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tan kur-

dili, yüzlerce yıldanberi s 
vqla, gerçekten, bir egem 
dili olduğunu göstermiıtir. Bin f\1 
kac.lar yıl, iki yabancı dil, arapça 
ve farsça, türkçeyi dört yandaı~ 
~p, bütün gramer ve ~n~sı 
ıle onu vura vura aanmaga ug · 
rqtı. Saray, medrae, edebiyat, 
Yenilmeği kabul ettiler; bütün 
tiirklüğü de kendilerine uym•k İ · 
çin zorladılar. Bu gramer ve sen
taksı benimsemiyen hiç bir türk, 
kendi yrudunda, ne okuyup yaza
bilir, ne devlet kapısında ekmek 
bulabilirdi. Bu korkunç bukının, 
tiirk dilinde bir tek yabancı kural 
aindirememİf olduğunu sö>:lersem 
ne dersiniz? Türkçeden hıç ~ık: 
Dıaz sayılan arabça nubet. Y' ~ ba
le konuıma diline ıeçmemıttır. 

"Türkler her vakit türkçe ko
llUflu)ar. Büyük denize akan ça • 
nıurlar gibi, türk dili içine karıpn 
Jabancılıklar, onulı, ancak ~ ~ 
•-- .. tü"nu" bulandırır gıbı Qll'lnı ve us 
oldu: özlüğü ise tam, som ve duru 
kaldı. 

"Biz ne yapıyoruz? Türk di · 
linin elinden zorla alınan u_lu~l 
kurumları, devleti, ~nive~sıteyı, 
bilgi ve fenni ona gerı venyoru~· 
kemalizm'in en büyük ırası, ~ır 
lcurtuluı savqı olmak değil mı • 
8ir? Yurt gibi, vicdan gibi, kafa 
ıcibi, dil de kendi kurtulutun'm son 
adımlarmı abyor. 

"Büyük deniz, aert dalgalarla, 
bulanık ve kokmuf kıyı sul~.rını 
döğüyor. Biraz sonra, altın guneş 
lfıldarı altında temiz ,arı ve gü • 
ley türk mavisi~in üstünde hiç bir 
leke göremiyeceksiniz ! 

ATAY 

Egeınen hakim 
Ira :::: seciye 
Gül ey mütebessim 

---·---
İneboluda büyük 

f ırtmalar 
lnebolu, 15 (A.A.) - Sababtanbe· 

ri tiddetli bir fırtına esmektedir. De-

nizde nakliyat keaibnif, vapurlar laebo
han uğranmdım _.ıukla yollanna d:· 
.... etmektedir. Kar durmadan yag· 

lllaktadır. 
Samsunda bayındırlık işleri 

Samsun, 15 (A.A.) - Özel muhaa_e· 
be büdceai geçen seneye bakarak 60 b~n 
lira artıkla 566 bin lira olarak teııııbıt 
edilttı" ştir. Vilayette yeniden altı bil. 

Yük köprü yaptırılacaktır. Tahta k~p· 
rü ve menfezler betona ç.~vrilecektır. 
Y "il ve Kızıhnnak deltaJarındaki ba
taklıkları kurutmak ve yeni kanallar 

~ için bir tarak dubası, hastan~ 
· · k Yenı '9in bir etüv satın almaca tır. 

Kült'"r ba-nıe~ııer yaptırılaceıktıır. u ' 
Yındırlık ve sağlık itlerine çok ehem· 

ırıiyet verilmektedir. 

hııı 

Elçiler B. Çaldarisi 
kutladılar 

Atina, 16 (A.A.) - Türkiye, 
Fransa, İngiltere, Yugoslavya ~e 
Romanya elçileri dün B. Çaldarıs 

B. Çaldaris 

tarafından kabul edilmitlerdir. El
çiler, memlekette büldimetin iade 
edilmit olmasından bafbakanı teb-
rik etmiılerdir. 

Bütün bakanlar B. Çalda
ris'in sözünden dışan 

çılaruyacaklar 
.Atina, 16 (A..A.) Havas ajan

smm buauai muhabiri bildiriyor: 
Bakanlar araamda yapılan top

lanbda, halk partisine mensub bil· 
tün bakanlar, bafbakan B. Çalda
ris, bükUmette bir dejitikJik yap • 
mak ieti1ecek oluna eaürl.;n. u
yacaklarnu bildirmiflerclir • • • 

yeni Meclis hakkında haç bır 
karar abnm•mlfhr. Ancak seçi • 
min alb aydan önce yapılımyaca-
ğı sanılm~ktadır • 

Ayaklanmanın 
• •• •• 
ıç yuzu 

A 
. 16 (AA)_ Askeri mahke · 

tına, · · . 
alkıanmaya aid tahkikat ve 18· me, son ay . 

tintaklarına devaM etmektedır. Yapı • 

lan tahkikat, Plastiras'ın 1933 ~rtın . 
ldug~ u neticesiz hare .(~te ka· 

da yapmış o .. . 
"den kargaşalık duzenlerı· dar uzayıp gı 

nin ne suretle huırlanmı• olduğunu 
meydana çıkarmıttır. . . .. 

Bu hazırlıklar, "cümhurıyetın mu • 

dafaaıı,. adı verilmit olan bir be~et ta • 
rafından yapılıyordu ve bu. ~eJ~tın mak· 

d halkın dilek ve seçimı ıle ı' baJına 
sa ı .. d · 

. 1 Çaldaris hükfunetını evır· 
gelmış o an 

mek idi. 
Bu tefkıilitın Atina ve Pirede 750 

ubeıi vardı, bunlar, Venizelos ile Ve -

!izeliıt fırkanın vermiş olduğu pa~lar 
ile birçok uğe ve taraf tar kaydedıyor· 

du. 
Heyetin reisi, Ven ize loıun ~ze ı. dos~ 

tu olan general Papulas'dır kı, şımdı 
meV'kuf bulunanlar arasındadır. . 

Bu tepilit, azalarına bilhassa ıçle • 
. d fak birer ıüngü bulunan baston

rın e u 
Jar tevzı ediyordu. . .. 

Gerek kara ve gerek denız kuv ı~t· 
teri zabit ve efradı arasında propaganda 

devam ediyordu. 
(Sonu 4. Qncü sayıl ada) 
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BURLA 
Biraderler ve ŞR. 

Sayın .müşterilerinin bay. 

ramlannı Jcutler. 

"Hilaliahmer tUô adedinin, milletin rü.ftü içıimaiaiyle 

müıenaaib bir dereceye varmaaını, bütün milletin bu ıena
•Übü temin etme•ini temenni ederim.,, 

KAM AL AT ATVRK 

Almangada mecburi askerlik 
Berline döneu Baq Hitler kabineyi toplayarak askerl· 
hakkında bir kanun ve ulusa bir beyanname çıkardı 

Kendisinin müdafaası kayguslU'la müteallik ihti yat tedbirlerini almağa 
hazır olrruyan bir ulus bu dünyada hiç bir kuvv ete sahih olamaz 

Bertin, 16 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: 

"Alman hükumeti, geçenlerde ingi - saklan aleti jçin tekliflerde bullıunınu!li 

B. Hitlcr, nckahat devr~sini geçir -
meık üzere bulunduğu Bavyeradan cu -
ma günü Berlin'e dönmüştür. 

Evinde kabul ettiği bakanlardan .bir 
çokları ile uluslarası durumu tetkik et· 
tikten sonra bugün öğleden sonra kabi· 
neyi toplanmaya çağırmıştır. Kabine, 
bir kanun çıkarmış bir de alman ulusu • 
na hitaben son derec~ ehemmiyeti haiz 

bir beyanname ne,retmittir. 
Bu kanun, mecburi aakerHk hizme

tinin yeniden tesisine dairdir. Alman
yannı hazeri ordusu 12 tkolordudan :1ani 
36 fırkadan teşeık.tcül edecektir. 

Beyanname ise Almanyanın Vilson 
tarafından ileri sürülen meşhur 14 mad
desine inanmak suretiyle bugüne kadar 
çektiği sıkıntıları anlattıktan sonra 

şöyle devam etmektedir: 

liz bafbakanının gayet bariz bir suret
te ifade etmiş olduğu mülahazalara da
yanmaktadır. Bu mülahazalar şunlar -
dır: 

Kendisinin müdafat!ı kaygusuna 
müteallik ihtiyat tedbirlerini almıya 

hazır olmıyan bir ulus, bu dünyada hiç 
bir kuvvete sahib olamaz ve manevi ve 
maddi hiç bir satvete malik bulunamaw. 

Şimdiki Alman hükfJmeti, tek bir 
maddi vemanevi kuvvet elde etmek is
tiyor ki o da Almanyada ve bu tarik 
ile Avrupada sulhu temin etmek kuv. 

vetidir. 

Alman hükllmeti, barış dav.z.sına hiz· 
met etmek için daima fasılasız çalışma. 
tarını tazif etmiştir. 

1 - Alman hükumeti, uzun müddet· 
tenberi komtularına ademi t ecaviiz mi. 

Fransız Meclisinde 
iki yıl askerlik hizmeti konuşma tarında 

hükumet güven reyi aldı 

Fransız mebusan mttclisinin bir toplantısı 

Paris, 16 (A.A.) - S. F. l. O. 

1 

B. Fahri, ordunun maneviya -
fırkası namma Mecliste, aakerlik tını bozmak için yapılan alçakça 
hizmetinin uzatılmaaı teklifine hü- propaıanclalara ipret etti ve kızıl-
cum eden Leon Blum demittir ki: (Sonu 2. nci sayıla.da) 

tur. 

ile bir itilaf vücudegetirmeğe çalı 

ve bunu yapmıya muvaffak olm 
Kendisiyle bu itilafı aktetmiş oldu 

devletin bunun ehemmiyetini idrak e 
lecnesi sayesinde - ki Almanya 
kuvvetle umud eder - Alma nh 

ti iktidar mevkime gelmiş oldup 
man bulmuş olduğu zehirli havanın 
ebbeden saf olarak kalacağı kanaa 
dedir. 

