ve her '1' 
rın ve irtifak hakkı sahip it. türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı 1 
lerJnln gayrimenkul üzerin · Denizbank Denizyolları lşlet- ~ arttlran "KiMYEVi RUS GÜBRELERt.. Dl ılz de tec- ~ 
deki haklarını huıuılle f atz it. rübeı ediniz, memnun kalacakıımz. ~ 
ve ma1rafa dair olan iddia- meai Erdek Acentalığından: 1 Sar<Jçlar Başrnda Hasa" Cumalw!/ulları 1 
larını ltbu ilin tarihinden Şimdiye kadar cumartesi günleri bir defa uğramakta Mehmet. lsmail, Abdullah '11 
itibaren yirmi gün içinde olan poıtamaz beraabık devam etmekle beraber 1-Mayıs '.:1Jı 
evrakı müıbltelerlle birlikte 938 tarihinden itibaren pazar günleri de iskelemize ııaat ~~~~~~~~~~~~~~ 
memurlyetlmfze bıldtrmelerl 14 de gelerek 14,30 da hareketle Marmara, Tekirdağ, 

doğru lıtanbula gldrcefl ilin olunur. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ic"P eder. Akıt halde hak - • •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l 
• • • 

arı tapu ılctlt)e ıabit ol- • t r·······~··············.. : : madıkça Hhf bedelinin pay ıl •• i TURKDILI ! : Ozuar Biçki, Oikis, Çiçek Yurdu : 
laımasından hariç kalırlar . I• Satılık t • Pazarteıinden baıka her : o ! 
ar~rm:,. Gö::;::~~n e:::,:: 1 Otomobil.. 1 i tı~7ı~Z.7r . sı~~~al ~::::e .. i l Talebe Kaydına Başlamıştır. ! 
arttırma ıartnameılnt oku· •• Şavrole marka dörl ıl - t: Altı Ayhjı:400 : ! Arzu edenlerin Yeni Hükumet arka11nda Çantay ıo · i 
muı ve lüzumlu mı lumat • lindtrlt. iki arka ve yedek 1: Sayııı: 3 ,. : : kak (

25
) numaralı Yurd Direktörlüğüne müracaatları. 1 

almıı ve bunları tamamen t llıtığl yepJeni, yeni akü • .: Günü geçm!t ıay ılar 25 : : Fazla jzahat lstlyenlerln de Direktörlüje baıvur· .: 

I
• •ı k • • me lara rica olunur. 

kabul etmlt ad ve itibar • mülitörlü, mart otoma •ı: uruıtur. : : : 

olunurlar. ıl tikle itler dört kltilik ka !ı! a:~;~~tR O I t : .= ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 
5 - Tayin edilen za· ıt palı bl:r kura otomobili • • T RKD L : ••••••••••••,,~•••••••••••••••••••••••••••:::::::. 

manda gayrimenkul Qç de • satılıktır. Takıltle de verı-1 ~•••••••••• • ••••••••••~ _,. = = 

fa bafrıldıktan ıonra •nçok •lir. Talip olanların llalıke ~ Devlet Demiryolları Üçüncü İŞ• 
artırana ihale edllJr . Ancak • kealr Memleket Haataha· • Dursun~ey ısliye ~utuk artırma bedeli muhammen t neıl, Kulak, Boğaz, Burun • letme Artırma Ve Eksiltme 
kıymetin yüzde yetmiı be. .: MütehaHıaı Doktor Kamil t ~i~İmlİğİnden: 
tini bulmaz •eya ıatıı lıtl- • Seılı olluna müracaatı : Komisyonundan: 

• tlan olunur. • Dununbeyln Mezarlıtan 
yenin alacaiına rüchant olan ~ ·•I • mahalleatnde mukim Muıta 
diler alacaklılar bulunupta • • 
bedel bunların 0 ıayrl men- • fa kızı Emine tarafından 
kol ale temın edtlmtı ala· teklifte bulunan kimıe ar koca11 Dununbeyin Bozyo 

caklarıoın mecmuundan faz · zetmit oldufu bedelle al· kut mahalleıtnde mukim 
laya çıkmaz1a ençok artı iken ve halen ikametgahı 

mağa razı oluna ona, razı 
raoıo taahhüdü baki kal· meçhul bulunan Nazmi oğ . 

olmaz veya bulunmazaa he 
mak ibere arttırma on b•t lu Hu·ıamettfn aleyhin "" men on beı gün müdd~tle e açı· 
gün daha temdit ve on be- lan boıanma davaaının cart 

arttırmaya çıkarılıp en çok 
tinci günü aynı saatte ya . 
pılacak arthrmada, bedeli 

aahı iıtıyenln alacağına 

rücbani olan diğer alacaklı 

ların o gayrimenkul ile te 
min edılmlf alacakları mec· 

muundan fazlaya çıkmak 

tartile, en çok arttırana lha 
le edlhr. Böyle bir bedel 
elde edtlmeı1e ihale yapıl · 

maz ve ıatıı talebi düıer. 

6 -· Gayrlmenkııl ken 
dlılne ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mOhlet 
içinde parayı vermene lha · 
le kararı feıholunarak ken 
diılnden evvel en 1Gkıek , 

artırana ihale edilir. iki muhakemealnde: Müddea· 

ihale araaındaki fark ve ge aleyhin ikametgahı meçhul 

çen günler için yüzde 5 ten 

heaap olunacak faiz ve dl 

ğer zararlar ayrıca hükme 

hacet kalrnak11zın memurl· 

yellmlzce alıcıdan tahıil olu 

nur. Madde [ 133] 

Gayri menkulün yukarda 

ıöıterllen tarihde icra me

murluiu odaaında ııbu tJin 

ve e~slertleo artt1rma ıart· 

nameel dalrellnde satıla· 

cağı tlln olunur. Ooıya nu 

marHı 938- 102 

kaldı ğından hukuk uıulü 

muhakemeleri kanuaıunun 

(124) net maddeıl muclbln 

ilanen teblıjat lcra11na karar 

verilip bu babdakt muhakeme 

30.5 938 t.arlhlne raatgelen 
pazartesi güni ıaat 1 1 e ta· 

lık edildıtt cihetle miiddel · 
aleyhin tayin olunan gOnde 

muhakemeye bizzat veya 
kanuni bir vekil 16nderme 

si lüzumu teblli makamına 

kaim olmak üzere tlin olu 

nur. 

1 

Muhammen bedeli aıağıda yaza l ı Akhlıar lıtaayon bü 
feıl [ t 6·938 den 31 5 941 kadar] üç aene müddetle 4 5 938 
tarihine müıadıf çarıambft günü saat 15 de açık artarma 
uıultle Balıkeılrde 3 üncü ltletme btoaaıoda kiraya verl 
lecekttr. 

lıtekltlertn 56, 25 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettlil veılkalarla 2490 numaralı kanunun 
4 üncü maddeat mucibince tıe glrm~ğe kanuni mani bulun. 
madığınn dair beyanname ile ayna gün ve saate kadar ko· 
mlıyon relı1 iğlne müracaatları llzımdar 

Bu tıe alt tartname üçiincil lıletme rnüdürlüiünde ve 

Akhtıar iltaıyoounda paraeı:ı dağıtılmaktadır. 

Senelık 
Ctoıl Muhammen be 

Akbtaar Is· delı 

taayon büfeıl 250 lira 

Üç aeneltk 
Muhammen 

bedeli 
750 lira 

Muvakkat 
Teminat akçeıl 
Lıra Kr. 

56 25 
4 - ı - 116 
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