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CUMARTESİ 

16 sayfa ilôvemiz 
Evkaf 

Yüksek sanat eserlerimize 
aid en güzel resimler 

Kamutayda Türk-Yunan munzam paktının tasdiki dolayısiyle 

Dost Yunanistan İçin tezahürler! 
Hariciye vekili Balkanlardaki 

dostluk havasını izah elli 
Kamutay son imzalanan Türk - Yunan munzam 

paktını ittifakla, alkışlarla kabul etti 

Cumhurreisliği yab 
dün sabah 

İstanbula geldi 

Atatürk ve bcşvekil 

yatı ziyare_t ettiler 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Almanya. 

dan satın alınan Cumhur Reisliği yatı 
bu sabah !stanbula gelmi~ir. 

Mebuslarımız bu anlatmanın Balkan ve dünya sulhu 

için bir garanti olduğunu tebarüz ettirdiler Baıvekilimiz Celal Bayar ve doktor Aras son Atina seyahatlerin
de dost Yunaniatanın BCl§vekili general Metak.a.'la beraber 

Yat, evvela Küçük Çekmece açıkla
rında demir1cmiş, Başvekil Celal Ba
yar yatı gezmi~tir. Yat bundan sonra 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
Kamutayın dünkü toplantısında ittifakla 1 

ve alluşlar arasında kabul edilen türk - yu
nan munzam anlaşması dolayısile Hariciye 

Yı • t l Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras, şu beya-
unanıs an a natta bulunmuştur: 

Beraberlik ve birlik temayül-

dostluğumuz 
lerinin tabii neticesi 

''- Muhterem Arkadaflar; 
Yüksek tcuvibiniu hükümetin ar-

F. R. ATAY zettiği Türk - Yunan muahedeai da
ha evvelce yapılmıf olan ve meri 
bulunan muahedclerin bir zamimeai 
ve iki komıu ve kardef memlekette 
durmadan §UUrla ve istekle inkiıal 
eden beraberlik ve birlik temayül
lerinin tescili ve tabii bir neticesi
dir. 

Muhteoiyatını herk•• biliyor. 

(ok değerli bir spor kulübümüz 

Muhafızgucünün 16. ıncı 
ylldönümü kutlandı 

Ankaranın en eski spor kulübü o
lan Muhafızgücü, kuruluşunun on al
tıncı yıldönümünü dün, birçok spor 
hareketleriyle, kendi spor alanında 
kutlamııtır. 

.., 
Baıbakan Celil Bayar ve Dıt 

Bakanımız doktor Tevfik Rüıtü 
Aras'ın aon Atina seyahatlerinde 
bitaraflık, uzlaıma ve hakem mu
ahedenameleriyle samimi anlat· 
ma misakına munzam olarak im
za ettikleri muahede dün Kamu
tayda ittifakla tasdik edilmiıtir. 
Bu tasdik, millet mümeaailleri
nin do.t ve müttefik devlet hak
kmcla beslemekte olduğu sa
miınivet v~ sev2inin . bir dalıa 
tetaaF ectumesıne yenı bır fırsat 
tefkil etti. 

Çünkü balkan lwnaeyİ Anlraracla 
toplandıiı uakit parafe edilerelıı tam 
metni iltba edilmiıtir. 

Bunu, Baıvekilimizin relakatin-
..J- A '!---·- .,,,....,,.:::, . .,_.- -.!.·--• a.cn.a..-
.ınJa imzaladığımızı biliyorsunuz. 
O zaman dahi tam metni yine mat
buatta intiıar etmi1ti. Bu auretle 

Muhafızgücü, bildiğimiz gibi, mu
hafız alayının apor te§ekklilüdür. Fa
kat Mubafızpcil herhangi bir spor 

Hatay eti tünderinden B. Bay A bdülhamid Hayyamm reisliğinde tetelrkiUü gibi yalnız •porun bir iki 
,._ ~rua-\..ı~ L-.-~ .ı.:.:.-~ ı.o .A..,.. ... + •• -:r-ı~~~ ~--·\.§ubesinc ba~lanmamı§. Ankarada ilk 
tir. spor alanını vlicuda getirerek diğer 

Hatayd&IU eon vaziyeti ve eti türk lerinin halini hükümetimize arze- kulüblcrin faaliyetlerini temine deli-
decek olan heyet, i.taayencla llıar§ala nmlflır. Yukarıdaki raia.....,._ Hatay let ettikten batka bu faaliyeti umu
heyetiai l'Öl'Ü~. mileıtirmek hususunda da daima en 

ilerde yürümü§tür. 
Yunanistan - Türkiye dostlu

lu, harbsonra.sı hadiselerinin en 
~hiınlerinden biri olduğuna 
fUPhe yoktur: Eğer iki milletin 
de hiç bir menfaatine uygun ol
bıtyan dütmanlık tasfiye edil
ıneıniı olsaydı, bir Balkanlar ba
l'lf nizamı düfiinmek hayli güç 
olacaktı. Bundan batka bu ha
dise, eğer milletlerin baırnda ba
siret ve irade sahibi reisler olur
aa, ebedi zannolunan anlaımaz
lıkların bile nasıl kolayca orta
dan kalkabileceğini isbat etmiı
tir. Hayali imkinıızlıklara tes
lim olmak değil, bilakis, onlarla 
mücadele etmek, edebiyatların, 
hatıraların ve gelip geçmiıin ö
tesindeki hakiıkate eripnek la
zımdır. Milletler sulhu severler; 
Sulha giden yoldan, ancak, yük-
aek davalar bahis mevzuu oldu
ğu zaman ayrılmağa razı olurlar. 
Türkiye ile Yunanistanın hürri
yetlerini ve sükônlarını müdafaa 
ederek memleketlerinin intasma 
va.kfolmak ihtiyacı, onlan bir
leıtirmeğe çalıtanlar için ilk ve
ıile idi. ilk yakınlık olduktan 
sonra, bu dostluğun süratle kar
detliğe doğru inkiıaf edeceğini 
biliyorduk. Çünkü bir olan yal
nız milli menfaatlerimiz değil • 
dirler: Milli hususiyetlerimizden 
birçoğu da bizi daha iyi tanıpna
ğa, daha birlikte ya§&yıp kay
naımağa sevkeder. Artrk Türki
ye ile Yunanistan arasında ayrı
ı;,ma ve uzaklaıma, aklın red
dettiği garabetler arasına karııtı. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Doktor Aras 
İstanbula gitti 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Aras dün akşamki ekspresle lstanbula 
hareket etmiş v~ istasyonda vekalet er-
kim ile dostları tarafından uğurlan-
mıştır. 

Armanya ile 
yeni ticaret 

mÜzakerereri 

B. Menemençioğlunun 

reisliğinde bir heyet 

Af manyaya gidiyor 
Oğrendiğimize göre, Almanya ile 

yeniden ticaret müzakerelerinde bu
lunmak üzere haziranın son haftasın
da Berline bir heyetimiz hareket e
decektir. 

Türklerle yunanlılar dostluk
larını hiç bir tecavüz kasdi ile 
bir bafkasının aleyhi·ne kurma
dılar: Bilakis onu Balkanlar da
:tanıımasının bir hizmet unsuru 
haline koydular. Yeni bir harb 
tehlikesinin cihanca münakata 
edildiği bu senelerde, parampar
ça ve biri biri aleyhine her taraf· 
lan sevkolunur ve sömürülür bir, 
Balkanlar tasavvur eder misi-
niz? Bu, gerçekten bir facia ve 
aulhu muhafaza etmek çoktan 
bir hayal olurdu. 

Bu heyet, Hariciye vekaleti umumi 
katibi Büyük elçi B. Numan Mene
mencioğlunun reisliğinde olacaktır 
ve şimdiden teşekkül etmiştir. He
yet, müzakerelere esas teşkil edecek 
hazırlıklara başlamıştır. 

Türkofis reisi B. Burhan Zihni'nin 
de bu heyete İ§tirik edeceği haber 
verilmektedir. 

Devlet daireleri arasındaki 
alilaımazlıklar hakem . . 

yoliyle halledilecek 
Adliye Vekilimizin Kamutayda büdce dolayısiyle verdiği iza

hat arasında aöylemit. oldUğu; umumi, mülhak ve huıusi büdce
lerle idare edilen daireler arasındaki ihtilafların hakem yoliyle 
halli hakkında.ki kanun projesini hüküınet dün Kamutaya ver
miıtir. 

Paris büyük elçimiz 

Bone ile konuştu 
Pariı, 1 a.a - Fransa Harici

ye Nazırı Bone bugün İngiltere 
Büyük Elçisiyle Türkiye Büyük 
Elçisini kabul etmiıtir. 

..--

imtihanlar bqladı... Bütün mek
teblerde talebeler büyük bir heye
can içinde... Yukardaki resimler İm· 
tihan kapısını açıp açmamak hususun
da tereddüd gösteren veya imtihandan 
evvel kitabına bir defa daha göz atan 
talebenin bu heyecanını göstermiyor 
mu? 

Projenin en mühim madde.leri şun
lardır: 

Madde 1 - Umumi, mülhak ve hu
susi büdcelerle idare edilen daireler 
arasında tekevvün eden ihtiiaflardan 
adliye mahkemelerinin vazifeleri da
hilinde olanlar bu kanunda yazılı tah
kim yoliyle halledileceklerdir. 

Madde 2 - Umumi büdceye dahil 
daireler arasında tahaddüs eden ihti
laflar lcra Vekilleri heyetince ve 
müddetle intihab olunacak lcra Ve
killeri heyeti azasından hakemler va
sıtasiyle hallolunacaktır. 

Madde 3 - Mülhak büdceler ile 
idare edilen daireler veya bunlardan 
bir sebeble ikinci maddede yazılı da
ireler arasında hasıl olan ihtilafları 

1 

Başvekalet müsteşarı halledecektir. 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

................................................... , 
İMTİHANLAR 

Diğer taraftan, Muhafız alayına gi
ren bütün erleri kabiliyetlerine göre 
sporun muhtelif şubelerine tevzi ede
rek rasyonel bir programla çalıştır
makla çevikleşip bedenen gelişmele· 
ri gibi çok hayırlı bir işi en ciddi va-

Muhalızgücünün değerli bat,__ 
nı Albay lamail Hakkı Tekçe (Sonu 10. uncu .sayfada) 

-

Muhalızgücü takımı sporcuları bir arada 

19 mayıs 

Milli bayramlar 
arasına ahnıyor 

Umumi tatil günleri 

çumaya rastlarsa 

cumartesi de tatil olacak 
Ulusal bayram ve genel tatiller hak. 

kındaki 2739 sayılı kanunun 2 inci mad 
desine bir fıkra ve bu kanuna bir mad
de ilavesi bıkkında Dahiliye Vekale -
letince hazıı lanmış olan kanun projesi 
ni, hükümet, dün Kamutaya vermiştir. 

Bu proje ile ulusal bayram günle • 
rini tesbit eden maddeye gençlik ve 
spor bayramı olan 19 mayıs 919 da ila
ve edilmi§tir. 

Yeniden ilave edilen madde şudur : 

• 

lstanbul elektrik 
ıirketinin devir ve 

teslimi baıladı 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Elektrik 

şirketinin devir ve teslim muamelesi
ne bu sabah başlanıldı. Nafıa Veka
letinin bu hususu idare edecek olan 
amiri dün şehrimize gelmiş ve şirke
tin hesablarını tetkike memur edilen 
teftiş heyeti ile beraber devir ve tes
lim başlamıştır. 
Nafıa Vekaleti başmüfettişi de bu 

heyetle beraber çalışmaktadır. Devir 
ve teslim muamelesine Silahtarağada
ki elektrik fabrikasından başlanmış .. 
tır. Mevcud te.aisat evelce tesbit edil
diği için işin kolaylıkla yapılabilece
ği anlaşılmaktadır. Devir işleri ay 
sonuna kadar bitecek ve o tarihten 
itibaren yeni elektrik müdürlüğü işe 
başlayacaktır. 

[İmtihanlara aid foto muhabirimiz 
Cemal Itııkeel'in foto röportajı 7 inci 
•lf.,.,ıPladrr. J l 

.. "K~nunda tayin edilen genel tatil 
güiılen, cuma gününe tesadüf ettiği 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Şirket hissedarları 30 haziranda 
fevkalade bir toplantı yapacaklar ve 
satış hakkındaki mukaveleye dair i
dare meclisi raporunu tasdik edecek
lerdir. 
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Fil ve körler 
J\ynı mevzu üzerinde sıksık fikir de~iştiren v; kend! kendini nak

zedenlerin çoğu, hadiseleri ve mese lelen, ~mumı he~etıyle kuşbakışı 
görmek hassasından mahrum olanlardır. Bır meselenın derhal ruhuna 
ve özüne nüfuz ederek, ancak esası kavradıktan sonra teferruatı müta
lea edenler yanında, o meseleyi terkip eden birçok detaylardan yalnız 
birini veya birkaçını göz önünde tutarak esasa bu yoldan varmak isti
yenler vardır. Bu tamperamanda olan insanlann fikirlerinde istikrar 
bulunmamasına hayret etmemelidir. 

Ne olduğunu anlamak için filin muhtelif uzuvlarını yoklayan kör
lerin yanılmadıklarından emin olarak verdikleri hükümleri bilirsiniz. 
Fil biri için süpürge, öteki için bir sütun, bir üçüncüsü için bir lastik 
hortumdur. Mütearifeler üzerinde ekseriya müşahede ettiğimiz kör 
dövüşünün sebeplerini araştmrken bu fil hikayesini hatırlamak 18.zım
dır. 

Bir meseleyi hergün karşılaştığı ayrı bir cebhesinden görüp ona göre 
kanaat edinen adamın yamlmamasma imkan yoktur. imparatorluğun 
b\itün yarım tedbirleri, hep bu esası kavramaktan aciz yarım görüılerin 
eseri değil midir~ 

Tedai ve insiyaklara kapılarak acele verilen hükümler yanında, 
umumi bir dünya görüşüne dayanan kanaat ve mütalealann şüphe gö
türmez salabetine dikkat ediniz. - YAŞAR NABİ 

İı Bankası küçük cari 
hesablar ikram· yeleri çekildi 

ikramiyeler noter huzurunda çekilirken 

Dün çekilen lı Bankan ikramiyeıini kazananlardan birkaçı: 
Soldan ıağa doğru: Ataullah, Bedia, Mustafa, Reıid ve Nilüfer 

Türkiye İ§ Ban1'asının kumbaralı 
ve kumbarasız küçük cari hesapları 
için tanzim ettiği ikramiye planının 
haziran keşidesi dün banka umumi 
merkezinde ve noter huzurunda ya· 
pılmı§tır. 

Bu keşideye tahsis edilen mükafat
ları, kazanan hesap numaraları ve sa
hiplerinin isimleri ile hangi şehirler
de bulunduklarını sırasiyle yazıyo

ruz: 

100 lira kazanan : 

lımirde 10068 Yusuf. 

Beger yUz lira kazananlar: Beyoğ
lunda 7792 Ali, Ankarada 7165 Os
man Muıtafa. 

250 §er lira kazananlar: Ankarada: 
25029 Remzi, lstanbulda: 78410 Sami, 
latanbulda: 73395 İbrahim. 

Yüzer lira kazananlar: Ankarada: 
29056 Arif, 15318 Mehmed, lstanbul-

da: 48511 doktor Ahmed, 77832 Ha
fıza, 57406 Ziya, 61245 Semahat, Bey
oğlunda: 7371 Fatma, lzmirde: 6912 
Coya S'uhami, 18005 Veysi, Adanada: 
6961 Ahmed, Akhisarda: 1013 lntepe, 
Antalyada: 1877 Nazime, Balıkesir. 
de: 182 Naci, B4rsada: 1435 Mestan 
Halil, Giresun da: 5778 Katerina, Kars 
da: 1438 Fevzi, Manisada: 1110 Erol, 
Mersinde: 2708 Mehmed Tatlı, Sam
sunda: 4858 Hamdi Tecer, Sıvasta: 
2027 Derviş, 

Ellişer lira kazananlar: 
Ankarada: 12698 Selçuk, 78387 Os

man, 18391 Salahattin, 77768 Rüştü. 
latanbulda: 78845 Cafer, 38439 Jak, 
51457 Tahsin, 52717 Turhan, Kadı

köyde: 4526 Mebrure, 6674 Süleyman, 
Beyoğlunda: 10169 Mari, lzmirde 
14347 thsan, 9670 Özdemir, Ayvalık· 

t . 1052 Emine Nüsret Coşan, Berga. 
a. Ed . mada: 1030 Fuat, rcmıtte: 1363 Ke-

mal Oz, Eski§ehir.de: 16~7 Nuran, Kay 
ide. 3206 Nurı Demırsoy, Konya. 

ser • . y . h' d da: 2957 Muhsıne, enışe ır e 479 
Hasan Hilmi Sunay. 

Yirmibeşer lira kazananlar: 

Yaşlar 
Büyük Mmet Meclisine verilen, 

bir kanun teklifi, erkeklerde evlen
me yaşının on yediye, kadınlar da 
ise on be§e indirilmesini ileri sür
mektedir. 

Bir ihtiyaçtan doğduğuna şüphe 
olınıyan bu teklif, kanunla§tıktan 
sonra umuml faydaları yanında, 

bir hususi faydası olacak gibi geli
yor bana. 

O zaman, bir ~ok evli kadınlar, 
yaşlarında yeniden iskontolar yap
mak imkanını bulacaklardır. 