Almanya şu kanaattedir ki bu ı 
laf, iılı:i ulua arasında devamlı bir 
luia ve anl8f111ıya müncer olacaktır. 

Alman hükiimeti, Sar mesele • 
kati surette hallinden sonra Fr 
şu teminatı vermiştir ki bundan 
Franaadan bir gWıa arazi metal· 
da bulu.nmıyacaktır. Alman hWdl
ti, bu hareketiyle •ilıw pek nadir 
lan bir ıekilde ıki memleket aıaaaldı1 
asırdide bir cidalin tufiyesi içıi.n 

müabct bir unaur vermif oluyor. 
hattket, esaılı ve çok mühim bir ei 
taahhüd olarak telakıki edilmek ıe 
tir. 

Maamafih, Alman hüUnıeti çok 

teessif olma.kLa beraber diğer devlet 
rin aylardanıber~ müteımdiyen 

9ilahlanmada bulunmakta oldlııtdill 

bildirmek mecburiyetinde bul:unlllllllll 
dır. Alman hükUmıeti, So~et 
nın barış zamanında 101 fırkalık bir 
du yani 960.000 kifilik bir kuvvet tefi 

(Sonu 4. üncü sayı/ada) 

-----·-----
İtalya - Yugoslavya 

Yeni Belg1ad 
Elçisinin söylevi 
eyi karşılandı. 

Belgrad, 16 (A.A.) - A 
ajansı bildiriyor: Yeni İtalyan el 
çisinin itimatnamesini takdim 
mesi mü~beti~ yı,aıoslav 
teleri, uaun mütalealar Y'&ZllllllGlll! 
dırlar. 

Vreme ıuetesi diyor ki: 
"Yeni italyan sefiri taraf 

yapılmq olan siyaal beyanat, • 
(Sonu Z ınci sayılat'a) 

- iki senelik hizmet yuaaın - __ z - -~-----.... -----------"""!"!l"!!!"'!'!'!!I!! 
da aranılan feY, 1913-1934 yılla -
rında oldui uıibi ealdırım için Na
poleyankiri planlar hazırlamak ü
zere ordunun değerini artırmaktır. 

Meclis ordu komisyonu reisi 8. 
F abri, alman ordusunun bugünkü 
halini ye teçhizatını tahlil ebnit 
ve demittir ki: 

- Almanya tekrar silihlan
mıtbr. Fakat Almanyayı bu silah
lanmaya sevkeden nokta, Fransa
nın silahlanması değildir. Bundan 
yalnız Almanya mauldür. Alman 
ordusunun mevcudu bir senede 
200 binden 600 bine çıkmııtır. Al
manya savat sanayii verimini ar -
tmnaktadır. Alman sivil tayyare. 
ciliii biran içinde aakerilettiril -
di. Bütün Avrupayı, hatti Sovyet 
Ruayayı enditeye dütüren Alman
yanm kuvvetli olutudur. 

Avrupa, hekimlerine: - Umarım ki, baylar, beni kurtarmak için kan 
tan bqlca bir illç bulabildiniz? (Pari ate çıkan La R6puıhlique'ten) 

ı e olmak, yardamaz için bir glçtl 



SAYIFA 2 

Acımak duygusu ve savaş 
Tolstoi "Derebeği ve Serf,, adlı 

hikayesinde, zorba ve katı yürekli dere
beyinın, soguktan ölmek uz.ere olan 

Serl'i görünce ilk defa duyduğu sem
pati yuzunden ııasıl yumuşadı.gını, in
sanlaştığını anlatryor. Acıma auygusu, 
böylece karşımızdakinin çektiıcJerini 

anlamak, onları yeniden yaşamak ve ye

mden duymakla doğabilir gibi görünü. 
yor. Acımak, kısaca başkasının acıları
na ortak olmaktır. Biz ancak kişiliği ve 
benliği değerli gördüğümüz zaman 
acımasını biliriz. Acıyan kimse, güc. 
süz ve dileksiz kalmak şöyle dursun; 
kendi dışında kendisi gibi başka ben

likler olduğunu düşünerek onlarla bir
leşecek, onıara dayanacak ve kütlelere 

yayılan daha büyük gücler ve dilekler 
kazanacaktır. Acımanın ne olduğunu 
bilmemek ise, başkalarını tahta parça. 
sı gibi görmek, onların benliğini tanı
mamak ve kendi içine kapanarak güç
süz ve dileksiz kalmak olacaktır. 

Spencer, d~künlere acımayı soy. 
sal bir suç gibi görüyordu. ''Dirim için 
çarpışma,, nazariyesini güdenler, acı

mayı yumuşatıcı ve gevşetici bir şey 
sayıyorlar. Onlara göre acımak ve ba
ğışlamak, dirimin dizginlerini bıraka
rak gevşemek ve geriye gitmek demek· 
tir. Nietzsche'nin şu sözleri de bu gö
rüşü perçinlemez mi?: ''Asıl acı da, 
acıma yüzünden yayılıcı oluyor. Ôyle 
yerler vardır ki o, canlılrğın ve gücün 
büsbütün kaybolmasına ulaşır. Bu düş. 
kün ve yayılıcı tabii sevk, dirimin de
ğerini çoğaltmağa ve dirimi sakfamağa 
çalrşan başka tabii sevkleri kırar; o, 

bütün sefaletlerin hem bekçisi hem de 
arttırıcısı olduğu için, düşkünliiğiın 

ba.şılca sebeblerinden biridir.,. ( A nrr
christ, 1) 

Böyle düşünenler şu noktada yanı
lıyorlar: Onlar acımak ile teessiir ya· 
yılmasrnı birbirine karıştırıyorlar. 1 s

tırabrn yayılrcı olması elbc'~.J acımak

tan dolayı değildir. Hatta nerede ıstı

rab yayılıyorsa, orada 2rım1 yokrur. 

Çünkü o z3m3n ıstırab artık ba~kası

nrn ıstırabı değil, !akıt benimkiJir: 

Yaşlı kadmlarrn bir y-ı.s gününde hep 
birden ağlamağa ba.şl.Jm:ı/:ııı bize asıl 

acımayı degil, fakat ~3 'dd ve telakki
nin başka bir biçimi olan teessür yayıl
masını gösterir. Bazı eski yas ayinle

rinde ağlayıcı (yoğcu) tutmaları bu te. 
essür yayılmasının tam örneğidir: on-

lar ne yalancı göz yaşları döktükleri ne 
de içlerinden acıdıkları için ağlarlar. 
Fakat onlar sadece bir telakkinin yayı

Jrşı gibi ağlama hali yayıldığı için, ağ. 
lamaktadırlar. Teessür yayılması sürü
ye, acımak, benliğe ve kişiiiğe bağlıdır. 

Acımak duygusunun köklerini ta. 

bii sevklerde aramalıdır. Canlıyı ko. 
ruyan ve ona sürekliliğini veren kuv-

vetler, yalmz kendini koruma ve çar
pışma meyilleri değildir. Onların ya
nında benzerlerini koruma ve benzer-

Ierile birleşme meyilleri de var. Tabii 
sevklerin bu çift yüzlü karakteri, me
yillerin kökündeki bu zrd ve çaprazla. 

ma açılış olmasaydı insanlığın ülkü için 
yaptığı birçok büyük atılışları anlaşı
lamadan kalırdı: Canlı varlık bir yan-

dan tehlikelere karşı kendini korumak 
için tetik davranacak ve her zaman uya. 

nrk bulunacak; öteden de çoğalmak ve 
sürekli kalmak için kendi benzerlerine 
bağlanacak, onlar için kendini ~ok et
meğe kadar gidecektir. Bazr psıkolo~
lar, analık meylini kendini koruma mey. 
line bağlamak için boşuna uğraşıyor

J;ır. Karşılıklı yardım ve zümre meyil
leri, hayatın kökleriiıde korunma ve 
çarpışma meyilleri kadar kuvvetlidir. 

insanda kişilik duygusu arttıkça 

bu ilk tabii sevkler de yükselerek sevgi 

ve kin, acımak ve savaş duyguları hali
ni alır. Cemiyetlerin tarihinde - bun

dan dolayı - birbirine o kadar zıd gö
rünen bu iki duygu gene birbirine o 
kadar yakın ve belki birbirinin içinde 
doğmuş, yetişmiş ve büyümüştür. O de
recede ki çarpı~ma ne kadar artmışsa 

hayata o kadar değer verilmiş, ve ha
yata ne kadar değer verilmişse acımak 
duygusu o kadar incelmiş ve yüksel
miştir. Öte taraftan da, acımak duygu. 

su ne kadar incelmişse kişiler arasında
ki birlik o kadar şuurlu ve yüksek ol
muş ve sürüler yerine hakiki cemiyet. 
/er geçtiği için onların doğurduğu bü
yük gücler ve dileklerle daha büyük 
ülküler uğrundaki çarpışmalara girişil
miştir. En büyük çarpışma kahraman. 
/arının çıktığı yerde, en ince acımak 

duyguları yetişir. Hayata değer vermi

yen insa.nlar, başkalarının ıstrr.abrnı an
lamayı ve acımayı bilmezler. Yalnız 

daha eyi yaşamak için pençeleşendir 

ki, her canlının ıstırabını anlamağa el. 
ver işlidir. 

Birbirini iten ve yürüten bu iki ta
bii sevkten yalnız çarpışma meyline 
bağlananlar nasıl yanılmakta iseler, 
gene yalnız karşılıklr yardım ve uzlaş
ma meyline bağlananlar da öylece ya. 
nılmaktadırlar. Karşılıklr yardım (entr'
aide) meylinin değerini fazla büyülte
rek realiteyi eksik görmiye kadar va. 
ran kropotkine gibi bazı anarşistlerin 

düştükleri hata bundan ileri geliyor. 
Eğer hayatın köklerinde, onların san
dıkları gibi, yalnız benzerlerini koru
ma, yardım ve birleşme meyilleri o/say. 
dı devletler, teşkilatlar ve zümreler a
rasındaki çarpışm3lar hakikaten mana
sız ve lüzumsuz olacaktı. Halbuki tari. 
hin her devrinde barışıklığa karşı sa
vaş, uzlaşmıya karşı çarpışma, sevgiye 
kar§ı kin duyguları aynı zam1.nda ye
tişmiş ve inkişaf etmiştir. 

Yalnız çarpışma meyline dayana. 
rak bütün cemiyet hayatını tekler, 
zümreler, sınıflar ve devletler arasın

daki savaşlard3 görenler için artık 

''insanlık duygularınrn terakkisi,, diye 
bir şeye inanmak imkansızdır. insan 
insanın kurdudur. Tekniğin en yiiksek 
ve medeniyetin en inkişaflı olduğu za-

manda da, insan gene tabii sevklerinin 
bütün vahşiliği ile devam etmektedir. 

Acımak, y3rdım etmek, sevmek tabiate 
uymıyan hayaller peşinde koşmaktır. 

Onlar, böyle düşünenlere idealistler, 
hayalciler adını verirler. Halbuki bu 
duygularda kin beslemek, çarpışmak, 
savaş yapmak duygulan k3dar reeldir; 

bunlar da onlar kadar insanın bio-so. 

cial tekamülünde rol oynıyan ve bu sı
rada meydana çıkan tabiat h:ıdiseleri-

dir. Yalnızca "korunma,. tabii sevkine 
saplanarak insanr bütünlüğü ile gör

miyenler, onun tabiat üzerindeki hük
münü lüzumundan fazla büyülterek 
korkunç bir kapitalizmin avukatlığrnı 

yapmaktadırlar. ôteden yalnızca ''yar

dım,, meyline saplanarak insanı öbür 

yarısile tanıyanlar da, onu hrristiyan_ 
!arın ve mistiklerin güçsüz ve dileksiz 

bir kendinden geçme (feragat) felsefe

sine sürüklemektedirler. Canlıların te-. 

kfı.mülü içinde insa.nlığın realitesi tam 
ol<:rak kavranacık olursa, bu iki büyük 
yanlıştan korunmak mümkün olacak gi. 

bi görünüyor. 

Acımak duygusu ve savaş birbirine 

destek olan ve birbirini yürüten insan

lığrn iki temel hadisesidir. Onları ayrı 

ayrı düşünerek sonradan uzlaştırma.ğa 
çalışacak yerde, in~nlık tarihinin iki 
görünüşü, iki yüzü olarak almak ge

rektir. Bunun içindir ki ilk cemiyet. 
/erde çarpışma qletleri, savaş gücü ne 

kadar zayıfsa, yardım kurumları ve ki

şilik duygusuna bağlı olan acıma kabi
liyeti de o kadar zayıftır. Hayat için 
çarpıştıkça, hayatın değeri yükseliyor; 

ve medeni uluslar büyük savaş kurum
Jarrnın yanı başrnda en sıcak (Charite) 

ocaklarının, en ince yardım duyguları

nın yükselmesine yer veriyorlar: ( Hi
laliahmer) kurumu, bum:lan dolayı, me. 
deni yükselişimizi gösterecek en bü
yük ölçülerden biri olarak tanı/malı 

ve bu bakımdan ona en büyük emekler 
verilmelidir. 

Hilmi Ziya ÜLKEN 

17 MART 1935 PAZAR 

f,_DIŞARDAN GELEN DUYUKLAR 1 
~-------------------------------------------------iiiiiiiıiiiiiılllİİİIİll __ iiiiiiim __ .:J İtalya- Yugoslavya 

(Başı 1. ci sayıfada) 

yan - yugoslav münasebetlerinde 
manalı bir merhale teşkil etmek
tedir. Bu münasebetlerin iyileşip 
düzelmesi geçen teşrin ayında B. 
Musolini tarafından Milanoda der
piş edilmiştir. lyi komşuluk ihti -
yacı, uluslararası barış ve italyan
yugoslav birleşik çalışmalarının i
cabları emrediyor. 

İtalya ile Yugoslavya arasında
ki münasebetlerin Roma anlaşma
sından sonra salaha yüz tutmuş ol
duğunu hatırlatan Vreme gazete. 
si, düşüncelerini şöylece söylüyor: 

"Liublianada akdedilmiş olan 
küçük itilaf konferansı f ransız . İ
talyan anlaşmasını selamlamakla 
ltalya ile işbirliğine müteallik bu
lunan karşılıklı görüşleri teyid e . 
diyordu. 

Bu görüşlerin Balkan anlaş . 
masının da görüşü olduğunda ka
tiyen şüpheye yer yoktur. 

Önümüzde çok eyi ihtimaller 
olduğuna inanıyoruz ve her iki ta
raf daimi, müessir ve dostane bir 
işbirliğinin zeminini hazırlamak i
çin iyi niyet göstermiş oldukların
dan dolayı, mühim bir safhaya 
girmiş olan İtalyan - yugoslav mü
nasebetlerinin eyiliğe kavuşması 
anından uzakta olmadığımızı farz 
ve tahmin edebiliriz. 

Politika gazetesi, diyor ki: 
İtalyan elçisinin bu kadar res

mi bir fırsattan İstifade ederek 
söylemiş olduğu sözler, İtalyan hü
kumetinin Balkanlar ve hele Yu -
goslavya hakkındaki yeni telakki
lerinin mübeşşiri olarak kabul e -
dilmek İcab eder. Eğer İtalya hü
kfunetinin sözleri vakayi ile teey -
yüd ederse diyebiliriz ik Yugos -
lavyanın arzusu tahakkuk etmiş 
demektir. 

İtalya ile Yugoslavya arasın -
da mukavemet kuvvetinin tahmini 
ve siyasal durumların tayini nok -
talarmdan mevcudolan anlaşmaz
lıklar, güçlükler ve ayrılıklar ih -
timal tairh bakımından önünden 
kaçılmaz ve zaruri idi, zira böyle 
bir anlaşmayı ancak açıkça göste
rilmiş olan kuvvetler ve her iki sı
yasanın açıkça ifade edilmesi do -
ğurabilirdi. 

Yugoslavyanın dış sıyasası, kü
çük anlaşma ve Balkan anlaşma -
!arının çerçevesi içinde cereyan 
etmektedir. Ve her teşebbüste bun
ları göz önünde tutmak mecburi -
yetindedir. Yugoslavyanın bütün 
beynelmilel meseleler hakkındaki 
görüşü, ve mesela mevcud andlaş
maların yeniden tetkiki mesele -
sindeki düşünüşü hereksçe malfun 
ve tamamen muayyendir. 

İtalyanın Yugosla vyaya olan 
hitabı, dikkate şayandır. Yakın 
bir istikbal, bu ilk teazhürü haki
ki bir hüsnüniyetin takibedih etmi
yeceğini gösterecektir. Halisane ve 
vakurane bir uzlaşmaya her za -
man mütemayil olduğumuzu tek -
rar ederiz. Yugoslavyanın bir çok 
mihnet ve tecrübeler geçirmiş ol -
duğunu ve bundan dolayı kendi
sinin büyüklüğüne ve hududları -
na itimadı olduğunu bilmek ge -
rektir. Yugoslavya, hiç bir zaman 
kendisine uzatılmış dost elini red
detmemiştir. 

Belgrad'daki italyan el
çisinin söylevi Paris'te 

eyi karşılandı 

Paris, 16 {A.A.) - İtalyanın 
yeni Belgrad elçisinin itimatna -

Fransız Meclisinde 
(Başı 1. inci sayıfada) 

1 ordu mevcudunun 600 hinden 940 
bine yükseldiğini söyliyerek söz -
lerini şöyle bitirdi: 

- Bakanlığın beyanatı, bana 

yetişmez, sulha ihtirasla bağlı ol -
duğum halde memleketimin emni
yetini istiyorum. 

B. Eryo, müzakereye müdaha
le ederek tadikal sosyalist grupu
nun hükumete itimad etmesini ve 
bu grub mebsularının hükumete 
rey vermelerini istedi. Radikal 

sosyalist grupu, otuz kadar mebus 

müstesna, hükumet lehine rey ver
meğe karar vermiştir. Bu otuz me
bus müstenkif kalacaklardır. 

Müzakereye devam edilmektedir. 
Reyler gece geç vakit verilecektir. Fa
kat meclisin en ·kalabalık grupunun hü-. 
kumete meyledişi, kabineye geniş bir 
ekseriyet temin edeceğe benzemektedir. 

Paris, 16 (A.A.) - Komünist bir 
mebusun, partisinin bir savaş tehlikesi 
olarak telakki ettiği iki yıllık askerlik 
hizmeti yasası aleyhine müdahalesin -
den sonra, eski maliye bakanı B. Reyno 
söz almış, Hitlerci Almanyanın haleti 
ruhiyesini kaydederek, İngiltere, İsviç
re, Çekoslavakya gibi birçok ulusların 

barış uğruna birçok fedakarlıklar yap
tıklarını söylemiştir. B. Reyno, ani bir 
hücuma karşı koyabilecek keyfiyet iti -
barile mükemmel ve mütehassıslardan 

mesini verirken söylediği söylev 
burada büyük bir memnunluk u -
yandırmıştır. Bunda ltalyanın Yu
goslavyaya karşı olan dostluğu 
görünmektedir ki, bu dostluk, iki 
ülke arasında samimi bir işbirliği
ne yol açmakta ve barışın kuvvet
lenmesine yardım etmektedir. Ro. 
ma hükumetinin Yugoslavyanın 
inkişafını ve tamamlığını bozmak 
istememesi hakkındaki teminatı 
iki ülke arasındaki münasebetleri 
güçleştiren şüpheleri yok etmekte
dir. 

mürekkeb bir çarpışma ordusu vücuda 
getirilmesini tavsiye etmiştir. 