!ster yirmisinde, ister yirmi be
şinde evlenmi§ olsunlar, evWik bir 
çokları için resmen on beşinde baş
lıyacak ve

0 

hesap öyle yürütülecek
tir. Duyacaksıniz: 

- 1920 de evlendim: demek ki 
on sekiz senedir evliyim. On sekiz 
on be§ daha otuz üç. Otuz yaşıma 

bu sene basıyorum. 
Yalnız anneler değil, büyük an

neler de bu usule göre tenzilata gi: 
rişebileceklerdir : 

Ankarada mühim 

bir spor hôdisesi 

Türkiye serbest 
güreı birinciliği 

müsabakaları 
Ankara, 4 ve 5 haziranda çok ~hemi

~etli bir spor hadisesine sahne olacak-· 
tır. 12 gruba ayrılan Tüı:ıkiyenin bü
tün vilayetlerinden ıs~ilmiı; gürefçi
ler 4 ve 5 haziranda 19 mayıs &tadyo
munda Türkiye serbest güreş birincı
liği mWıabakaaı için karı;ılaşacaklar
dır. Milli sporlarımızın başında ge
len güreş bu suretle ilk defa olarak en 
&enig mikyasta teşkilatlandml~ı§ ve 
'rilrkiyenin serbest güref kapasıte de
receeine örnek olacak bir imkan sevi· 
yetiine eııdirilebilmiştir. 

Bütün bu teşebbüslerin mihrakını 

teşkil eden 'Güreş .. fede~asyonu mü
kemmel bir teşekkul halınde spor ha
yatımızın bu kıymetli davfi.smı ele al
mış ve onu beynelmilel bir ~ıyme~ h~
line getinnck hususunda sıstemlı bır 
program takibine girişmi' bulunuyor. 
Güret Fe.derasyonunun gayesi, Anka
radaki bu etraflı müsabakalarla, ser
best güreş dünya şampiyonluğu mü
sabakalarının memleketimizin cereya
nı için zemin ve imkan hazırlamaktır. 
1939 veya müteakip senenin dünya 
·güreş şampiyonluğunu memleketimiz
de yapılması için beynelmilel Fe~e
rasyon nezdinde yapılan .teşcbbusc 

şimdiden mUzaharet videdilmiştir. 

HAYATI 1 

Kurumlardı : 

Halkevlilcr At pazarında 
Halkevi gezici kolu dün akp.m At

pazarmda Cumhuriyet kahvesinde top 
lanan yüzlerce vatanda~ sıht film· 
ler göstermitler ve Karagöz oynat
mı§lardır. Kol gençlerinden birisi hal
ka Halkevinin yurda yaptığı ve yap· 
makta olduğu büyük hi:!metleri an
fatmış ve bu gaye uğrunda her tür-
kün tereddüdsüz biribirine yardım et
'CPfiS'\rlt)bWarf e1n'Jf~niıll'iflemis\it1Mii, 
yurd için AtatUrk için her nn canla
rını fedaya hazır olduklarını bağır
mışlar ve alkışlamışlardır. Gençl~r 
Halk ile birlikte iki saat kadar hasbı
hal etmiş ve halkı eğlendirmişlerdir. 

Hava az bulutlu geçti 
BugUn Ankarada hava az bulutlu 

geçmiş, rüzglir garb' şimalinden 3 met 
re kadar hızla esmiştir. En dü!Uk ısı 
9, en yüksek ısı da 23 derecedir. 

Yurdda hava; Karadeniz kıyıların
da çok bulutlu ve diğer bölgelerde 
umumiyetle az bulutlu geçmiştir. 24 
saat içindeki yağı~ların karemetrcyc 
bıraktıkları su mikdarr Bayburdda 9, 
Zonguldakta 6, Karsta 5, Ulukışlada 
3, Erzincan ve Rizede 1 kilogramdır. 

En düşük IIIlar Karsta 4 Kayıseride 
3 derecedir. En yüksek ısılar da Si
irdde 29, Diyarbakırda 30, Bodrumda 

siniz. · / . d 
Yeni yetişen genç v~ tazle ~rınl ~ 

I babalarına ıma ı ıma ı . ana arına, . 
_ On beşime girdım I 

O edime bastım! diyecekle-- n y . . . ç- k-
. . de tahmin edebılırız. un u 

rını ,, h d ''on 
eskiden "on beşinde • ya u . 

d . . d ,, demek çocuk demektı ye ısın e 
ama, bu kanundan sonra: 

_ Gelinlik taze I 
_ Güveylik delikanlı I · 
Manasına gelecektir. - T. l. 

Siittcki zehir I 

Anknrada: 1263 Sevim, 4618 Ataul. 
lah, 30035 Nurettin, 9534 

6
Fuat, Z274k~6, 

M ff er 25064 Bedia, 2 326 e ı, 

27~:; Ra~ıb, 2462 Nilüfer, 3448 Sühey-

- Doğru, torunum dünyaya gel
di; on beşinde evlenmiştim; on al
tıda kızımı doğurdum. Onu da on 
beşinde gelin ettim. O da on altı-

latanbulda 22 kitinin &Ütten z~
hirle.nmesinin aebeb~ni yaz8:? bır 
i&zete "feci bir hl\kıkat l autte? 
zehirlenme va.kalarmın earan nı· 
hayet anlatıldı. . 

Süt kaplarının yıkandıiı tu paa 

Ekonomi baltanh mda 

Turizm işleri 
te~kik bürosu 

Dr. Vedat Nedim Tör 

Ekonomi bakanlığında turizm işleri 
tetkik bürosu kurulmuş ve bu büro
nun başına Dr. Vedad Nedim Tör ge
tirilmiştir. Vedad Nedim Tör uzun 
zaman Basın genel direktörlüğünde 

çalışmış ve burada çok kıymetli hiz
metleri geçmiştir. Kendisinin bu işi 
de hakkiyle başaracağına hiç şüphe 
yok,ur. 

Şimdilik 25 bin liralık mütevazi bir 
büdce ile işe başlıyacak ve sonra git

M
0

lletin değer ve diği 
iki mühim dava : 

Yerli alı ve tasarruf 
Dr. Münib Hayri 

güzel bir radyoda 

Ürgüblü dün 
konferans verdi 

Sümer Bank hususi müşaviri Dr. Münib Hayri ÜrgÜblü, dün 
akşam Ankara radyosunda, Sümer Bank adına yerli malı ve ta
sarruf politikasını anlatan bir konferans verdi. Konferansçı "ta• 
sarruf" ve "yerli malı,, nm cumhuriyet rejiminde, türk milletinin 
değer verdiği iki esas olduğunu söyledikten sonra, tasarruf etm~ 
nin ve yerli malı kullanmanrn yurdumuzda bir milli itiyad haline 
gelmesi için çalıımamızın sebeblerini izah et~i. :8unu anlam~k 
için bu iki hayati zaruretin kıymet ve ehemıyetınden habersız 
yaşamış olan osmanlı cemiyeitnin halini tebarüz ettirdi. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Arzuhal encümeninde : 

Encümene verilen arzuhallerden 
ruznameye alınmış olanlar hakıkmda 
vekaletlerden ve encümenlerden ge
len cevablar tetkik edildikten sonra 
bu arzuhaller karara bağlanmıştır. 

1 

Yerli malı derken kaste<lilen milli 
endüstrinin memleketimizde teessüsü 
yolunda sarfedilen gayretleri anlatan 
B. Ürgüplü, cumhuriyet idaremizin 
bütün lüzumlu tedbirleri aldığını, ilk 
zamanlar için millete bazı külfetler 
tahmil etse bile, bu kadar büyük ve 
yuııd için bu derece chemiyetli bir da
vanın gerçekleşmesi uğrunda fedakar
lığa katlanmak lüzumunu işaret ede
rek dedi ki: 
"- Endüstrileşme davamız, bazı 

yanlış anlamalara ve yanlıt anlatılma
lara meydan vermemi~ değildir. Mese· 
la diyorlar ki: 

tikçe inkiı;af edeceıktir. 
. Dahiliye enciimeninde : 

"Türiciye ziraatçi bir memlekettir. 
Zirai mahsullerini yabancı memleket
lere satar. Eğer endüstri hususunda 
bütün ihtiyaçlarını içeriden karşılar 

ve harice muhtaç olmazsa, bu mahsul· 
lerini neyle mübadele edecektir? Çün 
kil artık mübadele esasına davannu
yan bir ticaret' sistemi enternasyonal 
hayattan kalkmaktadır.,, 

Çocuk e.sirgeme 
kurumunun yardımları 

1 - Mübadele ve tefviz işlerinin 
kati tasfiyesi ve neticelenmesi hak
kındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 
layihası. 

2 - VilByet idaresi kanununun 2in
ci ve 71 inci maddelerini değiştiren 
3001 sayılı kanunun 1 inci maddesi
nin tadili hakkında kanun layihası. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından 1-5-938 tarihin
den 1-6-1938 tarihine kadar bir ay 
zarfında (4265) çocuğa yardım edil. 
miştir. 

3 - Mübadil, gayrimübadil, muha. 
cir ve saireye kanunlarına tevfikan 
tefviz veya adiyen tahsis olunan gay

Bunlardan 909. hasta _ço~u~ ve. an- ri menkul emvalin tapuya raptına da-
ne genel merkezı~ J>?lı~lı~ıklerınde. ir olan 1331 sayılı kanunun 9 uncu 
bakılmış ve tedavı edılmıştır. maddesinin tefsiri hakkında Başve-

Bu gibi hükümler, yanlış bir esasa 
istinad ediyor. Endüstrileşme dava
mız, hiç bir zamana bir otarşi, bir ken• 
di kendimize yetme davıisı değildir. 
Bahsettiğimiz dava ithalatı tahdid 
gayesini de gütmemektedir.,, 

Ayrıca. di9. bakımevindc de 449. ço- kalet tezkeresi görüşülmüş ve netiçe
cuğun dışlerı bakılmı§ ve tedavı e- lendirilmiştir. 
dilmiıtir. 

Bundan sonra milli endüstrinin 
memleket iş ve tedavülü hacminde oy· 
nadığı rolün ehemiyetini rakamlar 
vererek isbat eden ve bu davayı ka
zanmak uğrunda Sümerbankın der• 

2092 çocuk ve anne genel merkezin Divanı ltlulıasebaı 
banyolarından istifade etmiftir. 

SUt damlasından her gün 160 çocu
ğa süt verilmiş ve bir ayda yekUn o
larak 2379 kilo bedava süt dağıtılmış 
tn·Yarcıım ıçın geneı merkeze aıvu
ran 44 yoksul yavruya para yardımı 
yapılmıştır. . 

Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz çocuklar için açılan aşhane
den her gün 603 çocuğa sıcak etli öğ
le yemeği verilmiıtir. 

4 fakir. aileye 140 kilo bulgur ve 
ayrıca 4 fakir aileye de 4 tane kun
dak takımı verilmiştir. 

Kurumun Kcçiörendeki Anakucağı 
müessesesini görünüz. Dikkat ve şef
katle bakılan yurd yavrularının sağ
lıkları ve neşeleri sizi sevindirecek-
tir. 

tJniversite eleme imtihanları 
lıstanbul, 1 (Telefonla) - Üniver

ıite eleme imtihanları ve iktısad fa. 
kültesi ameli imtihanları bugün neti
celendi. Eczacı mektebinin 37 kişi

den ibaret son sınıf talebeleri de ame
li imtihanlarında muvaffak olarak sı
nıflarını geç.mitlerdir. -

Tek tip el arabaları 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Te~ ~? 
el arabası kullanmak hakkmdak~ t; 
tediye talimatnamesi bugiln merı:ı:rı 
girdi ve belediye zabıtası memu 
sıkı kontrolarına batladılar. 

• · bath.ğını koy-ve mikroplu ımlf,, 

muı. • ihl" t l 
D h önceki tar ı gaze e er-

• • 1 h" de bu sütün içine yıl~? arın ze ır 
kuıtuğundan bahsedihy~rdu. 

Meğerse bakınız, h~~ıkat! ~er· 
ekten gazetenin dedıiı &'Jbı ne 

ç • • • l 
kadar fecı ıınıt 

Ve demek, yılan bir· ıehrin. ııh
. bati moseleainde böyle l&übalilik 
yapmamıttır. 

Adalet 

Şair Ziya Paıanan : . • 
Kadı ola davl.cı ve mu_hıır dahi ,ahid 
01 mabkemenın hilkmline derler ınl 

•dlletı 
Beyitini hatırlaramıı. GerÇek. 

ten, pap.run zamanında bu türlü 
mahke~eler ~ok~u ve onların hü
kümlen de, hıç bn- zıunan, adalet 
olamazdı. 

Geçenlerde lstanb"lda eıki bir 

encümeninde : uhte eylediği vazifeyi yerine getirdi-
Birincikanun 1937: şubat 1938 ay- ğini gene bu rakamlarla göz önüne 

larına aid üç aylık divanı muhasebat koyan konferansçı bütün bu rakamla• 

raooru 2örijQülmüıs ~·'-~~-~=~ıut\~lak:!_ ~~~~.;., ~?.!t .. 2~; 
Maliye enciimcninac : nu söyledi. 

Damga kanununun bazı maddeleri- Müteakiben ekonomimizde ikinci 
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı milli şiar olan tasarrufa dair konupn 
hükümler eklenmesi hakkındaki ka- Dr. Münip Hayri Orıgüplü, tasarnıfun 
nun projesinin görüşülmesine devam ''boğazdan artan .. ., itiyadı olmadığını 
edilmiştir. bilhassa kaydettikten sonra tasarruf· 

Büdce encümeninde : 
ı - Harice gönderilecek memur

larla vekiletler merkez teşkilatına da
hil kontrolörlerin harcırak ve yevmi
yelerine dair kanun projesiyi~ . 

II - Mahrukat kanun pro1esı gö· 
rütülmilştür. 

Çağrı 

X Sermayesinin tama~u devlet ta-

f d ·ımek suretıyle kurulan 
ra ın an verı k·lı:ı •1 . 
"k d" teşekküllerin tcş ı atı ı e ı-
ı tısa ı . h kk d k" k 
d urakebelerı a m a ı a-are ve ın .. k d 

ı"yihaaını muza ere e en mu-
nun " b .. 1 d vakknt encümen ugun saat 5 e top 
}anacaktır. 

Spora aicl konferans 
Bugiln saat 18 de B. Refik Gür ta

rafınd~ (S~orun mebdei, tarihçesi, 
bugUn~u halı ve yakın geleceği) mev
zulu hır konferans verilecektir. 

Konferansta herkes bulunab"l" 
ı ır. 

tur. 

~evezelik iilçüsii / 

. . Gevezelikten tıoşlanmadığmıız 
ıçuı olacak, bu adete, bu huya bir 
çok iaiınler vermişizdir: Geveze, 
hoşbağaz, çalçene, lakırdı ebesi, 
traşçı, çenesi düşük gibi ... 

Her iti rakama, istatistiğe vur
nıaktan hoılanan amerikalılar, 
kuvvetli bir gevezenin bir günde 
azanıi olarak 20.000 kelime sar
fettiğini hesaplamışlardır. Bu ke
liıneler yanyana ielirilerek bası· 
lacak olursa 900 metre uzunlu
iunda bir satır yapıyonnuı. Bu sa
brın uzunluğu bir yılda 317 kilo
metre tutmaktadır. 

Bu hesaba göre, bundan böyle, 
boşbağa;ı:ları kilometre hesabiyle 
tasnife tabi tutmak mümkün ola· 
cakta. 

tan kastın, bankaya veya deıvlet talı· 

villerine yatırılan paralar oldu~unu 
söyledi. Tasarrufun milletin iktıeadi 
bünyeııini kuvvetlendirmek yolunda
ki faydalarını anlattı. 

Bundan sonra, milli tasarruf ve mil
li endüstrinin biribirinden ayrılmaz 
birer milli dava unsuru olduğunu i
zah eden konferansçı, endüstri kuru
luşumuzda ellerinden geldiği kadar 
hizmet etmiş phsi teşebbüslerin kıy
metini takdir ederken bu sahada kısa 
zamanda devlet eliyle b<ı§arılmı~ olan 
işlerin ehemiyetini ve azametini ita· 
ret etti ve fU ıözlerle konferansına 
son verdi: 

"Be' yıllık endüstri programı önü
müzdeki &ene içinde tamamlanacak
tır. Bu endüstriyel kuruluş ~mdiden 
iktısadi bünyemizde ehemiyeti derhal 
göze çarpan bir unsur haline gelmiş
tir Bunu idrak etmek için Sümer 
ba~k tarafından kurulmut olan yerli 
mallar pazarlarını göz önüne getir
mek kafidir. Milli endüstrimizin bir 
miyarı haline gelmiş olan bu müease
seler, kısa zamanda endüstri sahasın
da başarmış olduğumuz esedn azame
tini bize isbat etmeye klfidir. Burada 
türk sermayesi, türk ihtısası ve türk 
el emeği ile vücuda gelmiş mamulle
rin hiç de hariçten getirdiğimiz ben
zerlerinden geri kalmadığını ve onla· 
ra muvaffakiyetle rekabet ettiğini 
mü_şahede etmek kalbimizi iftiharla 
dolduran bir manzaradır. 

Bize çok ferahlı, çok güzel günler 
müjdeliyen bir gidişi hızlandırmak i
çin türk milletine d~en mukaddeı 
vazife, yerli malı kullanmak ve tasar· 
ruf etmektir.,, 

Dcnizhank havuz ve fahri -
kalan tamir ettiriyor 

İstanbul, ı (Telefonla) - Deniz
bank Haliçteki havuz ve fabrikaları· 
nı esaslı bir şekilde tamir için hazır
lıklarına başlamıştır. 