B. EI'lyo projeyi hararetle müdafaa 
ederek demiştir ki: 

- Benim bildiklerimi siz bilmiş ol· 
saydınız, hepiniz istediğimiz tedbirlere 
iştirak ederdiniz. 

B. Daladye, ordunun tensikini ter • 
cih etmektedir. Meclis üç takrir karşı • 
sında bulunmaktadır. 

Sosyalistler tarafından verilen bi • 
rinci takrirde, "Meclisin, arayı umumi
ycyc müracaat edilmeden askeri hizme· 
ti artrımayı reddettiği,, bildirilmekte 
idi. Bu takririn hepsinden evel reye 
konulmasının istenmesine karşı, hüku • 
met itimad reyi istemiş ve ta.ilir, 190 
reye karşı 309 reyle reddedilmiştir. 

Hükii.met Loran Eynak tarafından 
verilen ruznameyi kabul etmiştir. Bun· 
da, meclisin hükii.mete itimad ederek 
beyanatını tasvib ettiği bildirilmekte 
idi. Bu takrir, 196 reye karşı 350 rey ile 
B. Fabri'nin verdiği itimad takririni 
reddetmişti. 

B. Fahri, Almanyanm tekrar silah · 
!anmasına karşı ordunun tensi~ini iste
mişti ve başbakan Flanden buna karşı 
da itimad meselesini ileri sürmüştü. 

32 radikal sosyalist mebus hüküme • 
tin kabul ettiği ruzname aleyhine rC'y 
vermişlerdir. 

Paris, 16 (A.A.) - Meclis müzake· 
releri neticeleri pek geç vakit alındığı 
için gazeteler, müzakereler ve netice 
hakkında fikir yürütmemekte, fakat 
fikir matbuatı, verilen reylere hücum 
etmektedir. 

Sağ cenah matbuatı ,ısrarla isteni -
len iki senelik askeri hizmet kanunu -
nun nazarı itibara alınmadığı, sol ce · 
nah matbuatı ise, muvakkat bile olsa, 
askeri hizmetin 9rtırılmasına muarız ol· 

duğu için hücum etmektedirler. 
Sosyalist gazetelerden "Populer., di

yor ki: 

Bütün irtica zaferleri gibi, bugün, 
Fransa ve Avrupaya pek pahalıya mal 

olabilir.,, 

Büyük gazeteler, bilakis, hükumeti 

tebrik etmektedir. 
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SAPUNCAKiS 
Bahçelerinizi şimdiden dü zel ttiriniz 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müzeyyenat ağaç 

4 ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. 
~I Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri bulunur. 

telefon: 3718 
t:r1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1rLxXx1x1x1xXx1x1x1E 

UMUT TİCAR 
... 

ETEVI 
Her nevi yiyecek ve çikolata deposu 

Sahipleri İbrahim Umut ve Halit Umut saygı değer alıcıları-
nın bayramlarını kutlular. Telefon: 2691 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Eyüp Sabri ve Biraderleri Ticarethanesi 

Merkezi: Adliye Sarayı karşısında 
Şubesi: Kurşunlu cami civarında : •••••••••••••••••••••••••••• 

MEŞHUR BİLECiK RAKISI 
Yeni Halde 27 numarada (SADEDDİN SIRRI) mağaza -

Fnnda toptan ve perakende satılıyor. 

1 

I~ 

Bililiabnıere iiye olan az, bayır işlerinde o sizin elinizdir 



Ağaç ~ ar ve 
• 
ınsan l ar 

Sık ağaçh, geniş bir ormanda yağ -

~uru hiç dinlediniz mi? Dinledinizse, 
sıze ancak serpintileri erisen sular al-
tında - - .' k agaçların, topragı .bır sıcaı yam-
çı 'b• gı ı koruduğunu duymuşsunuzdur. 
~e_anlarnışsınızdır ki ağaçsız topra1~ so
guga, sıcağa, yele ve yağışa karşı çıp
lak b" · ır ınsan gi,hidir. 

Rendisini korumak için başkasının 
sırtınd k' · l · a ını alanın yakasına dev etın 
~Pışması, yüzyıllardanberi, şaşmaz bir 

a· ral olmuştur. Toprağın sırtını örten 
gaçıarı , dilediğimiz gibi kesip yak-

tnak ise, son günlere kadar, insanın 
topraktan aldığı, "laf götürmez bir hak,, 
sanılmıştır. 

Biribirimize
0 

lkarşı borçlu olduğumuz 
.saygıyı, hepimizi besliyen topraktan e-
sırgemek, en az aptallık değil ırnidir? 
• Rendimizi, kökü toprakta olan a -
gaçlardan ayırd etmiyelim. Bizler de, 

onlar gibi ,toprağa bağlı yaşıyacak ve 
Ona k d·-· . arışacağız. İçtiğimiz suyu, ye ıgı-

lllız ekmeği ve ciğerlerim.izi işle ten ha-
"ay b' -. ı ıze veren odur; toprak, agaç, ve 
•nsan, hlribirimize öyle kaynaşmışız ki.. 

:/- * :/-
- Şimdi, bu doğru sözleri bir uzmanın 

agzından dinleyiniz: ''Ormanları balta -
~~nrııış dağlarda yağmurlar toprağı sü

Plltiip götürdüğünden, bunlar sivri ka-
YalıkJaı- b. . . . 

ıçımıne gırer. 

Kar ve yağmur suları coşkun 
dere/ . . . -· er gıbi Üzerlerinden kayıp gıttıgı 

\re • • - . . . 
sıne sine toprağa geçemedıgı ıçın 

Yer altındaki sular da azalır, meralar 
kıırıırııağa, ekilecek yerler git gide a -

Za/rıı • . k aga başlar. Verimsız, kuru topra • 
larda kim oturur? Onların üzerinde ya
~atııakta olanlar açlrktan, susuzluktan, 
ba§ka yerlere göçtükleri, yahud kazanc-

. SızJık yüzünden üremekten korktukları 
ıçin seyrekleşirler. Bunun sonu büsbü

t .. 
lln Yokluktur.,, 

k Bu düşünceler, dörtte biri ormanla 
ap1ı olan Alman topıraklarının daha çok 

<ığaçlandmlması gerektıi ğini anlatan 
bre dn .. k · s er Nahtirhten<le çıkıp tur çesı 

iiç gün önceki Ulus'a alınan bir yazının 
Parçalarıdır. 

Fransız • İspanyol sınırları üzerin -
de Yaşıyan ve Hürd adını taşıyan bir 
takım insanların bu günkü durumlarını 
Y<ına yakıla bildiren bir fransız gaze -
tecisi: ''Bu adamların sığınmr§ olduk -
l · b. arı dağlar o kadar kısır kı ancak ır 
az tııısrr ekmeği ile sıu ve ara sıra soğan 
bulabilen bunlardan, yüzlerce çocuk ve 
gene kız arasında, bir tane güzelcesini 
göremedim.,, diyor. 

. :f. * * 
.. Ağaçsız topraklarımız gözlerimin ö

llune geldikçe bizden önce gelip geçen
lerin bizlere bıraktrkları "yapma ve ko
tunıa,, ·yilıkünün ne kadar ağır olduğu -
nu, bu yazıları okuduktan sonra, daha 
Çok duyuyorum. Ancak, geçmişlerin 
Yanlışları üzerinde durmak neye ya • 
tat? 

Büyük ödevimiz yalnız elimizde 
!kalan ormanlan korumak değil , Türk i -
;>eyi baştan başa ağaçlandırmaıktır. 
• Günlük parolamız: "Her türk on 

agac yetiştirecektir,, olmalıdır. 
N. Baydar 

lıznı.an = Mutahassıs 

Yili Post saatte 51 O kilo
llıetreden artık bir hızla 

uçtu 

2 
IC.ıevand, 16 (A.A.) - Viley Post 

ltiO<t<ı tniUik mesafeyi yedi saat 19 da
li~ada yapmıştır. 5000 metre yüksek-

te uıı;an tayyareci, iki saat kadar sa-

11.lte 340 mil sü red e uçmuştur. Bazı za

~l'llar 34 bin kadem yüksekliğe ka
ar da çıkrruştır. 

Yili Post' un stratıosf er 
uçuşu yarı kaldı 

.. Los Angelos, 16 ( A.A.) - Tek göz-
~ tayyar eci Viley Post, Nevyork 
'""'~ .. "4lnda Stratosferde bir uçuş te<:ru-
!aiııe girişmişti. Tayyareci, Ohio' da 

: 'lreland civamda, anzasız olarak ye-
1~rtıi § tir. Viley Post, oksijeni azaldı
'Sin teşebbüsünden vazgıeçmiştir. 

HILAL1AHMER- SAYIFA 3 

d ~ t YURTTAN_ GELI:N ~UYUMLAR j 
Ankara' dan gelişi güzel 

mektublar 

Çankaya lzmirde Karşıyakayı 3 -
oyunu bugün Göztepe ile 

İzmir, 15 (Hususi) - Geçikmiştir. 

Dün akşam şehrimize gelen Ankara 
futbol şampiyonu Çankaya taloını bu
gün ilk maçını Alsancak alanında Kar
şıyaka talmniyle yaptı. _ Ankaralıların 
İzmire geleceklerinin şüpheli olması 

(Not: Öğrendiğimize göre Ankara 
mıntakast, h er nedense Çankayanm 
İzmire gitmesini yasak etmiş ve Çan
kaya bu yasağı kaldırmağa çalxştığm
dan İzmir yolculuğu geçikmiştir.) Ve 
havanın da bu m evsimde ve İzmirde 
hiç umulmıyacak kadar soğuk ve fırtı
nalı bulunması dolayısiyle alanda se

yirci azdı. 

Takımlar yerlerini aldıktan sonra 
oyuna futbol heyeti başkanı Bay Mus
tafarun idaresinde başlandı. 

Kale seçimini Karşıyaka kazandı-

ğından Çankaya rüzgara ~arşı oynu-

Tire' de köy muallimle
rinin toplantısı 

K.azamLz köy muallıimleri, maarif me

murluğu dair esinde toplanmışlardır. 
Bu t oplantxda kaymakam ve ilk t edri
!;at müfettişi baızır bulunmuşlardrr. 
K öy muallimlerinin di leklerini kayma· 
kam Bay Gafur tat!bik sahasına koya

caktır. Bu suretle köy muallimlerinin 

köylerde uğr.aıdıkları güçlüklerin orta, 
dan kaldLrılması işinde yüksek alaka 

gösteren kaymaıkam, muallimler üze

I'inde eyi t esirler bırakmıştır. Burada \ 
görüşülen maarif işleri şunlardır: 

ı _ Köy çocuklarının mekteble.re 

yordu. Oyun, sekizinci dakikaya ka
dar Karşıyakanm baskısı altında de
vam ederken Karşıyaka orta yardımc ı -
sı Hakkının topu kaleciye bırakmak is
temesinden istifade eden Ankaralı H ak 
kt yetişerek takımına birinci golü ka
zandırdı. Bundan sonra on dokuzun
cu dakikaya kadar hadisesiz geçen o · 

yun Karşıyaka sol açığı Şevkinin attı
ğı güzel bir golle beraberleşti. Yirmi 

altıncı ve yirmi yedinci dakikalarla iki 
gol tehlikesi geçiren Çankayalılar hü

cuma geçerek rakiblerini oldukça sı -

kıştırdılar ve nihayet kırk ikinci daki
kada verilen bir ceza vuruşunda gene 
Hakkı ofsaytten takımının ikinci go· 

lünü yaptı, devre iki bir, Çankaya lehi

ne bitti. 
İkinci devrede, rüzgarı arkasına alan 

lançosu ve zarar ve kazanc hesaplarının 
tetkiki 

2 - Tadilen yapılan aynı senenin bi

lnçosunun tasdiki 

3 - Mürakabe heyetinin araştmnalar 

neticesinde ·bulduğu kanunsuz işl erden 

eski idare heyetinin hakkında ne mu -

amele yapılacağı 

Bu üç maddelik mevzu hulasası şu -

dur: Eski idare heyetinin 1933 senesi 
bilançosu, ortaklar tarafından tadil edi

lerek yapılan bilançonun tasdiki ve e s

ki idare heyeti hakkında ne gibi mu -

amele yapılacağının kararı. 
Tadil olunarak yapılan bilanço tas

dik edilmiş ve eski idare heyeti hakkın-

2 ye ndi ; ikinci 
y ıpacaktır. 

Çankayanın çok gol yapacağı umulur
ken Karşıyakalıların kalelerini iyi ko
rumaları sayesinde böyle olmadı. Ve 
ancak yirmi sekizinci dakikada Hak
kının oldukça u?aktan °Çektiği şutü 
Karşıyaıka kalecisi tutumuşken tekrar 

elinden kaçırması yüzünden 
gol olabildi. 

üçüncü 

Otuz sekizinci dakikada Çankaya 
müdafileri arasından sıyrılan Karşrya

ka aikıncrsı Hilmi takımm ikinci golü -

nü yapmağa muvaffak oldu. Ve oyun, 
birçok karşılıklı hucumlardan sonra 
Çankaya lehine 3-2 bitti. 

Oyun çok sportmence cereyan etmiş 
ve Ankaralılar İzmirde güzel bir tesir 
bırakmışladı. Çankaya ikinci oyununu 
bayramın üçüncü günü, Göztepe takı -

miylc yapacaktır. 

da zamanlarına aid yolsuz işlerden do -
layı kanuni takibatta bulunulması ka -
bul eilmiştir. 

ANKARA RADYOSU 
Bu akşamki radyo programx ~udur: 

19.30 - Ziraat Vekaleti saati 
19.40 - Musiki: 

Chopin Valsle.r 

Ferhunde Ulvi: Piano 
20. - Meşhur pehlivanlarımız 

20.10 - Dans musikisi 

20.30 - Musiki: 

Brahms Andante 

Brahms İki macar dansı 

Kızılcahavli köyü akulu yavruları 

çok düzgün vıe ,devamlı gitmelerinin te

mini, 

Köy muallimlerinin toplandığı ilk mekteb binası 

2 - Köyde hiç bir çocuğun mekteb 

haricinde katmamasının temini, 

3 - Mekteblerdeki ders aykıtlarile 
çocukların oyun alanlarının eksikleri-

nin ta.maınl.anması, 
.. tarla ve 4 - Mekteblerin numune 

bahçelerinin eyi b ir biçime sokulması, 
5 - Muallimle.rin her zaman ve her 

.. . d ve tenvir etme
hususta kıöylüyu ı.rşa 

leri, 
6 - En büyük kültür kurumu~~z 

olan ve Tire'de yeni açılan hal.~e~ının 

k
.. 'Tk kol unun köylerde rolunu yap-
oycu u alar 

köylü arasında araştırın 
ması, ve 

1 
ak halk bilgisinin toplanması 

yapı ar . . ... "lınüş 
. kültü işlen goruşu -

gibi verı..m ve r 

tür. m uvaff.akiyetler 
Muallirnlerimize 

diler iz. 

. Tire çif tçilıer koop:ratif 
şirketinin fevkalade 

toplantısı 

. . ··konomi alanında mühim 
Tırenın o 'f 

. . l "Tire çiftçiler kooperatı 
evkıı 0 an bl · m . .. k be heyet inin tale erı 

. ketı aıura a 
şır . " k l~ de bir toplantı yaptılar. 
üzerıne fev a a -

d ··konomi bakanlıgı namına 
Toplantı a o 1 

. er vali muavini bay Fuad bu un-
komıs ' . • . 
muştur. Ortakların çoğunun geldıgı bu 

top lantı, belediye salonunda yapxlmış 
ve şu işler üzerinde görüşülüp kararlar 

verilmiştir: . . 
1 - Tasd~k edilmiyen 1933 senesı bı-

.................. 
Hilal 

Ma ni a tura 

Mağazası 

Muhterem Müşterilerinin 

1 bayramını kutlular. 

--~--
MARANGOZ 

HALİL USTA 
Temiz ve sağlanı iş yapar 

bir Türk sanatkarxdır. Saygılı 

müşterilerine bayramlarını kut

lar. 

Gönül, Güzel İzmir 
Rakıları Amili 
ALI FUAT 

Aziz müşterilerinin ve muh-

terem bayi ve arkadaşlarının 

bayramlarını kutlar. 

CÜMHURİYET 
YILDIZ LOKANTASI 
Ankaranın yegane temiz lokanta. 

sıdrır. Müşterilerini her suretle mem
nun etıneğe· çalışrr. 

Mudanya Pazarı 

Muhterem müşterilerinin 

bayramlarını saygı ve sevgi ile 

kutlular. 

Balık pazarında merdivenli 

sokak telefon: 3580 

Kantariye Ticarethtanesi 

Şükrü ve Agah kardeşler 
Her nevı bakkaliye çeşidleri top

tan veperakende 

Telefon: 1414 

Maarif Vekaleti karşısında 

AKBA DA 
Türkçe ve ecnebi lisanlarda ga

zete, mecmua, k itab ve her nevi kırta

siye ihtiyacınızı temin edebilirsiniz. 
Telf.: 3377 

Amcabeye, osmanlılığa, beyliğe, 
güfte fukaralığına ,nükte fuka -

ralığına .. filan daiı-. 

Azizim Cemal Nadir Güler, 

Seninle mektublaşmayı, artık bay
ramlarda eski biçimde musafaıha, şeker, 

böbrek ıskarası, tatlılı yahni ikramı 

nevinden bir hale soktum. Onun için 
şeker bayramı mektubundan sonra bir 
tane de kurban bayramr mektubu ya· 
z.ıyorum. 

Eski dilden sonra yeni dilin de üs
tadlarından biri olan Halid Ziya Uşak
lrgil, ''Karahalil., başlıklı bir yazrsın

da kendi oğlu için "babasınrn büy ük 
babası olan bu gene,, tasvirini kullan. 
mıştı. Bunu mektebte iken okumuş, 

derin anlamına pek akıl erdirememek

le beraber, türkçe dersindeki derecm i
zi düşürmemek için anlamış görün
müştük. 

Sen "Ammbeyi,, yarattın yaratalı, 
bu üstad ifadesini at:[eta kavramış bu
lunuyorum. 

Senin Amcabey bana neler hatırlat. 

maz? Buşo Efendiyi hatırlatır, Os
manlı Bankasını hatırlatır; Bir 
nevi tavlayı ve bir nevi çileği 

hatırlatrr. Bu hatırlatırı, tuhafına git

mesin. Bir tarihte osmanlı meclisi me

busanında mebus olan Buşo Efendi 

kürsüye çıkmış ve: 
- Efendiler, ben ancak Osmanlr 

Bankası kadar osmanlryım! demişti. 