Tt•mzlik mücadelesi 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Eminö

nü kaymakamlığı mıntakasında son 
bir ay içinde temizliğe riayet etmi· 
yen 120 esnaf cezalandırılmış 7 fırın 
ve aşçı dükkanı üçer gün, bir sinema 
bir haf ta kaP.atılmıııtır. 



uı;us 

[.~::~~~::::::~::~::~::~:~::::] DÜNYA HABERLERİ 
Orta Avrupada Almanya 

ve lngiltere 
aı..ı tekoalovakyadaki belediye aeçİ· 
~ >'iziinclen mydana gelen enter
~ kriz, timdilik zail olmat
llıt. F.ıs.t hadiMnia lnsiltere ile 
~n aramadaki miina.,.J..de 
~ hamle getirdifi anlqıl
lt · Bir haftadan IMri, insiliz 
"~ cazeıteleri •aamda oldak-

ispanyadaki haırb 

F ranko kuvvetleri ınuhtelif 
cephelerde ilerliyorlar 

Iİddetli bir polemik deYam edi-t ~ gazetlerinin tiüJ'ti tu- Lord Halifaks ispanya sefirine sivil halkın 
bombardıman edilmemesi 

için nüfuzunu kullanaca§ını bildirdi 

1 - lnsiltere aalha batllWf ol
~ ....,._ k••......., fçi. Alman 
"'"" clGn,-a nazanncla, pya harp t::::!' Üzere ik-. insiliz taz;rikile 
L...-;-_ •az ıeçirilmif bir devlet va- SaJMNnb, 1 a.a. - R.mf bir teb-
~ söetermittir. Iit, Terilel celıiı•inde M091ıııerla mm-

çok cfbDtamlarmı tıeftit etmlftir. 

lngil&ere bombardıınanlanıı 
önüne geçmeie Qtllııacak 

1 - lngiltere, ~ nı&fm taa.mda frankiatlerin Sobra&.a te
~ ... •Pa.n orta AYJ"Upa if1e- pai ile Limareeden Demora'ya pten 
:..... -........... Halbuki Almanya, yolun fimalincle klin bütün dalları 
~ bir ........,. yapbnpta ı.. zaptetmif ve dÜfl'M'nı iyice yerleımit Londraı 1 a.a. - Lord Halifab ile 
~ ld & • B. Azkarate'nin dünkü eörüpneleri 
tw:'_~ deniHpn mc='tıketler ii- o u.u meTzüuden çıkarmıı ye Acilen 
.. -...-.. ___ __,_,_... niifasana tehclicl e1medi- ricate icbar etmit oJd1*Iarmı bildlr- •wmda, lapanya büyük el~i, ingi-
L- -...ı....-..ı: Uz haricl7e nuırınm diıkıkaıtin.i, fran· 
~ IÖn, lnsiıt.e de orta Awapa ~-r. 

• mı kiatlerin sivil ahali O.eri.ne yaptığı 
ır .... .,...m.b idi. ~ ranldltlerin ileri hareJretleri diler 

Çin de 
-

Alman qskeri 

muallimleri 
• 

gerı çağrıhyor 
Hanıkov, 1 a.a. - Rin ajanaı l>ildiri

yor: Almanya büyük elıçiai, alman hü
kümetinin Çin hükümeti nezdindeki 
bütün alman ukeri muallimleri gerı 
aldırmağa karar vemıit bulunduğun
dan Hariciye nezaretini haberdar et
miftir. Bu muallimlerin Çıin hizmetin
de kalmakıta devam talepleri redOO
lunmUftur. Çin mahafili, bu keyfiyet
ten çok endi.fe etmektedir. Zira, bu 
alman muallimler, milli müdafaayı a
likadar eyliyen bir&ok sırları bilmek
tedirler. 

Japonlar Almanya ve ltalya'ya 
Çin' de men/aaıler gösteriyor 

Acıklı bir ylldönümü 

Vasıf Cınarı bugün 
kaybetmiılik 

............................................... ] 
! .... ~.~ .. ~.~.~ .. !.~ .... ~.~;~.~ .. ~.!. 

lınadll mnhmlyet nesli 
CUMHURIYE'te Bay Abedin Da· 

ver, türit hava kurama senel mer• 
kes toplantm müna.-,.tit'le p•b
iı fikrada diyor ki : 

"Tül'k bava kurumu genel mer
kez heyeti, bir kaç gün evvel, Anka· 
raci& toplandı. Bu toplanbda kuru· 
mun 1937 - 38 büdce yılındaki 9Ai1t
ma blinçoau, milletin gözü öeüne 
konuldu. 

Türk bava kurumunun çallflDa• 
lan tö7le hülaaa edilebilir : 

1 - Ordunun bava barb vullala· 
nnı temin için para toplamak. Bu 
arada bir kısmı :yurddqlan zmcin 
eden tayyare piyangCMu da vard ... 
Geçen aeae piyancodan 1,612,103 
lira ve muhtelif yollarla haRdan 
toplanan para 3. 731.822 lira oım.k 
üzere S, 343,925 lira varidat temin 
eclilmittir. Bir sene evvelkine aaa&• 

ran, gelir 588,159 lira fa:dad ... 
2 - Kurumun tefekkülündenberi 

milli müdafaa büclceaine yapılaa 
yardım 47 milyoa lirayı bulmaftm'. 
Bu J'&rdımla bava ordumuz kudret· 
li bir bale gelmiftir. 

boamardımanlaruı yenict.n batlMMsı . ıunJrov, 1 a.a. - Çin ajansı bildiri- M k 
h.. .L":--a Ç'-L='--'--.ı-L! mıntakalarda da devam etmiftir: Kaa- oa ova Büyük ilçimt. Vasıf Çı-....._ _, _._,_..,. tell -LL "nd f __ ,_: 

1 
M . keyfiyeti O.erine celbetmı. " Barae- yor: Salihiyettar memi>ala.rdaıı alınan d 

~ ... ~n a-1.z- -&&:fi Lalde on cc:uuesı e rtuuwlt er, acua - 1 ı.ıu_..__ . • ·-L.- dan be • narı, erbal yapakmeı lkım gelmit o-

3 - K ........ sadece milli mücİa
f aa büclceai için 7ardancı bir ka)'Dak 
olmaktan çlkarak Türlrıkuta •Ulta· 
ai71e memlekette bir ha•acıl• raha 
7aratmaia baflamqtr. Türkk..., 
7alma bir apor teteldriilü cleiildir; 
Hava ordmnuzun mükemmel bir 
7arcl11DC&lldr. TürkıkllfU, kaclm er
kek tiiril gençliiinin ruhuna nıçıınalc 
qk1111 kuvvetli bir aurette qılamak
tadlr. Bunım İç.İn modelcilik, pu'&• 

pçülük, plbörcülük, )'Ükiek ,.... 
ken 1IÇUflan. motörHi t&J'7&N pilot. 
hılu öfreten muhtelif mekleltlw,. 
kamplar aÇIDllbr. ltmuman ha .... 
cdıtı tüı4t sençliline MTc:lirmek ip. 
tattufu yol o kadar iti neticelw 
wnaiftir ki bu P, Türtııbtta k-.; 
........ ıiımek Uteyen ........ -
yıaa 31 i bd.m ....... Ü... 361 kiti 
ye çdmtıtW. Türldııataama, ....._ 
,.ecli Yila791te ıaltel.i •arcbr. Bü· 
tün vilayetlerde tube açdtkfı •· 
man, bu 365 rabnmnn, 36IO clea 
çok daha fazla olacaiı ........... 

...
• "'l4fti ,, ___ _..., - o d"" T daği ·ı el on ınmı;.__tinın ı-t aynı rı L..a..-rlere go··-, Japocıv• p-1..: .. •de te- • o· arreva arını tamamı e e 1 h _._ ~ ... ,,_ ı::a-· ıan cerrahi bir --ıı·ye --...1·c-ı"nde 

~leçim arifeüncle ı..kikaten ne ol- 1,__irmi•'erdir. bu hu•uta miail eme arcı&etlerinden . . ........ıği • • kab"l" ...... """• ... 
-ır .,. takınmakta oldu~unu ilive eylemi11.. •ıa cıını Çının tanınmaaı mu ı ı?- kaybettiğiml.zi üç •ene wel bugün 

it 1-ti ol..-.k biliın..i,.... fntri· Frankiatler, birçok eair elde eıt1nİ9- tir • 7 de Almanya ve ltalyaya ekıonomık hayretle öğrenmiftik. Vauf Çınar na-
.. -. fnaaz •aaeteı.İ ......,;,an.ı Jerdir. Dil§manın zayiatı pek !uladır. Sanddıfma göre, Lord Halifab, B. . me,nfa~ler vadetmittir. Roma ve Ber- ıd olur da ölürdü? Canlı ve gençti. 
........ larla A~mn bir harb Frankocular Uk müda/aa ete Aıikarateye, ingiliz bllldimetinin Un in J&pon~ar ta~afından teet. edilen Vakıa, k .. ömründe, pirlerin bayatı· 
~· baluatluicmu yazdılar. hattına --·dılar bombardmıanlara bir nihayet veril- yeni Çin re3im.inı yakmda tanıyacak- ~-aılaııyac&k kadar çalıpDJ!, didln-
L."ir.t ba • IWfliJM ~ i- .,..... ' me..i hmueunda bütün nilluzunu i.ti- Iarı tahmin olunmaktadır. ~ memlelGetin Irurtuluıunda üzeri-
~ telakki edil .. dah~ bapekil Saragoe, 1 a.a. - Reuter ajanaı mu· mal edeecii teminatını vermittir. ne dü,en ftZffeyi hakkiyle yapmJttı. 
~ta-~,..·- la&dieeJ'i a•am Jc.a. habf irinden: Terüel mıntakaamdald Genç mebu• olara hitabelerile yürek-
~ izahı .... halele Jnpt... rallkist kıtalar, halihazırda Valanaia- Fmmıs •ol partilerinin bom· Romanyada teri titretmiı, latlklll mf1cadelninin 
~tiaia --:-: t.wibli .. nın ilk müdafaa hattı addedilmekte o- bardımam pro•--ıolan heyecan imillednden, unaurlanndan 
~ fiiph .. ~mektad .. ~cır- lan 80n derece mUMabkem mıntakayı _. blrl olauaf, genç •ekil olar• en yakm 

qou9lardır. Bu kıtalar, Saguntc fCh· · Paria, 1 a.a. - Mebuaan meclisi, sol arkadafı Necatinin yarlda bıraktıp 1 • 

._:caba • .-, ...... ha ,.W. t.wi- rine dojru ilerlemektedirler. partiler heyeti bueUn bir teblii neı- Orduyu teçhiz için seri ikmale çabfDUf, elçi olarak her 

.._ •hata 1m Yardı? Baruı belki ,.._ 1__ rederok t.panyadan, Alibııt, Valen- .bulunıduiu yerde temu ettiklerinin 
~ L:_ - .............. _._ ___ L_ befteral Franımnun ıef ıı,leri d h 1 k mu.h"'het" itimadını ~--.. -. ullıbi-
L. "'""'i .,....,_ Sa'----1..- 1 G _, D ,,.;. ft Baıwelona ..dSJ -·ı. .... irlerin a ..... ı·stı• raz _., 
~.Tarihte ,..._. Mlalike8i" ..ı;.. Mmllilll_, a.a. - ene~91 ~ran· ,,_ 5-'• ~ r-- yetle temsil eemif, ibtililin gocuju ol-
t_ ,_.... ko, berabmnde millt müdafaa ve ek- bombaıdmwı edilerek y«lslerce kiti· d ~ bl 0 · t..airip seçen birçok hldieelw • i b 1 61 "ni f eti Bükreı. 1 a.a. - Maliye nezareti, u.unu r an un.-m.nıttı. ençtı, ıııı.... - L!" .ı--1_...ıı-· ___.__ ... .ı __ ..__

1 
~iliye nuırları oldufu halde Vınaro- n n u ıuret e mesı ne r e pro· iatikbal kc-..ıı:..:-..ı1n ıl'!lft._ -v•-r um .. . ~ ... _,,..90 __ ____. • bi te.lo etmektedir. dün sabah orduyu teçhiz i,.in bir da- Qlll9&UU ır-• ır-.r"' ... •1ıııı.... !.ı __ -...1 ___ ... __ , __ --L. a gi.tmiıf ve orada hart> filosunun r· I yordu. 

... --- _ --- _ bili istikraza karar vermiı ve tahvil-
~ w .. ikıo&ojileri bili wdifi __ .;....._______________________ terini piyasaya arzetmiıtir. iki mil- O günden beri Gç yıl geçti; bugiln 

.... tehlikenin L.0:..:-.LU:.z.a -a idi- Evlenme ya~ları 19 Mayıs yar 350 milyon Ieylik bir meblai he- dardüncU yıl bmfbyor. Betyle bir yıl-

... _ ~--.- ·-ı· ,. meıı utılm.,ıır. danUmtlntl batırlwk elim oldup 
~iü ..ı& aalaıll•mas. W Al- 1 Ba IHlkrua Md bula• bonoları 1mdar bdd bir YMlfecHr. Terk lakı· 
.'Ja ülüWI 1 BP'c MzP 1 niçin indiri iyor? , •• , ....... , ya.de .. bu&M ,... pdmaektedir. Wmun taMlrlıt*u lsJn Matllıtdla 
~. HadafJ '' 1acw '" Ç' ı _.... iDlht ... c ,,,. ~ ı.t1Jau. 19'f0. 43 ..u wlerl miJU ~ altlada leilfll'lren cftltealerl 
"-~ ftıorkutmak için de o~ bUtUft gtln tatil edilir." mGdafaa büdcninden 6denecektlr. V•rf Çınar gibi pyreıttl ftta ~--
~~~~~~ .. ~-ı,..e r.w.~-= INr nuıumeı PfUJUJI 1'1ucib sebebler ıayıbası 1artnın ,aıııatarında daima. anacaf;ız. 
~ dıa ..._ latla7& lllılsila.W.. lllllullJI Yerdi HWdlmet, mucib eebebler llyihaam-

cıle -.LL ... da. 19 maymn ulusal bayramlar aruı. fy' --...... F ... ld a., ...... 1 __ ,_, __ ,_ •-L. _.__L 
Mareşal Göring'in Hitler'ln 
l'e8Jmleri h•kkmda bir emri a...ı :;»-.. ....... p1..ı..ı lh ICadm n erbık için wltllme y.,ıa- :..:Z:~"*"" 1" .._..._.., IWI -h..,_, .... ~ Ç•ıllnllll:Ja. ..._. rmı tayin eden medeni lıanunum1UU11 Dun 19 ___ --'un her bu- Berlin. ı a.a. - Jılarep1 08rtnc. &-

tll:_ -~ .....,,. cWcli -.1:.- 88 laci madd•lııi deilfıtlreıı ba11A -ı- 6 - ,.__ ııifonmh aba 1ar B. Hl•'--ı- ord 
=-~iit ........ NAii' := projelini Jri1kt1met cStin IC.ecmatava caimda tOrk ıençleri, sporculan ft • :y ı, ~m u 

,,.... · · · -,- milyonlarca tiidc halla toplu n blr!tk- yllbek tefi aıfatiyle yaptıfı tetfit-
•~ de .... ..,. lftirM Tlrmift&I'. l rd ..J 

Adliye ençümeni dün 

basınbirliği projesini 
tetkike baıladı -~ Ç-ı..- y · madd .. -..:ıı te, ebedi ve ..:ı... .. ..,iimuJ bir tarihln da- e • " g .. Y6t te1imlerinde ve umu· ~_.'!_.ıa,.... ...... --..... enı eıwuur: ---. 

~ natlmndaa _..1 k •lrtncl... .._ Tilrk medeni kanununun 88 inol ntlm ıfkılerlnden en l>Uyllfilnil kutla - mlyeti itibariyle llUbaylann TUlfe ha- Kamutay Adi" Umeni dUn, 
aı.._ L~• r...e•lz IDia ,..., .... mmclesi fU tıekildo dojiftirilımifür: maktadırlar. Bqiln beıer tarihinin in- llnde bulundukları eanada B. Hitler- lliln" Çağ 1 (-;e ~ . B. 
tilta ualul.c.k cııa.n., BerUacleld İn· Erirck 17, kadın 15 yqmı ilaDlll etme- MDlık n medeniyet lehine olarak tali- kı fotolrafmı almaktan meneden bir ır 1 

•••• rum un reilliliDde 

~~ e&.;at~~el_.i .. ~ •• ~~ o dikçe evlenemes Su bdar ki hAkim ini " Ptifiııl 4eiittirdili ,uncuır. Bu· emirname netretmiıtir. Marepl Q6. toplanarak bütuıı eazetıecüerin mec
--- -~ w, fnbl&de hallm:le ye pek mühim bir D1I taıkib edenin on eelds eenenin her ~ bl§kumandanm fotofrafını aJ.. burl olarak ad olacMları " ımelek 

'- w ~ AlmanJa· sebebe mebni oabef yafU1I ikmal et· eGfttl o dnrim pUniln ne bUyilılıc ve manm .. yerinde olmıyan ve askerliğe menaaplarmm bM: " f~ ı. 
t1....,. ~ içia pM&ldı ... mit olan bir el'bık ~a ondört yapıı. il~ neticeler verdifinl ıöster • )'Üıfl!llyan bir hareket,, oldufunu min edecek olan BMm birlill kanunu 
~ ,_ •ımmııtlarcl ... Kim itilir bitirmit olan bir kaduıın evlenme.ine moktedir. Ve ltide de ıa.termekte de- hildlrmektedlr. proj•lnln mUAkereeiM baflaınlftır. 

._da abmm Wlırilımeti üz.i- müaaade edebtlir. Karardan önce ana, YlılD edecektir. Onwı içindir ki en Bil- Enc:Umıen tıoplant•ma lftll'tk eden 
~-... )'apauıık için clüfini'k fit bir baba, veya vuiniıı dinlenmesi lisım- yUiilmilz Atatürk. bu ltinin en büyük Dabiliye velclli ve Parti Qenel ..a.. 
~idi. Hw luıWe İllCilİs WJik .ı. dır._ amma olan türk cençlilizıe ve tilrk Bir yahudi kahvesine terimis B. Şlllail Kaya; projema mu-
~ Sir N9ril Head .... •'- -çim• Bu kanun Defl'i tarihindea yllrilrlil- 9P0rculutuna bugilnün uh..teini ten - haskm yapıldı clb Hbeplerini •• pseteciliii memı .. 
._ 9li olan ctmaarteai sini. Alman· ie &irecektir. · 8ib eylemiflerclir. Böyle nıJradd• bir Bertin, ı a.a. _ Zabıta, bilhaua ya- ketimiade bYWtlıi bir ıwleık haline 
L barici,. Tekili a.,. Ribbenıtrop'a Bu tedbir niçin alındı? gilnUn uluul bayram cf1n1e:rl arwnda budilerin devam etmekte oldukları koyacak olan w pyeleriDi ı.h et-
.:'_defa ıönlüiü "Çekoelovakya)'a Hükümet, evlenme Yat hadlerinin buı'lunmuı tabi! olduiµndan 2739 na- Kurfueratendam caddesinde idin iki mittir. Buaın bbuffindeıuoııra mad
~al-.Jc bir taarnmm A'ft'UP&da' küçilltlllmnini mucK> tebepler llyi- maralı kanuna bu fıkra illve edilmittir. bUyU.k kahveye baskın yapmıılardır delere geçilınit ve birlijiıı tefkilit ve 
ı.,- -.,.. • .-.. oı.blleceiiai. böyle halında JÖylece i.zah etmektedir: Bayram gtlnUniln cumaya teuıdtlfil 317. •l yab. u_di· olmak üzere 339 k::ı orıanlarınuı aal&biyetlerine aid ma.d. 
~- harpte lnsiltenaia ele bitaraf ••-Türk medeni kanununun 88 inci .halinde cumartesi cilnilniln yansım tevkıf edılmıştir. Tevkif edilmit "!: deler kabul olunmuttur. 
~acaiau ~ti bildiri!- maddesi, erkelin 18 ve kadının ı 7 ya- tatil etmemıek9 duran blltln IDelalyi bit im phı•Iar araamda 76 aabıbb b; AdUye endlmeni bugiln öileden 
~ir. Almanyayı aücendiren Ya tını ilanal etmedilcçe evlenmemeleri bs mt için yeniden harekete retlre. lwunaktadır. aonra da toplanarak projenin görü9QJ. 
~ ele ._ olea ı...ktir. Hakilr•t.n eu.uıı kabul etmiftlr. llaayyen bir rek eonradu ıene kesmek Pbl fayda- metılnl bltireCetttr. 
tl.... ATrapaya kartı la,ilterenin yattan evet evlenmeye cevu ver.ilme- ms n hattl buı hallerde UltJdU&t do- -
"~·fi alika ........ lnıilte - mesl, her feyden önce tabiat kanunla- turan bir vaziyet ibdu etmlftir. Bu l • Cumhurrelsllll yatı ~ Alman,.a arNIDda en ebemi· rının zaruri bir icabıdır. Bundan bat- tibarla bu ima mllddetln de tatil edil- Bugün Ba~evhıde 
ı.:..- ihtilaf IDfizaaclar. Almanya, ka mU.takbel karın kocanın ana ba· mesi muvafık cörillmUftür." 1 
~ maaJaeclıdm feshetmif ol· ba aıfatlle yflklenecelderi TUife ft d"n sabah klnd -· resim 
~· beraber, omm &ama n meauliyetlerl de g6z Bntlne almak il· J 1 U 
~ laacladlan Y•ındald hü- zımdır. Her iki bakımdan da evleame- GPOn ar lergiaİ açılıyor 
~ riayetkar olchafana dai- ye ehliyet, bir fahıata.n diler ,.ma ,. 
't•ar elmİftİr. Almanya, fnıil- göre değipr. Fakat bu deiitildik; ik· stanbula geldi Her yıl hilkUmet tarafmdan tertib 
~ ile imzaladıtı bir ..... ıe ile limin, muh!tin, hayat tartlarının te- Bir SOYJ81 ae11lslnl edilen ve memleketin bütün 11natkir 
-..__:-a kunetlerini. lasiltere clonan· sirleri altındadır. Kaııunlarnıın ana ( Bqı 1. lacl aylada) 1aruım ittirak:iyle haairan aymda •· 
~ Gçte bir nilbetincle mahafa· hWdimlerl aynı eeua iatiMd eden ıs.JO da 1,____ çılan reunl birlqilı: rnim serıial bu 

etmex.ı &--LL.11.ı -: ... ir. D- devletlerin evlenme bu·-·-..ıı- a99'ı 1 ~ ılrerek l)olmabalıçe 1 d ~ ... 11 .. Kül · •• ~- _. ....., _ .. ._ " - d 1 L d 1 anllnıde demi lemi~ yı a ......... tür bakanı &. Saffet 
"-te • e•elki Almanyanm laıilte- ayrı y&Jlar kli>ul etmit olmalarının yo il •••• , 1 ar Bir mü~ 90~~tatllrk be abe _ Arlbn tarafmdan Halkevinde 1aat 
' J'apmaktan daima bçmdıtı bü sebebi budur.,, l rinde B r r 16 da açılacaktır. Ser&ide 4 cnap rn-
~ bir konseaiyondar. Yeni Alına. Hükümet bundan 90l1ra, IDlllıkeme. Tokyo, ı LL _ J>omel ajantı bilcll· .!..ı apeki1 B. CeW Bayar, buı eamlarının nerlerl vardır. 
ıw_L. ıarbcla ıösil ,.Htw. Ve de- lerde yq tashihi için açılmıf olan da- riyor: · bulund ar&.~e vali lluhkıtin U•tündai 1 _ QU..el llnatlar birll~t, 
~'l"İa hlkimiyeti için Udncl Vil- vlların büyük bir kmaıımn nlenme u ... halde Acar motoru ile yatı li 
~Alman---- waptı&. ...:L.j, fa. dolayısiyle olduğunu tasrih etmekte Japon "'lhmlan, ..ıı 1abalu Ha· ,.reflendirmitler" bir m6cldeıt iıtf· 2 - MU.takil reuam ve heykeltrat-
ı.t..._. ,,_ , •• •ıv kadto aduı Ahileri kenarında kara- rahat etıaı1,ıerdlr. 1ar birliği reuamJan. • 

tar • 
Paratiitçülik lçlııa .,.....&le lıda· 

... blel.U.. .... YAl"4hr. Alllraa ......... ......-........ ~··· 
Ye IMmlM'lla Ul7 ~ .,........._ 
ta-. Ne ya .. ld ,.....,_.. aM 
YC $}>0rC1D\ı en kalabalık tdari ... 
latanbolda henüz parq&t w..t ,.... 
Pdıın.ıımttw. 1.t.-.1. aıtea IPOI' te
IİIMI INıbmiaclan talil .... pulM 
delildir. Parat&t blı Hn Mil ,. 
P ..... "111 olme- da ha ta'lı<ll.U.. 
i• atfetmek llnn ,.u,.. 

Türk ha•a kwwaa Wr ,... 
faaliyet bllnçoaa, bilhaua b-.Hı 
bir cumhuriyet nesli ,-etlttiı....., ... 
bamdan ~ mösmlr 'N kııawtll
dir. Bet altı ,... -- ıeçtlld. ... 
ra hırs dlı ttiırk •llhi r4'ı 'ı p. 
nıoefb. a. De8il ,,..eiwtiklla -. ...... .----tGm ............ 
..... bqlra bDlld ........... 
•t-aa .......... --.. 
ALETSiZ HARB Y APILAMA.Z Mir 

KURUN'da ~Alla u.., ba 1Nıt 
blda 7azwnda clbar' ld ı · 

"VMıti71e Napol,._., ı.ıt. isi
.. liaımdır, cliye .._..ıar. 

- Para, para, sene paral" 
l>İ7• cevab vennit, Napol,.. lıl· 

feclil .. ba aöz basüne kadar ıa
hemen beynelmilel bir clkw ... 
telikki eclilirdi. aw. .... fnc d z 
hn için paraya büJ1k .. J;a 
Yelhlerdi. Pars.,.. Mıdsas .at. ... 
clüpiDdülderi içia ele - i ..... 
ten -.. Ahu117qa W ettiri
lea zecri tartlarm birincisi IMa ...... 
lekette bulanan altın ltoldanm el
lerine seçinnek o&du. Almanya ta
m.ini borçlanm artık ••ari,eoc•ifm 
declifi Zam&D alman clnJ.t ........ 
aİDcle ................. alba ....... 
da tun•men erimit ......._ .... 

Bay Aaan Ua, ya.zmm tö7'• W
tirmekteclir : : 

"Harb .. para mnzaa~ kU'flSlll 
da fikirlerde hud olaa. ba defitik
lik t.hii olarak altın deailea macl
clenin be,nelmilel eh...., .... hiçe 
indirmit olma,.... Fllluıt lıart.I ..... 
ce altın ~ l'mawk 1111-
yadmın detitmesi .,_,,.elmilel lan 
" ekcmami tellWW-mcle 'hiç ,..._ 
kına •anlmak11zm Yalnaa ael• m. 
ldllllı ptık açık cöetea i)w. ~ ile rekabete sirifmelr niye- ve bu Yat tuhihi taleölerlnln mlltema- 78 Otunmaf bulunan " Japon ara Yit. btltUn terferruatil• fwblide 3 - D. grupu reaamtarı. 

~efilclir. Fakat bir prtla: in- diyen çolaldıtına lfUOt ederek İ9tan- •ularma tıecaris l11emlt oldulu tala· bir mllkemmeHyeıttedlr. Beyu boyalı, 
~ ia de orta ATl'Up& itlerinden bul ve Ankara gibi bily6k vlliyet mer- min edilen VWllYOStok kumpan,.... çift bKalı ve 

4800 
reçlMer ton büyük-

4 - Serbest reaum\lr birliği. 
~Iİ f&l'lile. lqlltere ba kezlerİnde yq tabibi dolaymlyle ça- na ald bir S09')'et konıetıinl yolandan HllGndedlr .lOG metre "--• 

18 
metr• Bu ıergi (Birletik Serıi) adı veri-

~ a ile pek yalandan alakadar buk evlenme davllarmın, umum ye.kft. abko:JIDqtar. Korntte 153 kiti ftf- en1 vardır. Mlılııinelerii"bin be ..ı .. len aerıinin ikinciaidir. Serci, sanat 
~u itiraf etmemittlr. Bltiin a- nun yflade eebenini tetkil ettlline i· dır. Kaptan ve ikinci kaptan isticvab kuvvetindedir. YA .. temayüllerini toplu bir tekilde ıöt-

Demek iltiJann ki ....... Napol
,._ •1 olaa,.di ''lfaft için De lbma
dır" M1&line karp bqka tlrl6 en• 
.....aMtl; ihtimal ki ı 

- iptida milletçe lrirlik •e mllet
çe çalıtmak. .. Ondan ........... cli
;reoekti... ,, 

~'-dı=~= ;:1rt= pret etmekttdlr. olunacaklardır. Blum und Wou tezıi.hlarmda ya- tennesi bakımından dikkate pyandır. 
~bir IÖzcHI. ç-L--1--L b-L--- pıknlf, dünyanın en mükemmel büyük S I 
"" ..._.. _...... Bir tef • tal bi ve ..ıızeı atıd ovyet erle ticaret anlatma '- -'&ıc•nm tGınaltblll ayclmlatmıt- ili' e •- 7 ır. Yat iıki kazanla çallf- B 
... l)d d--'- -==-~I ----- 1 Pelonya koıuoloaluk tılı aman uıa.tte 16 mil, dört kuaııla emda değlfildik isiklet y&n§• 

..... _ --- - 683 1ayıh kanunun 25 lncl madde- -ı- ~ Geçen h_afta bir müubaka -ptık-
·-inJ-: L9..ıt--•-=- sın· e ıa· t'ınaden teL-u""d maaıları blrlncı" maka•ele-•- r-..-2.~edı saman. da 21 mil aUrat temiıı Türkiye ~et R ti et lar bi .,. •-• ..___, aau-...... - ,,. llUUi --- • "'"'" T u•ya car ye ını ldırdiiimiz Yünit •por kulL 

~. mclan geç.,.. tebellür eden derece llzerinden tadil edilen milte- . Polonya ile aramı:ıdald ke>MolOllluk e ır. Aynca ıcmiye ton defa tediye anlafmama bailı bir numara- bU bi•iklet~ileri bu hafta cı. ikinci 

~.._ilı0z orta A-·pa polit0 ika1111- '--idi d maıaı ı tar b ka 1 yalpa muvazene ileti de kıonduiu i~in h u-tede 754 tarife a.y bir hu ._... •• - aa er en o an m ayrıca u mu - etıinln tadilin dal lan f k 'ad ır M9 po onunun yarıı ırlamıtlardır. B'-e -·· Al k im "" 1 r 0 pro- ev ıaa e rahat seyllhat edilebilmek- kar uı ı-l..; tnanyanm ınemnan • adı- kanunun 30 uncu maddesinden lıti- tokolun taıdi1d hakkmdald kanun tedir ııamda g&terilen harfler arum· dıkları bir mektubla mllaabakaya glr-
IÖ9t.-iır. fade edip etmiyeceklerinln tefıirlni projnlnl, ltUıldtmet, Kamutaya ver· Y.;ın iki büyük motıorbotu ve bir da yapılacak defitiklife aid nota- mek lıtiyenlerin pazar sabahı 1aat ae-

. A. Ş. ESMER hBkümet mecliaten istemlıttr. mittir. de lıMmet motoru -...Jı•. nın tasdiki hakkmdaki kanun proje. klzde fabrika anUnde bulunmalaruu 
·-" • ilini btlkilınet Kamutaya nrmlıtlr. bildirmektedirler. 
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yaptıklarını görüyor. Bu sola taş· 
manın neye delalet ettiğini derhal 
anlıyor ve §İmal grupu komutanlığı
na bu noktadaki tehlikeyi bildiri
yor, nazarı dikkati celbetmek isti
yor. itte Arıburnundaki İngiliz kol
ordu komutanının kafasında doğan 
nüve bu suretle ve gene Atatürk gö
züyle daha ilk anlarda görülerek 
yukarı haber veriliyor ve mafevk 
komutanlıklar ikaz olunuyor. 

(Fakat bundan yukarı derecede
ki komutanlar ne dereceye kadar 