Osmanlılık tarihe karıştıktan, B u
.şo Efendi, yunan parlamentosuna geç
tikten sonra osmanlı olarak üç şey 

kaldı: Osmanlı Bankası, tavlada os
man/ı oyunu ve osınanlı çileği. .. 

A mcabeyin osmanlılıkla hiç bir ala. 
kası yoktur ama, her tarafta beylik 

kalktıktan sonra ha.Ja "amcabey,, adını 

taşıması aklıma bunu getiriyor ..... 

Geçen bayram yazdığım mektuba 

Amcabey dilinden verdiğin renkli ce

vaba çok teşekkür ederim. Her halde 
o karikatürden dolayı beriden önce 
Akbabacı Yusuf Ziyadan da teşekkür 
almışsındır. Çünkü mizah üsta.dı, se
nin lejandını zarif bir fıkra haline 
koymuş, köpürüp de kaynatı/111Jş re. 
çel, yahut yeniden ısıtılmış bir sarhoş 

yemeği gibi tekrar ortaya sunmuştu. 
O fıkrayı görünce rahmetli A hmed 

Rasimin anlattığı hikliye hatırıma gel. 
mişti; bir bayram gününe aidtir, şim

di de anlatsam olur: 
Üstad, bir bayram günü Unkapanı 

civarından geçiyormuş. Bir taraftan 

davul, zurna sesleri duym~; o tarafa 
doğru seğirtince bir de bakmış ki sem

tin hamalları el ele tutuşmuşlar, yeni 
yazma mendillerini çıkarmışlar, oyna

yıp duruyorlar. AğIZlarrnda yedi hece

li bozuk bir mısra: 

"Bir ayağında çizme var!,, 
Ahmed Rasim, durmuş, dinlemiş; 

hep aynı nağme ve aynı güfte: 
Bir ayağında çizme var! 
Bir ayağında çizme var! 
Bir ayağında çizme var! 
N ihayet, rahmetlinin merakı taş. 

mış ve sabrı tükenmi§; aralarına doğ
ru ilerliyerek sormuş: 

- Y3hu, öteki ayağında ne var? 

Oynryan hamallar cevab vermemiş· 

ler ama bu sefer güfte değişmiş, başla. 

mrşlar: 

"Öteki ayağında ne var?,, 

"Öteki ayağrnda ne var?,, 

diye oynamağa. 

Ahmed Rasim, hikayeyi buraya ka

dar anlattıktan sonra gözlüğünün Üs· 
tiinden bakarak gülümser ve: 

- Herifler güfte fukarası imişler 

meğer! derdi. 
Rahmetlinin sözünden güfte yapan. 

/arla Amcabeyin sözünden fıkra yapan
lar arasında bilmem büyük bir fark gö
rür müsün? 

!stanbul'da daha ne var ne yok? 
Amcabeyin elbiselerini öteki gaze. 

telerde tuhaflık edenlerin sırtında gö
rüyorum, satıyor mu, armağan mı edi· 
yor? 

Nüktedan arkadaşlar, şehir meclisi 

lliliabmere iiye o_-mak insanlık borcada • 



Afmanyada mecburi askerlik 
(Başı 1. ci sayıfada) 

kil etmesini Versay andlaşmasının tan. 

zimi sırasında derpiş edilmesine imkan 

mevcud olmıyan bir hadise olarak te

lakki eder. 

Alman hükılmeti, diğer devletler ta

rafından ittihaz edilms olan bu gibi ted-. . 
birleri Versayda ilan' edilmi~ olan si -

Iahsızlanma fikrinin tamamen terke

dilmiş olduğunu yeni bir delil sayar. 
Alman hükumeti. herhangi hükume

ti muaheze etmheyi düşünmez, fakat 
Fransa parlementosunun iki senelik as

keri hizmeti kabul etmesi suretiyle u -

zun hizmetli ordular yerine kısa hiz -
metli ordular ikame etmesi suretindeki 

ideal esasların kat'i surette terkedilmiş 

olduğu mütaleasmda bulunur. Şurası 

kayda şayandır ıki bu ideal esaslar, Al -

manyadan kendi ordusundan vaz geç -
mesini taleb etmek için iltizam edilmiş 

deliller idi. 
Alman hükümeti, bu şerait altında 

Almanyanın emniyetini temin için za -
rur olan tedbirleri daha uzun müddet 

tehir etmek ve yahud bu tedbirleri gizli 

kapaklı ıbir surette ıyapmak gibi külfet
lerden kendisini azade görmüştür. 

Alman hükümeti, şimdi ingiliz na -
zırı Mr. Baldvinin 28 teşrinisani 1934 

de söylemiş olduğu nutukta izhar etmiş 

bulunduğu arzuya cevab veriyor. İngi -
liz nazırı bu nutkunda Almanyanın ni -

yet ve maksatlarını aşikar etmesini is -
tiyordu, Almanya, bunu yapıyor. 

1 - Bundan böyle Almanyanın hay

siyet ve emniyetinin muhafazası işinin 

yeniden alman ulusunun kendi hakiki 

kuvvetlerine tevdi edilmiş olduğu ka -

naatini alman milletine vermek ve bu 

hususu diğer devletlerin kulaklarına 

iriştirmek için. 
2. - Fakat ayni zamanda alman ulu

sunun Avrupada askeri bir hegemonya 

vücuda getirmek istemekle itham eden 

bütün iddiaları, alman tedbirlerinin şü

mul ve vüsatini tayin etmek suretile 
red ve cerh eylemek için .. Alman hü -

kumeti, milletin şerefini ve menfaatle

rini muhafaza etmek mecburiy-ctinde 

bulunduğundan yalnız milli toprağın ta
mamiyetini muhafaza etmek için değil, 

ayni zamanda Almanyanın beynelmil:?l 

sulhun zamini olan devletlerden biri ol

duğunu tanıttırmak için zaruri olan 

askeri kuvvetlerin mikdar ve şümulünü 

tayin ve tesbit etmek arzusundadır. 

üyelerinden adalı Bay Avni'nin "Ya. 

ğız,, soyadı almasından nükte çıkarrp 
beni hatırlamadılar mı? Yusuf Zıya 

Terko~ üye olduktan sonra nükteleri

ni sulandırdı mı? 
Şimdilik bu kadar aziz'im; senin 

gözlerini, Amcabeyin ellerini öperim. 
Toplu iğne 

Muhtelif Tnıe Koyun. 
~ı~ır. Dana, Kuzu Eti 

ve tcfcrnıatını 
Bulahilir ... iniz. 

Alman durumu Fransada 
derin heyecan uyandısdı. 

Paris, 16 (A.A.) - Resmi fransız 

mahfilleri, alman hükiimetinin askeri 
işlerde serbesti hareketini geri almağa 

ve mecburi askerlik hizmetini tesise a

ni surette karar vermesi biı: soğuk kc:n
lılıkla kar.şılanm.ıştır. 

Bu haber, gazeteler vasıtasiyle gel -
miştir. 

Berlinden gelecek haberler toplan -
madan evel Fransa hükumetinin alacağı 

durum hakkında şimdiden mütalea ve 

istintacda bulunmak mevsimsiz olur. 
Roma ve Londra beyannameleri mu -

· cibince fransız, italyan ve İngiliz hükü

metleri andlaşmalar ahkamına tevfikan 
tesbit edilmiş olan askeri statü:.Coyu ih

lal edecek mahiyette·ki her türlü bir ta
raflı kararları takbih ederler ve böyle 

bir hal vukuunda aralarında istişarede 

bulunmayı teahhüd eylerler. 

Pariste Roma ve Londra ile temasa 
girişilmeden evci bir karar ahrumyaca
ğı muhtemeldir. 

B. Laval'in B. Flanden'i ziyareti es -

nasında kendisi' ile bu husus hakkında 

görüşmüş ve ilk intibamı bildirmş ol -
duğu zannolunmaktadır. 

Siyasi mahfillerde heyecan çok de

rin olmustur. 

B. Göbbels'in sözlri 
Berlin, 16 (A.A.) - B. Göbbels, bu 

gün öğleden sonra pek yaıkında Alman

yada mecburi askeri hizmetin tesis edi

leceğini beyan etmiştir. 

Almanya'nın kararını 

Hi tler kendisi ingiliz 
elçisine bildirdi 

Londra, 16 (A.A.) - İngilterede 

resmi mahfilde Alman hükumetinin 

. mecburi askerlik hizmetini tesis etmek 

kararı son derece ciddiy.etle karşılan. 

mıştır. Fakat Royter ajansının diplo

masi bildirmenine göre, yeni vaziye. 

tin kabine tarafından tetkikinden ~vel 

bu karar hakkında rnütalea beyan edil

mek istenilmemektedir. 

Almanyanın vermiş olc;luğu kararın 

ciddiyeti, hariciye nezaretine Berlin. 

deki ingiliz seffri tarafından ~lefonla 

bildirilmiştir. Bu haberi ingiliz sefi

rine bizzat B. Hitler vermiştir. 

B. Htler vermiş olduğu kararı biL 

dirmek üzere ingiliz sefirini davet et

miştir. Görüşme esnasındaı: Hariciye 

bakanı B. Noyrat da hazır bulunmuş. 

tur. 

Merkez mağzası Telefon: 3755 
Merkez Salonu ., : 3680 
Samanpazart şubesi ,, : 3633 
Yen~şehir şubesi .. : 3576 
.çlftlik .. : 1824 
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B. Edenin Mo-sl{ova Y unanistanda ayaklanmanın iç güzü 
• • 

zıyaretı 

Moskova, 16 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Moskovadaki yabancılar, B. 
Eden'in gelmesinin B. Litvinof i
çin kişisel bir muvaf fakiyet oldu· 
ğu ve bu ziyaretin fransız poli~i -
kasınca düşünülen durumu ta -
nakkuk ettirdiğine inanmaktadır -
lar. Bu politika İngilterenin bazı 
mukavemetlerine rağmen ehemmi
yetini tanıdığı mühim bir siyasi 
unsur olan Sovyet Rusya ile işbir -
liği politikasıdır. . 