mütenebbih olmuşlardır o batka 
meseledir ve onu da müteakib hare
ketlerde göreceğiz.) 

Ufak tefek kanlı muharebeleri 
intaç eden bu tahkımat bilhassa de
nizin yakınlığından tamamen orta -
dan kaldırılamıyor ve Anafarta ha
reketlerinin temeli de daha üç ay e
:vel atılıyor. 

İngiliz kabinesinin te§kil ettiği 
Çanakkale komitesi 7 haziran 915 
de toplanıyor. Bundan evelki toplan
tısında kabinenin aJi.kadar azaları 

Çanakkaleden çek.ilm.ek, yeni kuv· 
:vetler göndererek te§ebbüsü yenile
mek, Çanakkaledeki kıtalarda ha.ad 
olan boıluklan doldurarak mukave
met etmek tm1'1armı münakaıa eıttiği 
ye bizzat Lord Kiçner de bu müte
~eddid aza arasmda bulunduğu hal
de bu yeni konıitede Lord Kiçner 
e&ki fikrini tamamen deği§tİrmİ§ ve 
kati galebenin temini için Hamilto
JlUıll istediği kuvvetlerin gönderilme
ai.ne taraftar kesilmitti. Bunu içtima· 
dan evel kaleme alarak komite aza
larına dağıttığı beyannamede şöyle 
mütalea ediyordu : 

1 - Çana.kkalenin tahliyesi ordu 
için büyük feli.ketleri mucıp olur ve 
bu felaketli hareket ancak diğer da
ha büyük bir felaketten kaçmmak 
için ihtiyar olunabilir. Halbuki hali 
hazırda böyle bir §ey yoktur. 

ULUS 

Prens Bibesko diyor ki: ~·~ ... ~ .. ~ ... 
Planörcülükte, kuvvet 

teşkilat bakımından 

ve Ankara: 

Ugie Neşriyatı: 12 30 K k pi . arışı , 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musiltİ.~1 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve haricı1 
berler. 
Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla d 

musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk sı 
kılan (Makbule Çakar ve arkadaşlaı11J 
20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 2 
Radyofonik temsil (Gençler grupu taf3J1. 
dan) - 21.00 Konferans: (Selim Sırrı il 

can - ordu Saylavı - ) - 21.15 Stüdyo ı 
lon orkestrası: 1 - Dclibes: La Source· il 
Rachmaninow: Serenade. 3 - Rubins~ 
Bal Costume. 4 - Delibes : Lakme - "' 
Ajans haberleri - 22.13 Yarınki progfllll' 

Yazan: M. Şevki Yazman Almanya dan sonra ,... . "· ·~ 
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Enternasyonal havacılık federasyo
nu baş.kanı prens B ibesko ile memle
•ketimizde bulunduğu müddetçe en 
çok temas etmiş biri <ılarak S. A. 
Prensin Türkkuşu etrafındaki intiba
larım en iyi tes.bit etmiş bulunduğu
m.ainanıyorum. 

Her şeyden evel şuna bilhassa işa
ret etmek isterim ki, Türk.kuşu hare
•keti federasyonun sayın başkanı; bek
lenmiyen ve hiç bir zaman umulma
mış bir vaziyetten doğan kuvvetli 
·hayranlık duygulariyle toprakları

mızdan ayrılmışlardır. 
Federasyon başkam olmak sıfatiyle 

•bütün Avrupa memleketlerini amatör 
den Çanakkaleyi terkedip çıkma as-ı zarfında Hamiltona yeni teşekkül e- havacılık bakımından ayrı ayrı gör
la doğru olamaz. den birinci ordunun tüm!..nlerinden müş ve tetkik etmiş olan S. A. Prens, 

Lord Kiçner'den daha ate§Iİ birisi (Kiçn: r ordusu) üç tümen daha ve- en son tetkik gezisini Türkiye'ye yap
vardır: Bahriye nazırı Çurçil. Kom1- rerek Hamil tonun arzusunu yerine makta idi; ve böylece memleketimiz
te toplanmadan evel bizzat Çurçil getirmek ve kati neticeyi alması için de görmüş olduklarını topyekun bü
de bir beyanname kaleme alınışhr. kendisine imkan vermek. tün Avrupa havacıhklariyle karşılaş
Bu beyanname Çanakkalede azami Bu kararı verdirmekle de Çurçil tırmak vaziyetinde bulunuyordu. Bu 
gayret ve fedakarlığın gösterilmesi- hızını a1mışa benzemiyor. Karardan itibarla, vermiş olduğu hükümleri ka
ni harbiye nazırından daha ıiddetli dört gün sonra yani 11 haziran 1915 ti ve nihai: mahiyetleri ile ele almak 
bir .surette müdafaa etmektedir. tarihli bir mektupla komiteye tekrar vaziyetinde bulunuyoruz. 

6 ağustos aabahı bizim vaziyetimiz ... 

Çurçil hülasatan diyor ki : müracaat ediyor ve bunda Gelibolu S. A. Prens, teşkilat ve gaye bakım-
ı - Önümüzdeki üç ay zarfında yarımadasındaki har - katın bir an larından Türkku~.u hareketini eşsiz, 

alınanlar garb cebhesinde itilaf dev evel bitirilmesi için çok büyiik bir kuvvet '!'e geniş1ik bakımındansa Av
letlerinin müdafaa hattını yarmak kuvvetin ve vakit geçiri1meden gön- rupa'da ikinci saymakta ve "Türkiye, 
kuvvet ve kudretini katiyen haiz o - deri1mesinin bir basiret alameti ola- Almanya'dan sonra gelir" demekte-
laınıyacaklardır. cağını söyledikten sonra netice ola- dir. 

2 - Diğer taraftan da itilaf ordu- rak diyor ki : "Harbm bu sıralarda Bu kanaatlerini söyledikleri zaman 
larmın alman hatlarını bu müddet elde edilebilecek mükafatı burada- kendilerine "Polonya'daki bizi hay
zarfında yarmaları hususunda da dır (hey gidi yanlış düşünce). Bu ran bırakan planörcülük çalışmalan
eskiden daha ziyade fÜpheliyim. sene içinde elde edebileceğimiz ye- nı" hatırlattım. Bana "o, başka bir 

Bu suretle garb cephesinde muha- gane mükafat hadden fazla masraf janrdadır ve kalabalık ne olursa olsun, 
rebe bir çıkmaza sapmıftrr. ve fedakarhk yapılmaksızın ve nis- tuttuğunuz yol ve gaye dolayısiyle 

İngiltere ise gene bu müddet zar- beten kısa zamanda burada istihsal Polonya'dan iler.idesiniz" cevabını 
fında bir i&tiladan masundur. Bina - edilebilecektir. Fakat bunun için verdi. 
enaleyh Hamiltonun harekatını ne - hemen hareket ve faaliyete geçme- Bazan bütün bu, S. A. Prensin söy
ticeye ulattımıak için istediğıi asker miz lazmıdır. Alacağıınız tedbirler ]emiş oldukları güzel sözleri kendi 
kendisine temin olunabilir ve olun - süratli bir muvaffakıyeti tahakkuk kendime misafirliğin ve yüksek neza
malıdır. Garb cephe&inde lcilometre- ettirecek mikya&ta olmalıdır ..• ilh .. ,, ket ve asITlık. tecrübe görmüş dost
lerce ilerleme bizi neticei ka..tiyeye Çurçilin bu acele etmesine kRl"§ı • luk duygularının normal eseri say
ia.al edemediği halde Çanakkalede 3 hk itilaf ordularmm garb cephesin- maık laznn gelip gelmediğini sonnağa 
mil meaafenin zaptı bizi bir zafere deki b~komutanı general Jofr i&e kalk!!ftığım zaman, her biri bir çeyreık 
-~qtıracaktar: """l!UM.a7wn -vu. a•-...-.~ --•- __. -- - .. - .. .. .,._ • 

Bir defa Kiliıdülbahir pliı.ıo.u zap• garp eepheainde ya.pılaea.k fevkal- işi uçucunun, prensiıbler, sayılar, ran-
tedilip boğaz a.çıldı mı alman - türk ade bir gayretle harbm kı~ gelme - dımanlar üzerine yaptrkları konuşma
filosu mahvedilir, lstanbul dÜ§er, den neticeleneceğine kanidi ve bu - dan ve gözle görün en, maddeleşmi~ 
balka.nhlar jtiJaf zümresine iltihak nun için de İngiliz kuvvetlerinin en hak.iıkatlardan doğ:n bu ~an~atler~e 
eder, Türkiye muharibler safmdaa küçük bjr kısmının dahi garp cephe- eksık vey a kolay soylenmış hır mahı
çıkarılır ve saire ve aaire. Şimdi so- &inden b~ka bir yerde istihdamına yet olamıyacağı neticesine ~~rdıın. 
ruyorwn size : muvafakat etmiyordu. Ve tabiatile Gerçek, iki yaşında bulunan Turkku-

• A ' m dördüncü veya bu iıte hayli de ağır basıyordu. şunun vrupa n • . 
Diğer hangi ıahnei harbde ve ge· Buna karşılık bu sıralarda cere- beşincisi olarak değerlendirmek bı~e 

lecek üç ay zarfında bu kadar fev- yan eden diğer bir hadise almanla- bir takdir olabiliııken, S. A. Prensın 
kalade mahiyeti haiz bir zafer elde rm ruslara taarruz ederek' onları ge- kurumumuzu ikinci dereceye yüks.elt
edebilirsiniz? ri atmaları keyfiyetini bir an evel mel eri - olsa olsa - anc:k hakıka-

. b'" b' · b lmak lazımdır Bu dehtetli mantık ve sual karıı- Çanakkalede yeni bir hare,kete geç- tın ta 11 ıT ıca ı 0 • 

smda her §ey duruyor, arkadan Lord mek zaruretini İngilizlerin gözü ö- Ankara'daki mektebimiz açılma .. res
Kiç.ner de kalkarak (Çanakkalenin nüne koyuyordu. 13 temınuz 915 te mi yapılmamış bir vaziyette, katı te-
tahliyesine karar verirseniz doğacak almanlar ve avusturyalılar ruslara 
felaketlerin mesuliyetini üzeriıne a- kar§ı müşterek ve kahir bir hareke-

Prens Bibesko ve B. Fuad Bulca 
hava hareketlerini seyrediyorlar 
sellümü bitmemiş sekiz on aylık lıir 
hayatı olan motörlü mektebin meyda
nı henüz yeni tamamlanmış, İnönü 
kampı iki yıllrk, binalrırı bitmemi ş bir 
halde iken Türkkuşu'nun pianörcü
lükte, motörlü tayyarede, paraşütçü
lükte ve modelcilik sahasında bugün 
elde etmiş bulunduğu neticeler göz 
doyuran parlak muvaffakiyetler sa
yılmak neden yersi zolabilsin ? .. Bizi 
beğenen ve övenlere karşı, "acaba doğ
ru mu söylüyor" diye şüpheye düşe
cek yerde, bizzat kendimizin, kendi 
kendimizi yoklaması daha doğru de
ğil midir? 

İstanbul : 

Oğle ~eşriyatı: 12.30 Plakla 1'.~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 plş 
türk musikisi - 13.30 - 1-4 Muhtelif pi 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: P Akl 18.30 ıa a ., 
musikisi - 18.45 Kızılay haftası: Ko111 
rans: Doktor Fethi (Kızılayın yardıınl3~ 
- 19.00 Plakla dans musikisi - 19.15 S 
musahabeleri : Eşref Şefik - 19.55 B 
haberleri - 20.00 Sadi Hoşses ve arkad 
lan tarafından türk musikisi ve halk ş" 
kıları - 20.45 Hava raporu - 20.48 öıı: 
Rıza tarafından arabça söylev - zı.oo l' 
dife Neydik ve arkadaşları tarafından t~ 
musikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) 
21.45 ORKESTRA: 1 - Kamsak: potP 
viyenuvaz. 2 - Buzke: Melodi. 3 - Tran 
tör: vals. -4 - Linke: Serenad - 2.2.15 Ai3 
haberleri - Z2.30 Plakla sololar, opera 
operet parçaları - 22.50 Son haberle! 
ertesi güniın programı - 23.00 Son. 

Avrupa : 

0.PE~A VE OPERETLER: 18.30 l'fi 
kova - 19.00 Bernmünster - 20.30 Paı:is , 
21.00 Milano - 21.00 Roma - 21.40 Dt01 

vich. , 
ORKESTRA KONSERLER! VE sı~ 

FON!: 12.00 Frankfurt - 18.45 Mos~o 
- 19.25 Brün - 20.00Moskova - zt.l 
Brüksel - 22.20 Kopenhag _: 24.00 St~ 
gart. 

ODA MÜZİÖİ: 18.00 Doyçlanzendef 
21.20 Münib - 22.15 Varşova. 

SOLO KONSERLERİ : 15.25 Hambıl· 
- 15.30 Viyana - 16.00 Vorşova - 17· 
Berlin - 17.30 Stokholm - 17.-40 Prağ 1 18.20 Laypzig - 18.45 Hilvesum - 19· 
Ştutgart - 22.50 Kopenhag. 
NEFESLİ SAZLAR: 11.05 Prağ- lZ· 

Beromünster. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLJ\~ 

18.20 Breslav - 18.30 Paris - P.T.T. _. 
Hilversum - 22.40 Sarbrük. 1 Enternasyonal havacıhk fe.derasyo- HAFİF MÜZİK: 5 Königsberg - 6. 

nunun kuvvetli bir rüknü olan türk Hamburg - 6.30 Kolonya - 8.0 Frankfll~ Königsberg - 10.30 Hamburg - 12 ga 
hava kurumu, Türk.kuşunda şekillen- burg, Münib - 1-4.10 Frankfurt, Koıoııe! 
dirildiği hareket ve başarılarla, Tür- - 14.15 Berlin - 15 35 B,.;tin -..ı !!' Bt · 
k" ' . A d .,_. . lav. Hamb•l" • - l~ .rıll1 - 18 Berlin -
ıye yı vrupa a ı~ıni;ı dereceye.,..: ~ .ı..olonya - 20 Brüksel_ 20 30 T 1 

yükseltmek suretiyle, gerq"\ouh'ı•ı. -.~2,.15 Stokholm - 22.30 H~mbur.g- ~.~ 
mille•tin takdirin.'-ı.!c1.U"11aya Iayik- Konıgsberg. 

• A k h k HALK MtJ'ZİÖİ: 11 Stutgal't _ 22.30 
tır. qLtes Pr,.11.çı ça ve a lı olarak Bütün alman istasyonları. 
bu not,'-• şöyle izah ediyor: "Bütün 

bu '~~n~ı~ u!~drran~ eser~er, et_ra- nin ancak ilk defa örmekte oldu1dam' 
fiaba~_ ,,..; _a,,. a.1~1,.,-:__ :· gcııHCH.xl., •yükY~KSli'I( \re cı-...... ~~,,, .. :-----ı.~-~-.ı....1 

k b'l . . . . ""'v .. ._nııııc1a seyrettıler. Parat:ih .. 
s~ ı gı ve ıdar: kuvvetıne ve ırade- lerimizın dU'tg.Ve ~rMJcak bir ha: 
sıne h,ayran ?ldugum başkanınız Fuat atlayışlarını gördüler. Modeldi 
Bulca nm elınden çıkmaktadır. Bunu kurslarına devam eden amatörlerin 
herşeyde görmek için çok zeki olma- serleri, modelcilik labratuvarı çalı 
ğa hiç de lüzum yoktur .... " malarr, her iki alandaki tesisat V 

S. A. Prens Türkkuşu hakkında ye- dirlerıini arttırdı ve kurum başkan~ 
tecek kadar malfunat aldrıktan ve her ağzından (Admirable - Felidtatio11~ 
şeyimizi gördükten sonra, kendisin- Splendide) kelimeleri hiç eksilmiY 
den çalışma sistemimiz etrafında bir rek harıaretle te!hdk etti. Şurası ıll 

tavsiyeleri olup olmryacağmı, varsa hakıkaık ki, S. A. Prens, entemasyot1 
pek es.ki bir dostumuz sıfatiyle söy... havacılık federasyonu (F. A. 1.) b 
lemelerini rica etmi~tim. Altesin ver- kam olarak kendi riyaset müddeti 
dikleri cevab şu olmuştur: "Burada çinde kurulmuş ve bu kadar çok geı' 
her şey benim istediğ.im ve düşündü- miş olan Türkkuşu ile, kendilerifl 
ğüm giıbidir. Şayanı hayrert bir suret- mümtaz bir eseri gibi övüneceklerJ 

2 - Çanakkalenin tahliyesi bizzat lamam) tehdidini sa.vuruyor, esa- te geçmişlerdi ve her gün rusları bü
diğer sahnei harblerdeki durumu- &en garb ceph3 sinde İngilizlerin çok yük hezimete uğratıyor ve felakete 
muzu güçle§tirir. Balkan devl .. tleri- mahdut hareketler için verdikleri doğru yaklaştırıyordu. Bu hal ingi • 
nin itilaf zümre.sine iltihakı fikrine azinı zayiattan da ürkmÜ§ olan ka- lizleri her ne olursa olsun Çanakka

leyi açarak Rusyanm yardnnma te çalışmış ve çok muvaffak olmuşsu- ve övünmektedirler. ~ 
koşmaya icbar ediyordu. Bu noktada nuz, iyi bir disiplin ve organizasyon Türk milletinin yardımları, büy~ 
hemen bütün İngiliz nazırlan ve buldum. Bir çok memleketlerde bu !erimizin yüksek himaye ve direkt1 

halkı ittifak etmit bulunuyorlardı. kadar doğru olan çalışma tarzlarını !eriyle yürüyen Türk hava kuru 
- Sonu var - anhyacak ve iyi tavsiyeleri kabul e- hakkında tayyarecilikte söz sahibi 

decek Fuad Bulca ve arkadaşları gibi şahsiyetin fi.kir ve kanaatlerini, be tanıamen veda etmek icabeder. Al- bine azalarının üzerinde bu iki me -
manya mutlak surette bundan istifa- sul nazırın mütaleaları te&irini gös-
de ederek lstanbula sarkar. teriyor ve komite §U kararı veriyor: .111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I!:_ 

3 - Nihayet İngiltere islam ve Halen Gelibolu yarunada5ına :;: Yazan: Alexis Tolatoi No: 107 : 
tark alemindeki haysiyetini ve pres- gönderilmekte olan 52 inci müstah- = 
tijini tamamen kaybeder. Bu seb~b- faz tümeninden başka temmuz ayı ı § 

az adam vardır." mizi sevindireceği çin, bir yazı ş 
İş başında, S. A. Prens kız, erkek linde toplamayı vazife saydım. ..; 

motörlü tayyareler üzerinde monitör tan·daş, bütün bu söylenilenlerden 
olmak üzere yetiştirmekte oldukları- va kurumuna güvenebileceği netice· 

--....-:--:!!Tl'~":':lil =: mızı ve monitörlerin filo uçuşlarını ni çıkarmalıdır. 
§1 tetkik ettiler; bir planörle kendiler~- ŞAKIR HAZIM ERGÔKME 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ :: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

- Size acırız, ey m<ıskoilar, sız bı· 
zim Karadenizi bilmezsiniz: Fırtına
da insanın yüıeği kap kara olur. Bu 
aebebledir ki ona da bu isim verilir. 

Amiral Golovın şu suali sormakla 
iktifa etti "Yoksa biz bundan korkar 
mıyız?" Ve orada hazır bulunan uzuıı 
boylu, parlak gözlü, holandalı kılıklı 
bir adam gülmeğe başladı, ve bütün 
ruslar da güldü. 

Ne yapmalı? İlk sabah esmeğe baş
lar başlamaz yelkenlerini açıp bahrıye 
usulünce manevralar yapan, körfezde 
gezinen, bezden yapılmış sabili he
defler üzerine top atışları yapan bun-

1 ları geçmekten nasıl nasıl menetmeli? 
İstersen bu saygısızlardan bir şey e
sirge 1 Murtaı:a paşa, yalnız allaha gü
venerek müzakereleri kabil olduğu 
kadar uzatıyordu . 

Osmanlı amiral gemisine bir şalopa 
yanaştı. Korneliüs Krüis'e holandalı 
gemiciler gibi giyinmiş iki kürekçi -
Petro ile Aleksaşka - refakat ediyor
du. 
Kıç kasrada moskof vis amiralini 

osmanh tayfalar selamladı. Amiral 
Iasan paşa - sırtında beyaz ipekli 

uzun hil'atı, baiında elmaslı bir yarım 
ayla süslenmiş sarığı - haşmetli, i
lerledi. Elini alnına ve göğsüne götü
rerek hürmetle selam verdi. Korneli
üs Krüis şapkasını çıkardı, Hasan pa
şanın önünde gerilerek şapkayı salla
dı. 

lki iskemle getırdiler . Amiraller 
bir çadır parçasının altına oturdular . 
Kısa boylu ve ş.işman bir adam - Ha
dım aşçı başı - üzeri tatlı tabakları, 
cezve ve yüks ük kadar fincanlarla do
lu bir tepsi getirdi. Amiraller arasın
da nazikane bir görüşme başladı. Ha
san paşa çarın sıhhatini sordu, Kor
neliüs Krüis de sultanın sıhhatinden 
malfımat aldı. Hasan paşa masanın ü
zerine doğru eğildi: "Allah devletli
mizin sıhhat ihsan eyliyor," dedi. 
Mahzun bakışlarla Korneliüs Krüis'
in ilerisine doğru bakarak : 

- Burada, Kerç'de ehemiyetli bir 
filomuz yok. Fakat Marmara denizin
de büyük gemilerimiz var. Bunların 
topları pek büyüktür : Her biri üç 
pud'dan fazla ağırlıkta taştan gülleler 
atar. 

Korneliüs Krüis, kahvesini içmeğe 
devam ederek: 

- Bizim gemilerde taş gülle kul
lanmayız. Her biri on sekiz, otuz lib
relik dökme gülleler atarız. Bu gülle
ler bir geminin bir tarafından girip 
öte tarafından çı•karlar. 

Hasan pa,a, güzel kaşlarını hafifçe 
kaldırdı : 

- Osmanlı imparatorluğunun en 
aziz dostları olan ingilizlerin, f ele
menklilerin çar bahriyesi hizmetine 
girmelerine pek ziyade hayret ediyo-
ruz. 

Korneliüs Krüis, vakur bir gülüm-
seyişle: 

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

- Ah, Hasan paşa, insanlar kendi- ı bu gemileri nereden bulup çıkardı? 
Ierine kim daha fazla fayda gösterır- - ~nları m~skoflar iki senede ken-
se ona hizmet ederler. (Hasan paşa, dilen ınşa ettıler. 
ağır ağır başını salladı) . Holanıda. İn- Hasan paşa sarığını sallaya sallaya: 
giltere Rusya ile istifadeyi mucih bir - Allah allah, diy<ırdu. 
ticaret yapıyorlar Çarla harb halinde Amiraller böyle görüşürken Petro 
değil , sulh halinde yaşamak daha fay- ile Aleksaşka da osmanlı gemi-cilere 
dalıdır. Rusya dünyanın her memle- tütün ikram ediyor, kendileriyle şa-
ketinden zengindir. kalaşıyorlardı. Hasa paşa, zaman za-

Hasan paşa, düşünceli: man, bunlara az çok tasalı nazrlr at-
- Vis amirüal hazr etleri, çar bütün fediyordu: Bu iki çapkın ona lüzu-

mundan fazla meraklı görünüyordu. tavsiye et. Kıyılarda pek çok kaya 
İşte biri direkteki nöbeçi tçanaklığı- kumluk vardır ... 
na çıkıyor. Diğeri de, seri ateşli bir - Neden kıyıdan gidelim? R .. 
ingiliz t<ıpunu mütecsesis gözlrlee tet- I müsaade ederse engin denize a~ 
kik ediyor. Fakat Hasan paşa, nezaket rız. 
icabı, sesini çıkarmıyor, tayfaları bun- Yetmiş çervonezin parası sayıl 
ları palavra anbarma indirildiği halde Ayrıldılar. Korneliüs Krüis merdi" 

bile... başına geldiği zaman serıt sert çağ1 
Korneliüs Kritis, Hasan paşadan, dı: "Hey, Petro Alek<S iyef !" Bir ~ 

karaya ÇLkarak meyva, tatlı ve kahve derhal cevab verdi: "Mevcud!" 1 
almasına müsade etmesi ricasmd bu- Arıkasında Aleksaşka olduğu ha~ 
Jundu. Hasan paşa düşündü ve vis a- Petro, ikisinin de başlarında bİTer f· !ı 
mirale belki bizzat kahve satabilece- bir anbar kapağından fırladı. Vis i ı 
ğini söyledi: miral şapkası ile osmanlı amirali § 

- Sana ç.ok kahve 16.zım mı ? ahbabça bir selam verdi, dümene g t : 
- Takriben yetmiş çervonez. ti, şalopa kıyıya doğru ilerledi. Pe1 t ; 

Has.an paşa yere topuğu ile vurup ile Aleksaşka yay gibi küreklere sı §; 

bağırdı : lıp neşe ile dişlerini göstererek ~ g 
- Abdullah 1 lümsüyorlardı. Bir dalganın üzew.ir t~ 
Hadım aşçı başı salına salına geldi. yükselen şalopa sahildeki çakı1la! :rı 

Efendisinin emirlerini dinledikten rasma baştan kara· itti. İstih ~ l r : 
sonra gidip elinde bir terazi ile avdet hendeğe açılan gizli kapısından fıf1l d 
etti. Hasan paşa, daha rahat olmak i- yan murahhaslarla beyler çüri.ifl~ 0 

çin, iskemlesiyle bidikte yaıklaştı, sandallar ve yem yeşil kazııklar boyı h 
tartılacak kahve mikdarmı hesab et - ca yeni gelenlere doğru koşarak şe ğ 
mek tizere hil'atının altından sarı keh girmemelerini onlardan r~ca etti!! n 
ribardan bir tesbih çıkardı. Gözleri Bir şeye ihtiyaçları varsa esnaf bı.1 
yarı kapalı, temiz elleriyle tesbiıh çe- şalopalarına kadar getirirdi. Petro11 Ö; 

kip ne kadar kahve tartıldığmı sayı- gözleri parladı, hidodetinden yana.ki Çi 

yordu. kızardı. ~ 
- Cava adasınnı en iyisin<lendir Küreği kaldırıp, havada tutan A 

bu. Vis amiral hazretleri, onu pek be- saşka: d; 
l ğeneceksiniz. (Kulağına doğru e ğile- - Bir kelime söyle, mein He 

rek) : Görüyorwn ki sen iyi bir adam- Bütün gemileri ateş menziline geti fı 
sın, senin kötülüğünü istemem. Deniz lim ... Artık fazla oluyorlar... g, 
yoliyle gitmemelerini moskoflara - Sonu vat 
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Sarı kordelOnın derdi 

-

Siz belki esmer:in türküsünü din
leıneği aarı kurdelininkine tercih e· 
dersiniz, yahud hiç birini kıskan
drrnıamak için ikisini de "fındık ile 
h..dem ile,, bealerainiz. Buna kim· 
leınin bir diyeceği olamaz. Fakat 
&arı kurdelenin derdini dinleyip de 
OQa acnnazaanız yüreiiniz pek ka
tı demektir. 

San kurdelenin derdi, onun fil di
li l"enıinde ince tenine - vaktinden 
ÖGce denilemez, çünkü bu derdin 
telmeaine hiç bir hak yoktur • bat· 
lcaıarmc:1an önce mu.allat olan kın· 
tddudır. O inaafaız düfman her ke· 
le, eamerlere de, her renkde erkek· 
1-. de muaaUlt olur ama, aarı kur· 
deleclen batka herkeain aynuma 
ancak hayatın aon baharında • kr· 
landan, kırk betinden .onra • lfİrel'• 

Halbuki aarı km-dele ömriiıriin en 
llCaık mevaimindeyken, baz.ılarmm 
daha otuzunda, gözünün kuyru
iundan incecik bir çizgi peyda ola
.._. f&kaima doiru uzanır. uzanır, 
l.ir.z da yayıla" ve an kurdeleyi 
ı..r.1enc1irir. 

V alua kurdelenin hareliai de mak 
bwdür. Bunu kencliaine de .öyle.e
lliz inandıramaullllz Hareler ço
ialcbkça aarı kurdelenin üzüntü&ii 
-.tar, bele hareler onun ıülütününü 
IÜzellettiNn ıamzelerin içine de 
Iİrince .•• 

Santm tenin böyle erkenden kırıt
lbasına aebeb, ilkin, inceliğidir. ince 
atlu d.ma çobuk buruıur. Sonra da aa
nımlann daha ainirli olmuıdır. Sinir
lilerin yüzündeki adaleler daha çabuk 
oynarlar, oynadıkça da ince tenin kını· 
IDaama aebeb olurlar. 

Doirusunu isterseniz, san kordela 
lcırıııldann erkenden selmeaine ve ço
ialmaaına biraz da kendisi aebeb olur. 
Çünkü unıın tenin içindeki vücud leın
fatik olur, çabuk ıemirmeie istidadı 
\'ardır. Sanıın ten hemen yaisız ıibi 
lcuru olduğundan ve çabuk aoyuldu
iundan zayıf bir vücud üzerinde bulun
aaydı donuk renkte kalırdı. Onu par
lak ve ıüzel gösteren tombul vücudu 
kaplanmaaadır. 

San teain ..ı.lbi IMmu clütfmmeıs, 
zayıflamak modasına uyarak, ye· 
a...Llor:...; •-•1'...,.• )-• ..,. ~~ ı,.;__ ~A"ıılr 
-· J - _, ,c.. __ .. --• •-•-• ..... ~---:a.ıJca 

tGrlii türlü hareketler yapar. Niha-
7ecl 111•adına erer. Fakat tenine 
•--sinlik ve parlaklık veren tonbul 
ı-.1 ~:ri>olunca ..• Atlu kaplı yastı
.. lll ~ildeki pamuk eksilince yaetı
l'rıt 1'iizü buruttuiu g :.,i. 

O halde, aantmlara herkeaten 
Öııce, eamerlere ele daha sonra ge
)4!1l bu kıntlldlk derdine çare? bir 
ite.re zayıflaaıamUl, her hangi bir 
&ebeble zayıflık istemeden gel-. bile 
tekrar aemirmeğe çalqmak. 

Keder, dütünce kqıkları çabuk 
aetirir, aeldikten 80Dl'a ela artt1r1r. 
Kuvvetli bir irade kedere ve diifün
ceye k&l'fı koya.bilir. Bunu yapmak 
herkeain elinde olmaaa bile, 
1Üz adalelerini mümkün olduiu ka
dar az oynabnağa dikkat etmek 
ınWnkiindür. 

Sonra, teni kuvvetlendirecek, ken 
di kendine ıörecek iyi bir vaaııta 
aerince ıuda (28-32 derece) banyo 
Yapmaktır. Her ıün banyo içinde 
iiç dakika kalmak Üzere, aıra ile 
kırk, elli gün, bir aenede ÜÇ defa tek-

rar etmeli. Kııın banyo odaamı ısıt
mak ve her banyodan sonra yarnn 
aaat istirahat etmek lazımdır. 
Soğuk suyla dut daha iyi. Yalnız 

bir kaç aaniye. Soğuk auya dayana
mazaanız 35 derece ılık ıu ile. O 
halde bir buçuk, iki dakika aürmeli
dir. Dut altı hafta devam edet" ve 
bir aeae içinde iki defa tekrar edi
lir. 

Sabah ak§&lll yüzü 80ğuk MI ile 
yıkamak iyidir. Bir de, sünde bir 
defa bütün vücudü sertçe bir bezle 
keselemek - pardon frmayon yap· 
mak • teni kuvvetlendirir, gwer. 

Makiyaj teni ıevtetir, kırıpklan 
artırır. Kırqlklarm Üzeri maıkiyaj
la kapana& da terleyince onlar gene 
meydana ç.rkarl.ar. 

Miiteh .... alar kırıtıklara kartı ma 
aaj yaparlar, elektrik cereyanları 

tatbik ederler. Teni ıermek üzere 
ameliyat yaptıran da vardır. Kın

ırkhkları kapamak için mahsus e
may bile icad eclilmittir. Bunların 
hepsi daha ziya.de aldatıcı vuıta

lardır. 
Her vasıtadan önce, sarı§ının da, 

eemerin de, zayıflamak aevdaaından 
vaz seçmeliainiz. G. A. 

Felôkete 
uğrayanlara 

yardım 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : 
Yer sarsıntısından felakete uğrayan va

tandaılarımıza yardım yapılmak üzere aıa
ııda isim ve adresleri yazılı zevat tarafın
dan hizalarında yazılı paralar veznemize 
yatırılmııtır. Bu hayır sever zevata rerek 
Cemiyetimiz ve rerek felaketzedeler na· 
nuna tıekkürlerimizi sunarız. 

300 00 Karacaby Kızılay ıubeaioden 
21 10 Binııöl Kızılay merkezinden 
11 00 Muklrt Kliltür lı:rarhiırıdaa 
50 73 Solhan kaymalıcamhimdan 
52 00 İatranca Alatan köyü halkından 
S 20 Küçük Mordoian okula talebe· 

lerioden 

~ !% ~aint ~1\ici'örıa·~hıü;Cian 
55 Hayrebolu 3. sınıf talebelerin· 

den 
4 25 Hayrabolu 5. sınıf talebelerin

den 
23 50 Antalya Kaıkalkan okulundan 

2 00 Karamürsel Alıcçat okulundan 
32 00 Galata Zapyon Rum kilisesin

den 
20 76 Yalvaç otta okulundan 

7 00 Geyve Düzakı;aıchir köyü oku
lundan 

1 70 Feke ilk okulundan 
39 86 Kilis orta okulundan 

597 69 
204182 08 Evelki listelerden 

204779 77 

Maliye Vekaletinin yeni 
telef on santralı 

Maliye vekaletinde yeni bir otoma
tik santral tesis edilmiıtir. VekUetin 
bütün teşkilatı buraya rapt olunarak 
fazla telefonlar bırakılmııtır. Yeni 
u.ntral 150 aboneyi ihtiva etmekte
dir. 

DUn bu aantral itlemcye batlamıı 
ve Maliye Vekili B. Fuad Afralı le· 
aiıi gezerek lbmı ıelen izahatı almıı 
tır. 

Lord Artur Savilin 
cinayeti 

Yazan : o.kar VA. Y LD Çeviren : Nurettin A.RT A.M 

~==============Tefrika: 6 ==' 
Hiç ıiipheıiz, ilk yapılacak it. el ba

lcıcısı ile olan heaabı görmekti. Onun 
için pencerenin yakınında bulunan 
Şeraton yazı masasına oturup B Sep
limus Pocers'in emrine ıos ingiliz ı· 

e talık bir çek yazdı. Zarfı kapattı ve u
fağına bu zarfı Vestmun caddesine 
götüımesini söyledi. Sonra ahırlara 

telefon ederek bir araba istedi ve dı, ... 
tı çııkmak üzere giyindi. Odadan ay
rılırken Sibil Merton'un reamine bır 
defa daha baktı, ve, ne olursa olsun, 
onun uğrunda yaptığı iti kendisine 
hiç açmıyacağına, bu büyiık fedakirlı
iı, kalbinde bir sır olarak saklıyacağı
na yemin etti. 

Bukingam'a giderken bir çiçekçinin 
Önünde durdu ve orada Sibil'e güzd 
Çiçeklerden bir sepet gönderdi. Kulü
be varmca doğruca kütüphaneye gitti 
\'c garsona sodalı limonat ve zehirlere 
dair bir kitab getirmesini söyledi. 
lord Artur, yapacağı if için en muva
fık vasıtanın zehir olacağına kanaat 
letirmif bulunuyordu. Şiddete vi14 vu
rarak cinayet i9lcmek on11n hoşuna gi-

den 'eylerden değildi. Kaldı ki Leydi 
Kleaıeıntinayı herkcein dikkatini üze
rine çekerek öldürmek de iatemezdi. 
Leydi Vindennir'in evinde tefe ko
nulmaktan, bayağı gazete liltunların
daki fıkralara iaminin ıesmeıinden 