Bu mahfiller, Cenevredenberi 
B. Litvinof ile samimi ve itimat -
kar münasebetlerde bulunan B. E
den'in ziyaretinin hariciyeciler a -
rasındaki barış çalışmalarını sağ · 
lamlaştıracağı düşüncesindedir -
ler. 

Almanlar tayyarelerine . 
niçin dizel motörü 
koyuyıorlannış 

Nevyork, 16 (A.A.J - Nevyork 
Times gazetesi, Almanyanın, iştialli 

motör ile uçan tayyarelerin motörleri
nin uçuş halinde elektrik vasıtalan ile 
durdurulması tehlikesine karşı tayya
relerini koymak için bunlara dizel 
motöleri koymak hususunda kuvvetli 
temayülünü bilhassa kaydetmektedir. 

~~~~~~~---

Almanyanın vermiş olduğu karar, 

Versay muahedenamesinin red ve in

karı demektir. 

B. Hitlerm beyanatı haberi, atin 

Lwansea'daki nutkundan sonra hafta 
tatilini sayfiyede geçirmek niyetinde 

bulunan Sir Con Saymene hemen bildi. 

rilmiştir. Mumaileyh, bunun ~eı;,ine . 1 

hemen planını değiştirmiş ve Londraya 
dönmeğe karar vermiştir. · 

Cheı;ıuers'te bu.l~nan B. Makdonal'. 

da bususf bir memur ile Berlindeki in. 

giliz s~f:rinin telefonla vaki olan işa-

rr bildirilmiştir. 
Almanyanm kararı, kabinenin diğer 

azalarına da b'ildirilmiştir. 

Kabine azasından bazılarından mu. 
rekkeb olan tali komitenin pazartesi 

günü toplanmaı;;ı . ihtimal öahilindedir. 

Diplomasi mahfillerinde Almanyanın 

bu hareketinin Sir Con Saymen ve B. 

Eden'in Berlini ziyaretleri üzerinde 

ne gibi bir tesir hasıl edeceği hararet-

le münakaşa edilmekte ve bu ziyaret 

plfoında bir değişiklik yapılıp yapılmı. 

yacağı suale şayan görülmektedir. 

I 

(Başı ı. ci sayıfada) 

Bu fesad teşkilatrnın parolası şu idi: 

"Cümhuriyet tehlikededir!,, 

Hazırlılklar oldukça ilerlediği zaman 

Venizelos Atinadan ayrıldı ve ayaklan
manın patlak vermesini teklemek için 

Giride gitti. Bu sırada kendisi daimi 
surette General Papulas ve mütekaid 

ı 

amiral Demestikos ~e sair kimselerle 
muhaberede bulunuyordu. 

Yapılmakta olan tahkikat, ayaklan -

manın gayesi bilhassa A tinanm işgali 

olduğunu meydana ~ıkarmıştır. Bu iş -
gal teşebbüsü, hüklımetin seri icraatı 

sayesinde suya düşmüştür. 

' Tersaneye <iönmüş olan müretteba -
tın ifadelerinden anlaşıldığına göre asi 

zabitleF, efradın kendilerine itaat etme

lerini temin için bir takım mükafatlar 
vadetmişler ve hatta Önları Makedon -

yada ve bütün Yunanistanda ayaklan -
manın ilerlemekt~ olduğuna inandır -

mağa çalışmışlardır. O kadar ki bizzat 

Venizelos, birçok mükafat ve terfi va -
idlerinde bulunmuştur. Bununla ::era -
ber asilerin Makel)odyadaki ilk mağlu -
biyetleri üzerine gerek Venizelos ve ge

rek asi bahriyee zabitleri, teşebbüslri -
nin çrkma.Za düşmüş olduğunun rarkı -

na varmışlardır. 

11 mart pazartesi günü öğleöen 

sonra Venizelos ile Demestikas ara~ın
da yapılan bir görüşmede firar karar

laştırıldı. Yakında bir hava bombardı. 

manı yapılağı bahanesile bütün mü -

rettebat hapseditdi. 

tabancalarının tehdidi altında 'servis 

yapan tayfa ser.bCst bırakıldı. Venize. 

los ile mebusan ve ay~ndan olan dostla-

Sovytelerden alac;ıklı 
olan İngilizlerin istekleri 

Londra, 16 (A.A.) - Rusya -
dan alacaklı olan İngilizler cemi -
yeti, dış işleri bakanlığına bir is -

tida vermiş ve 8. Eden'in Mosko -
va seyahati sırasında Rusyanın ö
zel borçları sorumunun görüşü} -
mesini istemiştir. 

Dış işleri bakanı, hükfımetin 

İngilizlerin ruslardan mhutelif me
talibini göz önünden kaçırmadığı 
cevabını vermiştir. Bakan, hu me
seleyi halledecek bir fırsat çıka -
cağını ümid ettiğini, fakat şimdi
den, B. Edenin Moskova seyaha -
tinde bu meseleden bahsedilip e -
dilmiyeceğini söylemenin imkan -
sız olduğunu ilave etmiştir. 

·• 

r. 

' 

rı Averofa bindiler ve Averof güya Ma

kedonya kıyılarına hareket etti. Fakat 

gemidekilerin kaffesi, işin kaçma ol

duğunun farkına varmıştı. Sabahleyin 

tan yeri ağarırken Averof Kassos ada. 

sına vardı. İlk sandala Venizelos ile 

karısı ve dostları bindiler. Venizelos, 
yanındaki iki tabancayı sandala attı, 

karada bir kayanın üstüne oturarak 
uzaklaşmakta olan A verofu umudsuz 

bakışlarile uğurladı. 

Atina, 16 .A.A.) - İngiliz ve fran

sız elçilerinden sonra Yugo~lavya, Tür. 
kiye ve Romanya elçileri de başvekil 

B. Çaldarisi ziyaret ederek ayaklanma 
nın hızla bastırılması ve baysalhğın el. 

de edilmesinden dolayı hükCımetlerinin 

tebriklerini bildirmişlerdir. 

Türkiye elçisi B. Ruşen Eşref, Yu
nanistan cümhuriyet hüklımetinin elde 

etmiş olduğu mutlu sonucun yunan 

ulusunun kahramanlığının yüksek bir 

delili olarak tarihe geçe<:eğini ve ş.Un.. 

diki yunan iş adamlarının adlarının bu 

yurdseverliğin birer timsali olarak ka -
lacağmı söylemiştir. 

Romanya elçisi B. Langa Raseano, 

hüklırnetinin samimi ve hareretli teb. 

riklerini bildirdikten sonra Başvekil 

B. Çaldarise B. Tituleskonun şah~i telr 

riklerini de bildirmiş ve B. Titules

konun ayaklanmanın başlangıcında söy

lemiş olduğu söylevde yurdseverliğin 

üstün geleceği yolunda •ileri sürmüş ol 

duğu düşüncenin vakayi ile teeyyüd 

etmiş olduğunu ilave etmiştir. 

Birinci kolordunun fevkllade diva

nı harbı, önümüzdeki p~rtesi günü 

fan'iyct_ başlıyacaktır. 

Uluslar derneği mülteci
ler komisyonımun 

kararları 

Cenevre, 16 (A.A.) - Mülteciler 

komisyonu mewsini bitirmittir. Ko

misyon mültecilerin deniz aşın bir 

memlekete yerleştirilmeleri ve hudud 

harici edilmeleri şartlarının eyileştiril

mesi ile bir tek Nanıen pasaportu ya

pılması hakkında bir temennide b.:tlun 
mağa karar vermiıtir. 

B. Laval Moskova'ya 
gidecekmiş 

Paris, 16 (A.A.) - Övr gaze -
lesine göre, B. Laval, Sovyetler ile 
görüşmek üzere, birkaç haftaya 
kadar Moskovaya gidecektir. 

Tt:JQ KiYE 

llRAAT 
BANK~St 
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SUMER BANK 
Yerli Mallar Paza 1 
yerli Fabrikaların bilhassa Siimer Bank fabrikalarının mam uJatı Yerli MaHar Pazarında satılır. 

Yerli malı kullanan vatandaş, 

Yerli malını 

Yerli Mallar Pazarından almalıdır . 

BANK YERLi MALLAR PAZARLARI: 

l - Ankara Yerli Mallar Pazarı: Çocuk Sarayı Cadd•5i Telefon: 1618 

2 - lstanbul Yerli Mallar Pcaarı: Bahçekapı, Vakrf Han Telefon: 0517 

3 -· lsıanbııl Yerli Mallar Pasarı Beyoğlu Subesi: Galatasaray karşısında, Beyoğlu Telefon: 41080 

4 -· · Samsurı Yerli Mallar Pazarı; Samsun: 

5 - lzmfr Yerli Mallar Pazan: lzmir 

~ ı ılı ıı 11lıılllıı111 ulllı ıl lr ıı ılı ıı ılııı 11 lı ıl l lııl il ıı il lı ıll lı ıl ll1tlll ıı rl lull lı ıl il ıı ılı ıııllnlllııl ltıı ılı ııll lı ııltıı l il ıı llbıllh ~ - -- -- -l Yüniş ? 
Kadın, Erkek Mantoluk ve ~ 

.= Kostümlük kumaşları =-
= Ankara Maarif Vekaletikarşismda n•ımara 22-27 Telefon 2712= 
: Ankara - Adliye Vekaleti karşısında No 50 telefon :2770 : 

: (TAŞLIC c\LI SALiH SABRI ) Mağazalarında ;_ 
= bulunur. = 