nefret ediyordu. Az çok eski modaya 
bağlı olan Sibil'in anne•ile babuını 
da dütünmUJtü. Eğer böyle bir ıkan
dal duyulacak olursa o nman bunlar, 
kendini bu harekete sevlceden esas 1-
mili takdir edemiyerek belki de ev. 
lenme.ine mani olacaklardı. Buna 
benzer birçok ıebeıblerle zehir kullan
maya karar vermifti. Zehir, ~iyet
li, sakin, tehlikeıiz bir vaııta idi. Son
ra bunda i.nıaana eza verecek ve kendi· 
sinin birçok İngilizler gibi ziyadeıiy
le muhalif olduğu ıahneler de bulun
mazdı. 

Zehirler ilminden de hemen hemen 
bir fey bilmiyor gibi idi ve garson 
Ruf rehberi ile Beyli dergi.inden baş
ka bir şey bulamayınca kendisi kalkıp 
rafları araftırmaya koyuldu. Bir müd
det sonra güzel bir cild icinde bir far-

İKİ AMERİKALI 
Türkiyede gördüklerini 
hayronhkla. a.n.latıyorlar 

M emleketimizi ziyaret etmiş o
lan Mr. K.ing Nevyork şeh

rinin tanınmış maliye adamlarından 
ve zenginlerindendir. Bugün yaşı i
lerlediği için (tahminen yetmiş ya
şındadır) iş hayatından çekilmiş o
lan bu zat ancak Amerikanın en bil 
yük sigorta ıirketlerinden birinin 
idare meclisi reisliğini muhafaza i
le iktifa eylemekte ve dünyayı do
laşmaktadır. 

Kendisinden Türkiye hakkın

daki intıbalarını bildirir bir beya~ 
nat rica edilmiştir. Mr. King bu ri
cayı kabul ederek aşağıdaki beya
natı vermiştir. 

8 u yılın ikinci kanun ayında 

Vaşingtonda verilen bir ziya
fette Türkiye büyük elçisi B. Mü
nir Ertegün ile tanıştığım zaman 
Türkiyeyi ziyaret etmeği aklımdan 
geçirmiyordum; fakat Türkiye el
çisi o kadar nazik ve zeki bir zat 
idi ki derhal onun sihrine kapıl
dım ve bu ziyareti yapmaya karar 
verdim. Bu kararla Yunanistana 
kadar tasarlamış olduğum seyaha
timi lstanbula kadar uzattım ve 
daha sonra, evelce Amerikada tanı
mış olduğum Seyfullah Esin adın
daki dostumu bulmak üzere Anka
raya geldim. Bana Türkiyeyi ziya. 
ret hevesini veren bu iki zata ne 
kadar teşekkür etsem azdır. İstan
bul harikulade bir şehir. Topkapı 
sarayındaki hazineler, gerek kıy

metli mücevherat, gerekse arkeolo
jik eserler bakımından her türlü 
tasvirin fevkindedir. Tarihi camile
rin kıymeti ancak bizzat görmekle 
takdir edilebilir. 

Ankaraya gelince bu şehir tama
mile bir aürprizdir. Ben burada a
lelicele yapılmıt küçüQiik bir te
hir bulacağımı %&1lnediyordum, hal 
buki bugün içinde bulunduğum te· 
hir umduğumun en aşağı iki misli 
ı..:;rı. .. ~u.annıl• --- -:-.... - - · !.1-... : 

de sadece büyük değil, aym zaman
da çok iyi organize edilmiş bir şe
hir olmak istidadını şimdiden gös
teren bir hükümet merkezidir. E
sasen Türkiyenin her sahada iyi 
organize edilmiş olmak azmi en zi 
yade göze çarpan ve takdire şayan 
vasıflarından birini teşkil ediyor. 

Tü.rkiye büyük adımlarla ilerli
yor ve hedefine varacaktır. Burada 
bulunduğum günler içinde büyük 
bir stadyomda beden hareketleri 
yapan binlerce genci sonsuz takdir 
hisleriyle seyrettim. Şehrin civa· 
rında bir köyde yılda binlerce ki
şiyi muayene eden mükemmel bir 
dispanser gördüm ve bütün ınemle 
ket içinde bu gibi merkezlerin açıl
makta olduğunu öğrendim. Umumi 
ve ihtısas tahsili veren birçok bü
yük mektepler gördüm ve bilhassa 
ziraat tahsiline verilen ehemiyete 
yakından phid oldum. Fakat bun· 
ların hepsinden fazla dikkat nazarı 
ma çarpan ıey çalışkan ve nazik 
türklerdeki azim ve gayret vaaıfla· 
rıdır. Bu büyük ilerleme hareke· 

muopya ile tıp fakülteıi reisi ve Bu
kingam kulüblille bir bafkuının yeri
M azl aeçilmiı olan Sir Matiyu Rid· 
in Erüin tarafından buılmıt tokıi
kolojiaini buldu. 

Lord Artm, her iki kitabda da kul· 
la.nılmıt tekniık terimlerini anlamakta 
bir hayli güçlUk çekiyordu. O zaman 
Olaıford'da talebe iken bu türlü den· 
lere fazla dikkat etmemif olduğuna 
hayflendi. İkinci cildde Akonitin bak· 
kında asrk bir ingilizce ile yazılrnıf 
entercean malChnat buldu. Bu, kendi· 
ıine tam iıtedi&i zehir gibi geldi. Te· 
ıiri gayet sabuk görülüyor, ıancı ver• 
miyor, hele Sir Matiyunun tavsiye et· 
tiği tekilde, jelatin kapsill içine alına· 
cak oluı. ağzın tadını da bozmuyor· 
du. Hemen bu me§llum zehirin teılrli 
olabilmeıi için ne dozda alınması li· 
zım geldiği hakkında gömleğinin ko· 
lu üzerine bir not yazarak kitabı yerine 
koydu. Sonra Sen Ceymis caddeain
deki meıhur Peıtl ve Humbey euaba
ne-aine gitti. 

Ariıtokratlarla pek fazla münaae· 
bette bulunan eczacı Pestl, bu ıiparl
ti bUyük bir hayretle kar,ıladı ve ge· 
ne hürmetkirlıktan ayrılmıyan bir e· 
da ile böyle bir ills için doktordan re· 
sete getirmek lizım geldiğini ıöyledi. 

Fa.kat Lord Artur, bunu aon zaman· 
!arda fena alametler gösteren ve ara· 
bacıyı iki defa bacağından ısıran bü
ylik bir norves köpeğinden kurtannak 
için ietedijini ıöyle~inc:e ~le hal, 

Bugünkü Türkiye biz Amerikahlara 
varmak istediğimiz gaye için 

kıymetli ilhamlar veren bir nümunedir 
tinde vatandatlarına yol göetermit 
olan adam Kemal Atatürktür. Onu, 
içimden gelen en aamimt hürmet 
hisleriyle selamlarım. Büyük Şefi 
ancak bir lihza stadyomda uzaktan 
gördüm; esasen buna da lüzum 
yoktu, çünkü etrafımd:ı ~ördüğüm 
her şahısta ve her hidiıede on·; ve 
onun yüksek varlığını görmek ka
bildi. 

Amerikada binlerce vatandaıı

mın benim gibi büyük elçi Ertegü
n'e ve B. Enise rastlamak ve bu ve
sile ile Türkiyeyi ziyaret etmek 
bahtiyarlığına nail olmalarını ne 
kadar isterim. Bugünkü Türkiye 
biz amerikalılara, varma~ istediği
miz gaye için kıymetli ilhamlar ve
ren bir nümunedir .• 

A merikanın en tanınmıı ve en 

çok okunan (8 milyon kadar) mec- • 
muası olan .. The National Geogra
phical Magazine" mecmuasında 
Xiirkiye hakkında fotograflı bir 
tedkik makalesi neıretmek üzere 
memleketimizi ziyaret etmit ve 
memleket içinde bir ıeyabat yap
mış olan B. Şendler, seyahatinden 
sonra Ankaraya bir kere daha uğra
yarak Türkiye hakkındaki intıba

larını muharririmize şöyle ifade et 
miştir: 

••- Takriben iki ay kadar evet 
"National Geographie Magazine"
den modem Türkiyede bir etild 
yapmak emrini aJdrfım aman bu 
teklifi biru tereddüd vt bira da 
isteksizlikle kar ıladım. Asyanın 
garn Koşcsınaekll>u memleketi ga-
rib, alışılmaz ve ecnebileri huşu
netle karşıhyan bir yer zannedi
yordum. Liaan müfkülitr Ye tama· 
mile yabancı bir zihniyetle kartı· 
lapcağımı tahmin ederek bu mem
lekette faydalı bir temas yapabile
ceğimi ummuyordum. 

Halbuki hakikat, tahayyilllerim
den ne kadar farklı imiı ~ Tür ki ye
de bul\lnduğum beş hafta zarfında 
memleketi baştan başa dolaştım. 
Muhtelif içtimai ve mesleki sınıf. 

tara mensup yüzlerce türk ile ta
nıştım ve konuştum. Temas ettiğim 
bu insanlarla kendi aramda daima 
müşterek bir sempati ve mütekabil 
bir anlapna buldum. Bu seyahatimi 
yazarken başlık olarak "Dostluk 
sergüzeştleri,, demekliğim çok ye
rinde bir tarif olur. Şu anda işimi 
bitirmiş olarak bu güzel memleket
ten ayrılırken içimde pek samimi 
bir acı duyuyorum. 

Yeni TUrkiyede hakim olan ru
hu nazarımdan canlandıran iki sem 
bol var: Mekteb çocuklarının li-

lolunmu9 ve ec.ıacı, Lordun tokıikolo
jide büyük bir bchretıi olduğuna dair 
komplimanlar yaparak reçeteyi hazır
lamıttı. 

Bond Stritde bir mağuada gördii
iü güzel ve gilmilf bir bonbon kutuıu· 
nu aatıın aldı ve kapsülleri bunun içi
ne yerlettiri.p eczanenin çirkin kutu
sunu attı ve hemen Leydi Klementi
nanm yolunu tuttu. 

ihtiyar leydi, lord odaya girince 
-: Vay, Monsieur le mauvais sujet, 

dedı, bu ka.dar zamandanbcri neden 
beni gelip &örmediniz? 

Lord, cillerek: 
- Aziz leydi Klem, dedi, kendime 

hasredecek bir tek dakiıkam bile yok. 
- Zannederim ki tifon alarak aaç· 

ma sapan sözler konutmak için her• 
gün Miı Sibil Merton'a cidiyonunuz. 
Anlamıyorum, neden imanlar, evlen
mek hakkında bı.ı kadar fazla dediko
du yapıyorlar. Bbim zamarumızda 
böyle weyler yoktu. 

- Leydi Klem, ıi.zi temin ederim ki 
Sibil'i yi1'Di dört IUtt~ beri görme
dim. Anladıfıma ıöre o, daha fazla 
,apkacılarına bajlı. 

- ŞUpheıiz, o ıebeple benim gibi 
ihtiyar ve çi.ııkin bir kadını görmeğe 
ıeldiniz. Neden ıiz erkekler böyle 
ıeyleri hatırlamuaınız, hayret ede
rim. Ona /ait des lolies pour 1JJı0i, it
te ben buradayım. Romatizmalı, alnı 
buruşuk, siniri bozuk zavallı bir mah
llıık. Eğer leydi Cansen, hatırlayıp bu
labildiğıi bütün kötü franuz romanla-

civerd kaıketleri ve itilerinden e
min olan kimselere has "elbette,, 
zihniyeti .. Türkiyede insan nereye 
gitıe bu liciverd kasketlerle karşı
laııyor. Anadolunun en uzak köıe
lerindeki köylerde bile modern 
mekteb binaları gördüm. Milletin 
genç çocuklarının son zamanlarda 
eriştikleri tahsil ve terbiye kolay
lıklarından ne büyük bir iıtekle is
tifadeye koıtuklarını cörmek çok 
enteresandır. Birçok mektepleri zi
yaret ettim ve talebe ile gerek fer
den, gerekse grup halinde temu
larda bulundum. İçtimai sahalarda
ki gayelerine dair .ordufum sualle
re hep aynı cevabı aldım: Millete 
kartı borçlu oldukları vuifeyi ifa, 
Türkiyenin milletler arumdaki 
mevkiini yübeltmek gayesi uğrun
da nefsin fedası. Tiirkiye gençliği, 
bütün varlığını memleketin yük
selmesine hureden ulvi bir zihni· 
yelle ellerindeki ite aarılmıı bulu
nuyor. Bütün bu gayelerin sonun
da muvaf falriyete eriteeeklerine e
min olup olmadıkları ıualine alı. 

nan cevab daima "elbette" dir. 

Türkiye, irticaı yenmek üzere 
açtığı harpten muzaffer olarak çık 
mıştır ve bu zaferini ilelebed yaşa
tacaktır. Birkaç hafta gibi kısa 

bir zaman içinde bu hakikati teyid 
eden binlerce misal gördüm. Mem
leketin uzak kötelerine yerleıtiril
mit olan fabrikalar yeni lriiltilrtin 
ileri karakolları vazifcainf görmek
tedirler. Kayaerıiyi. Adanayı, K.on
vavı. lzmiri dola~tım. Bu ve bunlar 
gibi daha birçok büyük ve küçük 
JClıirlerde aynı azimkir terakki i· 
fadelerini buldum. Bütün bu ıehir 
lerde milli iftihar hiıleri aanğatk.i· 
rane tanzim edilmiı parklarda bir 
ifade bulıiyor. Her parkın içinde, 
dünyanın timdiye kadar ,ahit oldu
ğu en şayanı hayret içtimai teşki
latını birkaç sene içinde kurmak de
hasını gösteren cevval cumhurreisi 
Atatürkün bir heykeli vardır. Ata· 
türke karp duyulan minnettarlıık ve 
sonsuz muhabbet bialeri bütün türk 
milletini bir vücut halinde toplamı§ 
ve onu zeval bulmaz bir itila yoluna 
sokmuştur. 

Bütün dünya Kemalist Türkiye
nin elde ettiği geniş muvaffaki. 
yetleri öğrenmelidir. Türkiye hak
kında yazacağım makale "National 
Geographic Magazine" de sonba
har batlangıcında sıktıtı uman bu 
mecmuanın okuyucularmı tetkil e
den yedi aekis milyon kitinin yeni 
Tiirkiye hakkında u çok marnmat 
aahib olacaklarını ve bu ıenç dev
letin içtimai sahada yarattıfı bari-

rını göndermeee ıünUmU naaıl ceçiri
rim, bilmiyorum. Doktorlar, ioaanın 
paruını sekmekten bqka hiç bir işe 
yaramıyorlar. Onlar, benim hafif bir 
hazıımızlıjımı bile tedaviden lciadir
lcr. 

Lord Artur, pek ciddt bir tsvurla: 
- Onun için ıize bir iliç ıetirdim 

Leydi Klem, dedi. Harikullde bir tey; 
bir ameııikah tarafından icad edilmı§. 

- Artur, tU amerwn icadlarmdan 
da hiç hoflanmam. Sahiden hotlan
mam. Son zamanlarda ame.rikan r .. -
manları okudum. Pek saçma aapan 
fCyler .. 

- Fakat bunda ıaçmahk tarafı yok 
Leyli Klem, bu fevkalide bir iliç. Bu
nu bir tecrübe edeceiinizi bana vadet
meliıiniz. 

Lord Artur, bunları aöyMyerek ce
binden kutuyu çmrdı ve kadma u.ıat
tı. 

- Kutu pek flk Artur, ıahiden he
diye mi ediyoraunu~, pek aevimhainiı. 
İliç da bu mu? Bir bonbonu andırı
yor. Bunu hemen alırım. 

Lord Aııtur, ihtiyar kadınuı elini 
tutarak dedi ki: 

- Aman dikkat edin; pek t•irli bir 
iliçtır. Böyle hemen alayım, demeyin. 
Efer hazımaı.zbk bq &&termeden a
lacak olunanız, ıize vermiıyecejl za
rar kalmaz. Bir buhran geldiği zamar. 
alırsınız. O vakit, neticesinden hay
rette kalacaksınız. 

Ley<li Klem, ~Haf ı.ap.üiin için-
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Bir filim ve iki memleket 
Denilebilir ki sinemanın ti~ya 

üstünlüğü, bizzat vesika teıkil edebil· 
diği gibi vesikalara istinad ederek e.ıü 
ve yeni badiaeleri, hatta bütün bir tari
hi devri canlandırabilmeaindedir. Vik
torya devrini ana çizgileriyle anlatan 
tiyatro piyesi tasavvur edebilir; fakat, 
onu evleri, çarşıları, kıyafetleri, arabala 

n, bahçeleri, hulasa iç ve ctıı dekoriyle 
ihya edilmit olarak ancak sinemada 
görebilirsiniz. Bugünlerde Yeni Sine • 
mada göateribneıkte olan "Kıraliçe 
Viktorya" filmi, ainemacıbiın bu Çetid 
muvaffak eaerlerinden biridir: On ... 
kiz yaıında iken amucaunı istihlaf 
eden Viktorya'yı Koburg Prensi Al
ber'le evlendiği günden altmıı yıllık 
saltanatı sonuna kadar, bal ayında, 

tahtında, devlet kaygılan arumda, 
mesud, muztarib, telaılı, temkinli, bii
kütndar, sevilen kadm ve ana ola
rak her gün biraz daha gelifen meaı 
lekeli iç.inde, milleti ile beraber, ta
rihin bir hadisesi ve koca bir iaıpa
ratorlujun kurucuau halinde adim 
adım takibederiz. 

Viktorya devri İngikere kırallt

tmın endüatrileıtiği ve Britanya im
paratorluğunun bütün heybeti ile 
kurulıduiu devirdir: Manç..terdea 
Liverpula ilk timendifw bir kaç M

ne evvel İnf& edilmi,, v. Digraeli, 
aaatte 36 mil gibi görülmem.it bir 
IÜratle ( !) 1838 de Londradan MeJ'
denhicl'e seyahat etmi§tir. Pul bet 
peniden bir peniye indiği için Mor· 
nİDI' Poet, Deyli Niyuz gibi gazete
ler o d.rirde tesia edilmit, telgraf 