~ ı ıı ı• ıı ıı ı ı ı ıı ıı 11 ıı ı ı ıı il 1111111111111il1111ır~ı1ııııı111•1111111ııır11111rıırıı1111111• 111111111ıı1111111111111111ıı1111111111111111 ıı ı ı ı~ı 

Ahmet Enver Ba.kkaliyesi 

ve 
Müskirat Ticaret Evi 

Merkezi: T aşhan - Gazi heykeli kartısında 
Şubesi: Yenişehir Lozan meydanı 

Her nevi Jüks bakkaliye çeşitleri, müskirat, tütün ve maden 

suları. 

ı···+1r;ki;·K~i;;y~:;.··· 

i 
Limon ve portakal çiçeklerinin saf ve temiz ruhlariyle fen -

nin en son terakkilerine mu~afık usullerle imal edilmektedir. 
Saç friksiyonu, baş tuvaletı ve banyo için yegane kolonya ı 
•oyudur: ı 

i Sab~KAY~rleri i 
i İstanbul Eczahanesi. Telefon: 1225 i 

Y enişebir Eczahanesi. Telefon: 1863 

•••••••••••••••••••••••••••• 
BURSA PAZARI 

, AZİZ ÇAPÇI 
Yazlık ipekli emprime kumaşlarını, yeni saten karyola takım

larım ucuz fiatle satmaktadır. 
Adliye sarayı yanında No. 2 Telefon 2373 

Kadın ve erkekler için 

Ber.ber Hasan 
Ankaranın yegane 

TUVALET SALONU 
BankaJar Caddesi No. 9 

Telefon: 2950 

Saç. su ondülasyonu, boya, baş 
yıkamak, manikür. 

Yüz makiyajı ve masajı 

Fenni Göçlükçü 

Rıza Tevfik 
Her nevi Saat ve Fenni Gözlük 

Ticarethanesi 
Bankalar Caddesi No. 8 

T elelon: 3025 
Tarihi Tesisi: 1921 

A N K A R A 

Zaiss Perivist çerçevelerimiz 
de gelmiştir. 

YEN! 

Yeşil Bursa Pazarı 

Mustafa Kamil 
Muhterem müşterikrine bay. 

ramlarmr ~aygı ve sevgi ile 

kutlar. 

Kurşunlu 

telefon: 3890 
cami civarında 

Kasab İbrahim 
ve 

ortağı Abdullah 
Yenişehirde Memurin Koope

ratifinin bitişiğinde 

Müşterilerini her suretle 
memnun etmeğe çalışan yegane 

kasabtır. Müşterilerine bayram
larını kutlar. · ~ -'7 llur. 

llııaıiabmerl Unutma, Acı Glnlerde Sana Yardımcı Odur. 
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SAYIFA 6 H1LALİAHMER 

-
General M otors Mamulatı : 

Oldsmobile, 

Pontiac, 

Chevro et9 
. . -

Opel. 

Marka Otomobillerinin 935 Modelleri pek 

yakında mağazamızda teşhir edilmiş o · acaktır 

En ucuz fiatlar-Engüzel 
Otomobilleı~ 

Hanif Zade Biraderler - Bankalar -Caddesi No. 8 

Telefon: 3150 

- . .... .,, . -
=ı Ulllll il lllJlllll llll lllllllllll lll il il IJ lll llll l l lllllll il il l lllı l l il il lllll r nı 111111111111111111111111il111 :: - -
~ Karahisar Maden Suyunu 1 
;; içmeniz sıhhatinize fayd ih olduğu gibi ~ 

~ HİLALİAHMERE DE 
------ ------ Bu vesile ile yardım etmiş olnrsunnz . ------ -

ES 111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111 111 11111111111111111111111111111111111111111111 1111111 ~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
Lügü Satınalma Komisyonundan: 

KASNAK KAYIŞLARI 
Muhammen bedeli 85,400 lira olan yukarda yazılr kasnak kayış

ları 24 mart 935 tarihinde pazar günü saat 15 de Askeri Fabrikalar sa
tın alma komisyonunca pazarlıkla satın alınacaktır. Tediye şartla. 
rmda değişiklik yapılmıştır. Şartname 427 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5520 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa -
atta komisyona müracaatları. (597) 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Emlak ve Eytam 
Ban kası 

Sermayesi 20 milyon Türk lirası 
Hazır ve yapılacak binalar üzerine uzun veya 

-------------
Karşı Yaka 
Müskirat 
Fabrikası 

! Muhterem müşterilerinin t 
;.;::::;:::: ..• 

TARIK EDİP 
Kitab Evi 

Kitab kırtasiye - fotoğraf 

malzemesi 

Tel. 3000 P. K. 506 

•••••••••••••••• ••••••••••••••• •• K .. 1 • •. aramurse :• 
• • • • •. Fabrikasının • • • • 
•: Satış Mağazası : • 
• • 
• • ~ Muhterem müşterilerinin bay-•• 
•: ıramlarını tebrik eder. • • 

• • + Modaya muvafık tenzilatlı • • 
• • yeni kürkler satılmaktadır. • • 

•••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Berber Yusu/-
Kadınıar ve erkekler için yegane 

salon 

Nurettin ve Şeriki 
Bankalar caddesi N o 18 Telef on: 2155 

Ankaranm en ciddi müessesidir ,
016

r 
: 16, 8 ve 12 lambalı radY ·ı~ 

Sahibinin -Sesi radyo. gramefonıar. pı 
·-------------gramofonlar srs; 

Kelvinatör, Elektrolüx s?ğutma dola?ları,. ~un;1 b 
ampulleri, Toz emme ve cılalama makınelerı, ide 
vagazı ocakları, Akkümülatörler, motörler 

~-----------------------

Hasan Kardeşler ~ 
Her iş teminatla 'deruhte 0J11J1 

1935 Modeli Doç. Otomobiller Gelmiştir 

ı<sile 
Umum Ağır ve hafif nakliyat. Kapdı kaçdılar ve ta 

Garajımızda tabanca boyası ve tamirat yapılır· 

' 

Mahrukat ve Kömür dört taksitle satılır 
Otomobil ve malzemesi için 1718 
Taksi ve nakliyat içinde 1130 
Numaraya telefon etmeniz kafidir. 

Elektrik ve Havagazı 
Şirketleri Sayın Abuneleriniıı 

Bayrarr !arını Kutlular 

r:I,:Cx1x1xJ:r1x1x1,:CxJ:rJ:r1x1,:Cx1x1x1x1x1xf:f.Itıfıxı+++d 
YENİŞEHİR 

.l[erkez Taksisi 
Ankara. lsmetpaşa caddesi Lozan meydanı 

Telefon: 3390 ve 3394 . 
Gece, gündüz istenilen mahalle lüks taksi otomobiller• 

derhal gönderilir. 
Günlük, haftalık, aylık abone kaydedilir • 
Eşya nakliyatı için kamyon tedarik olunur. _ .j 

ı·····ş·E:·;;·~·ji_·ii·· ....... 
Ferah- Nezih - Ucuz 

Balıkpazarında Halk Satış Salonunun Boşalttığı ~:;:t 

•••••••••••••••••••••• 
Ağız Tadile Yemık Yiyeyim Derse 

Geniş ve temiz bir salonda en mutena servisi; radyo konserleri d 
liyerek ancak CİHAN LOKANT ASinda rahat yiyebilirsiniz. ~ 

Lokanta yemeklerde nefaseti temin için hiçbir masraftan kaçıtl 
m~~~ ~ 

Tenzilath karnelerimizden istifa de ediniz. Hususi ziyafetler de 
te edilir. ,..,,,/ 

SiNAMALAR 
/<~ 

I ,_,ı..,EKKl EDlLEN EMJR MUCI JlNCE SiNEMALAR SEANS ,4 
LARINDA TAMAMEN HAVALANDIRILACAKTIR 

kısa vadeli ikrazat yapar 

Ankara - İstanbul - Bursa - İzmir 1 
Müsaid ıearitle vadeli vadesiz mevduat kabul eder .

1 
Saç boyama, ondüle, 

manikür ve pedikür 
Ankıaıra - Bankalar caddesi N o. 11 

~ . YENİ KULUP 

•••••••••••••••••••••••••••• 
HAY AT MEMBA SUYU · 

Sıhhat koruyucusu doktorlar, havadis kaynağı gazeteciler, ko
runmayı bilen bütün uyanıklar dairelıerine, müesseselerine, evlerine, 
(Hayat Memba Suyu) alıyorlar. Çünkü, Hayat suyunun en temiz 
ve eyi bir su olduğu, kimya bilginlerinden başka mahkeme hük
miyle de bellendi. 1775 numara Cihan oteline lelefon edilince su
yunuz ayağınıza gıelir. 

B i 1 i ı i ah m e· r 

Telefon: 3953 

AKŞEHİRLİ 

M. Şevki ve M. Zkai 
Saygılı müşterilerinin bayramları

nı k!utlar. 

Ulus Basımevinde basılmı§tır. 
Neşriyat müdürü: Fazlı 

•• 

BUGÜN BU GECE 1 BUGÜN BU GECf: ,1 
Bitmemiş senfoni filmini yara- Esrarlı gözleri, muazzam b~el 

tan dahi sanatkar Villi F orst'un ve il~hi ~üzelliği ile Brigit!e bii~I 
bizzat oynadığı musikili fevka- nefıs hır surette y:ıra~tıgı 

iade komedi macera fılmı 

Böyle bir kız unutulur mu? CASUS KALBi 11~· 
Aşk, ihtiras ve maceranın kşrŞ)e 

diğer oyuncular - Paul Hörbiger - bğı vatan muhabbetile müc~df ~ 
__ Dolly Haaı tiği şaheser: Almanca ,oı 

O S t D d D r • 