memleketlwi ve kıtalan Viktor,. 
zamaamda biribirine yaklqtınna· 
la baılamqt... Süveyt kanalmm 
ıizlice hiue aenedlerini aatm ala...k 
HindiataDllll en kıaa yolunu bu amel 
le kontrola karar veren Dizraeli -
Bikonefild değilmidir. Ve Bikonafild 
adı amlınca da onun· bugün Tür· 
kiye cumhuriyeti topraklarmı içine 
alan Anadoluya aid - oamanlı poli
tikaauu babrlamamak kabil midir? 
Brita.nya politikasının Bikonıfilde 
gön ilk mütearifeai Hindiataa yolu
na ...-belit lkahmdurmaktı. Bu 7ol 
-.. l:aPtereye cloet olaa oemap&. 
imparatorluğu huducllarJ içi....., 
&~e idi. Sa.yed osmanh imt>a· 
ratorluğu İngiliz do1tluiana hakki· 
ı. mukabele edememipe bunun ae· 
beblerini onun tam miiatakil bir ~
let olamumt bul..,,,,Hmdan ibaret· 
tir. Hindiatanm batlıca yollanndaa. 
bir kaçı yine Ana.doludan geçmekte
dir, Fakat ora.da buıün. ebede kadar 
müstakil kalacak olan Türkiye var
dır ve iki memleket yine doatt1n'. 

"Kıraliçe Viktorya,, ayannda 
filmleri daima görmek iıteri.. Zira 

bize tarihin bir kaç güzel •yf.
aamimiyetle naklettiii ıibi deierli 
cloetluklarmuzın .._.ıarmı da hat ... 
lamağa ve.ile oluyor. 

"K.raliçe Viktorya" filmini hw· 
hangi tarihi bir MD&l'YODUD llUIYU• 
fakiyetlt bir Nalizaayoau 1ribi delil, 
biiyük bir İmparatorhıtaa a....t im· 
n1labilmit olduiunu ibrete f&PD hiki· 
yeai diye seyretmeliyiz. - N. Baydar 

kalan öğreneceklerini düşündükçe 
derin bir bahtiyarlık hiMediyo -
rum.,. 

de bulunan akonitin~ 1'ıfa tutarak: 

- §imdi alıversem daha iyi değil 
mi, dedi, eminim ki tatlıdır. İşin ha
kikatini söylemek lbım geMrse, ben 
doktorlardan nefret ederim ama il&ç· 
ları severim. Faka.t ne olursa ol•un, 
timdi bunu aakhyayım da ilk buhran 
gelince alayım. 

Lord Artur merakla aordu: 
- Ne .zaman gelecek? Yakında mı? 
- Bir haftadan önce ummam. Dün 

sabah fena halde sancılandım. Fakat 
bilinmez ki .. 

- Şu halde bu ayın ıonundan eıttl 
tekrar geleceğine emineinu değil mi 
Leydi Klem? 

- Korkarmı ki öyle. Fakat Artur, 
ne kadar sempatiksiniz bugün. Gel'· 
çekten, Sibil'in size büyük iyilıği do
kunmut· Şimd~ artık gidebilirsiniz. 
Bu gece skandallardan bahsetmiyen 
gayet donuk kimselerle beraber ye
mek yiyeceğim .. Eğer timdi bjra.z u
yumazsam yemek csnaaında uyanık 

kat.marn. Haydi güle güle Artur. Si 
bil'in gözlerinden öperim. Size de he
diye ettiğiniz amerikan ilacı isin te
fekkür ederim. 

Lord Artur, yerinden kalkarken: 
- Bunu unutmazsınız değıl mi 

Leydi Klem? dedi. 

- Şüphesiz unutmam aptal çocu
ğum. Sizin beni dUtünmeniz ne bUyük 
nezaket. Daha fazlasına ihtiyacım o
lursa size ya haber gönderir, yahud 
yazarım. 

-Sonu .,ar-
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Van gölünde yolculuk 

Lüks, konforlu 
vapurlar ve çok 

zevkli bir seyahat!' 
iskeleden 

düzgün 

Vana kadar 

ve ağaçlı 

uzanan 
bir yol 

Van, ( Huauıi) - Göl yolu ile Vana gelen
lüks ve konforlu yeni vapunmıuzla on saat 
kadar devam eden biT seyahatten sonra Van ........................ 
itkeleaind~ karaya çıkarlar. ~uı Yanda Ermis 
yolculuk hıç de can arkıcı değıl-
dir. Koyu ~avi renkte bir deniz, tersanesi ye 
hemen daıma bulutsuz, parlak, ı 
~ık ~avi rer:ıkli bir gök, etraftaı· yeni yapllar 
zumrut renklı ovalar; uzaklarda 

yüksek karlı dağ-~-· i Van gemisi 
lar •.. 

Yolcu bu güzel 
likleri seyrederek 
sessizlik i ç i n de 
vaktinin nasıl geç
tiğini bilmez. Do
ğunun denize yüz 
lerce kilometre u
zağında bulunan 
bu diyarında Van 
gölünde yapılan kı 
sa bir seyahat Ak
deniz ve Karade
niz hasretini der
hal söndürür. 

İskeleden Vana 
kadar düz bir hat 
üzerinde yeni bir 
cadde açılmıştır. 

Eskiden bu yol 
ne kadar hiizünlü 
ve sıkıntılı ise ye
ni yol da o kadar 
güzel manzaralı, 

ferahlık verici ve eğlendiricdir. 

Bir sarhoı ag11 yaralandı 
İskelede notobüıe binenler gölün 

güzel manzarasını kaybcttik!erine ha
yıflanırlarken, yeni caddenin etraf mı 
kaplayan bağlar, bahçeler, çayır ve İzmir, (Hususi) - Evelki gece Ke
çemenler, ve ağaçların gönül açan gü- çecilerde zabıtaya müracaat eden bir-

ze111ik11erkini gör~~e~ ı:nedstolurlar. Bu ~~aç şahıs, yol üstünde bir yaralı bu· 
-yo cu u aynı ııır ıçın e zevkle de- ı d ~ hah · 1 vam eder. un ugunu er verml§ er ve zabıta 

c...ı.. '" _. __ --= _..-ı: .u-.a.a~-uı mecnurları bildirilen yere koşunca, 
devam eden çah§malar ile meydana haluka.ten atır yaran Dır...-ımın-uuyıu 
~len ve bitirilmesi kısa bir zamana boyuna yattığını görmilt ve kendisini 
bağlı olan bu yeni cadde doğunun mü hastahaneye kaldırmışlardır. Fakat i
bim baprılarmdan biris.idir. - U. N. fadesini alamamışlardır. Yaralının 

Develide feci bir 
cinayet 

berber Ali Ulvi 1ke namında biri oldu
ğu anlaşıldıktan sonra tahkikat de
_rinleştirilmi,1 ve fU neticeye varılmış· 
tır: 

Ali Ulvi Öke o ak~ iyice sarhoş 
olmuf ve bu yoldan geçen bir arabaya 

durmaaını ihtar etmiş, bazı küfürler 

savurmuştur. Arabanın içindeki üç şa-

uı;us 

feci bir cinayet 
Sıvas, (Hususi) - Kangalda tüyler 

ürpertici bir cinayet olmuş, Baha Da

rende adlı bir adamın kar•ı tabanca i
le beyninden vurularak öldürülmüş, 

~icP.°-ltJı~\~jWcttl'J,tı~~~~tJ.~~: 
kikata ba§larunııtır. 

hrstan evvela biri, onu takiben de di

ğerleri fırlamışlar "Sen, kime küfre

diyorsun?,• diyerek kavgaya başlamış
lar. Esasen çok sal'hoş bulunan Ali 
Ulviyi kalbinden ve omuzundan yara
ladıktan sonra kaçmışlardır. Fakat 

hepsi de yakalanmıştır. Yaralı ölmüş-
tür. . 

1 ne bol uda bayram ve 

hazin bir ölüm 

Törenden bir görünü§ 
İnebolu ,(Husui) - Spor bayramı 

yurdun her bölgesinde olduğu gibi bu 
rada da heyecanla kutlandı. Orta okul 
talebeleri, 5000 kişinin önünde jim
nastik hareketleri yaptılar. Sporcu 
gençler türlü spor gösterileri yaparak 
alkışlandılar. Yalnız bu törende çok 
hazin bir ölüm vakası oldu. Halkevi 
bando şefi B. Mehmed Ali alanda is. 
tiklal marşına hazırlanırken kalb sek
tesinden vefat etti. 

Senelerce orduda çalışmış ve halk
evindeki vazifesini canla başla yap
mış, ve hasta olmasına rağmen bu bü
günde vazifesi başına koşarak ha
yatını fedadan çekinmemiş olan mem 
leketin bu değerli çocuğunun cenaze
si layık olduğu ihtiramla göz yaşları 
arasında kaldırılmıştır. Ailesinin ar
zusu üzerine hususi bir kamyonla Kas 
tamonuya gönderilmiştir. 

Bir kaç gün evel saat tam on üç 
buçukta müdhiş bir gürültü ile çarşı
y~ yıldırım düştü. Elektrik sigortala
n sayesinde yangın çıkmadı. İnsanca 
da zayiat olmadıysa da halkı telaşa 

düşürdü. - A. T. 

Pusu kurdular 
bir genci öldürdüler 

Sıvas (Hususi) - Şarkışlanın Deli 
İlyas nahiye müdürü B. Şevki Atala

yın 21 yaşlarındaki oğlu Nedim Ata
lay, Avni adında bir adam tarafından 

~~u__~~~~~ ~a_~nça,.il~ ölıiij,rül-
landıktan aonra 300 metre kadar koş
muf, jandarmaya vurulduğunu haber 
vermiş, ve derhal orada ölmüştür. Ka
til yakalanmış, tahkikata başlanmış· 
tır. 

Uşak'ıa resim ı;4Crgisi 
Uşak, 1 a.a. - Uşak halkevinin re

sim sergisi merasimle açılmıştır. Ser
gide bir çok eserler teşhir edilmiş ve 
çok takdir olunmuştur. Sergi bir haf
ta açık kalacaktır. 

2 - 6 - tı9'J8 

Çankı.rıdaki ,iddetli zelzele 
balkı heyecana düıürdü 

Mühim bir zarar yok, fakat birçok 
aileler geceyi sokakta geçirdiler 

/ 

/ 

Geceyi bahçede geçirenlerden bir görünü§ 

Çankırı, 1 (Hususi muhabirimizden) 
- Dün gece saat 19.55 de şehrimizde 
şiddetli bir zelzele oldu. Ve henüz ye
mek masası başında bulunan halk kor
ku ve heyecan içinde sokaklara fırla
dı. Halkın §:aşkınlığı henüz bitmeden 
zelzelenin ikinci defa tekrarlaması 

korku ve heyecanı artırdı. Kadın ve 
çocukların haykırmaları arasında halk 
meydanlara koşuşuyordu. Aradan 15 
dakika geçmctlen sarsıntının tekrar 
duyuluşu kimsede evlere dönmek ce
saretini bırakmamıştı. 

Halk, şaş.kın bir halde geceyi nere-
de ve nasıl geçireceğini düşünüyor, 

bir türlü karar veremiyordu. Gece za
man zaman zelzele muhtelif fe!.jzlalar
la hafif hafif hissediliyordu. Bu ara
da evlerine dönmek cesaretini göste
renler olduğu gibi, ihtiyatı elden bı
rakmak istemiyen birçok kimseler de 
yatak ve yorganlarını meydanlara, 
bahçelere, okul bahçelerine taşıyor

du. Postahane binası oldukça yüksek 
ve harap bir bina olduğu için muhabe
re memurları korkunun büyüklüğüne 
rağmen vazifeleri başından ayrılmı
yorlardı. 

Zelzele muhtelif fasılalarla sabaha 
kadar devam etti. Ve dokuz defa sar
danlaroa geçirdi. 

Vilayetin kaza ve nahiyelerinden 
aldığım malfımata göre, sarsıntı bura
larda da hissedilmiş, bilhassa Yaprak
lı nahiyesinde çok şiddetli olmuştur. 

Zelzele çok şiddetli olmasına rağ

men sarsıntılar uzun sürmediği için 
şehirde mühim bir zarar yapmamıştır. 
Ancak birçok binalar çatlamış ve dı· 
varlar yıkılmıştır. Ulu camiin içinde 
çatlaklar ve sıv~ döküntüleri olmuş· 
tur. 

••• 

14 zelzele <lllha hissedildi 
Çankırı, 1 a.a. - Dün saat 20 ye üÇ 

kala olan ilk zelzeleyi takiben bugüıı 
saat 8 e kadar 14 zelzele daha oldıl· 
Zelzelenin şehirde yaptığı korkudaft 
halk geceyi açık yerlerde geçtrd\.' 
ğer hasarit'"yöft'tü:. ·zelzele ~·iİAyet 
dahilinde 40 yerde hi••edilmiştir. 

Kastamonıula zelzele 
Kastamonu, 1 a .a. - Dün saat 19 

buçuktan itibaren muhtelif fasılalar
la birincileri hafif ikincileri oldukça 
şiddetli olmak üzere dört yer sarsın· 
tısı olmuştur. 

İzmir -İstanbul yolu kısahyor DeYeli, (Husuei) - Develi ve Salın· 
beyli 1UUrlan üzerinde çok feci bir ci -
na.yet i,1lenmiştlr. Lütfullah Efe adın -
da kırk yil§lannda bir adam yolda yaya 
giderken meçhul phıslann hücumuna 
uğramııtır. ZaVa.llı adam en.sesinden 
boğaztanmrı ve vücudunun muhtelif 
yerlerinden bıçaklanmııtır. Lütfullah 
elenin büyUlc i§kenceler altmda öldü -
rüldüğü anlaplma.ktadır. Müddeiumu
milik hadisenin tahkikine baılamııtır. 
Faciada bir kadm parmağı bulunduğu 
sanılmaktadır. 

YURDDAN RESİM LER 
İzmir, (Hususi) - Almanyada ınşa 

edilen Sus vapuru Bandırma • lstan· 
bul hattına tahsis edilmiştir. 18 mil sil· 
ratinde olan bu vapur İstanbul • Ban· 
dımıa yolculuğunu kısaltacaktır. 

Tren tarifelerinde de tadilat yapı• 
larak Bandırma yolu ile İzmir - lstan• 
bul yolculuğu on dört saate inecektir. 
İzmir - İstanbul direkt deniz yolculu• 
ğu hattına da Almanyadan yeni satJ.Jl 
alınan vapurlardan biri verilerek de• 
niz yolculuğu on sekiz saate inecek· 
tir. İzmir limanı için de inşa edilen i· 
ki vapur temmuz ayı ortalarında h 
mirde bulunacaktır. 

Ege bölgesinin 
güreş neticeleri 
İanir, (Husuai) - Ankarada yapı· 

laca.it Türkiye serbcct güreş birinci
likleri için bölgemizde :•apılan müsa
bakalar neticelenmiıtir. Bu müsaba· 
kalara Muğla güretçileri iştirak etme
miftir. Alınan neticeye göre lzmirden 
dört, Denizliden ve Aydından birer 
güreşçi Ankaraya gidecektir. Tasnif 
ncticctıinde aşağıda isimleri yazılı gü· 
rqçiler Ege bölgesini temsil etmek 
ü.zere Ankaraya gideceklerdir. 

56 kiloda Şefik Kandemir (İzmir); 
61 kiloda Zülfikar Yundar (Aydın) ; 
66 kiloda Feridun Akınal (İzmir); 72 
kiloda Enver Akçalı (İzmir); 79 kilo
da Bekir Şahin (Denizli); 87 kiloda 
Mehmet Tokaa (İzmir). 

Kültürparkla ~ahımalar 
1mıir, (Huauai) - Kültür bakanlı

ğı Kültürparkta modern bir kültür 
pavyonu yaptırmağa karar vermiştir. 
Kültür pavyonunun avan projeleri ha
zırlanmı' ve Kültür direktörlüğüne 
gelmiştir. 

Bu sene 25 bin lira sarf ile pavyonun 
ilk kısmı inp. edilecektir. Kültür pav· 
yonu 939 da ikmal cdile_c~k. v~ da~mi 
bir kültür ve san'at scrgısını sınesıne 

alacaktır. 
Almanyadan Kültürparktaki hay~ 

vanat bahçesi için su kedileri ve rnavı 
ağızlı köpekler getirilecektir. Hayva
nat bahçesine Alaşehirden getirilen 
ölr Bozi.rik yılanı ilave edilmiftir. Eı rat üzer:indek.i büyük köpr:ü 

Tuakya güreı musabakalar1 
Edirne (Hususi) - İki gündenberi 

Edirnemizde devam eden grup gür~ 
müsabakaları neticelenmiş ve Anka• 
raya gidecek Edirne grupu seçılm~· 
tir. Müsabakalar çok çetin oldu ve üç 
bölgeden de ekibe güreşçi seçilmiştir· 
Bu müsabakalara Tekirdağ, Kırklar• 
eli ve Edirne bölgeleri iştir ;k etmiş· 
!erdir .. 

Halkevin<le başlayan güreş müsaba• 
kalarında general K. Dirik ve Bölge 
başkanı Vali Niyazi Mergen de bulun· 
muşlardır. 

Ankaraya gidecek Edirne grupu şu 
şekilde seçilmiştir. 

56 kilo Edirneden Aziz; 61 kilo 
Kırklarelinden Mehmet; 66 kilo Edit• 
neden Halil; 76 kilo JU!irneden İbra· 
him; 79 kilo Tekirdağından İsmail; 87 
kilo Edirneden Mustafa. 
Ağır siklete de Türkiye Başpehli· 

vanı Tekirdağlı Hüseyin seçilmişti!· 

Bunlar yarın Ankaraya hareket ede· 
ceklerdir. 

Bolu ormanlarnula satış 
Bolu, 1 a.a. - Bolu ormanlarında 

devrilmiş çam ve ~öknar ağaçların• 
müzayede ile satışma başlanmıştı!· 
Bugün elli beş bin lira tutarmdll 
2000 metre mükabi çam ve 5700 metre 
mükabin köknar ihale edilmiştir. 

Bir hafta evvel satılan bir orma
nın beher metre mikabı on bin lira)'J 
geçmiftir. 
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Haziran ayı tam bir imuhan a
yıdır. Hükümetler budce, ban
kalar ve bütun müesseseler bi
lanço ile hesab verirler. Fakat 
ya talebeler? Haziran ıüneı;i 
vücudlarındaki terle beraber, 
kafalarının içindeki bilgileri 
de meydana vurur. 
Yukardaki resimde kitabiyle 
boy ölçüşmeye hazırlanan iki 
kız talebeyi görüyorsunuz. 

Parmaklar bile çahıma yeridir. Not•o. kitab, 
&'ene not, ıene kitabi ... 

Endiıeli bakış 1... Acaba öğretmenin eli 
ba~i numara üzerinde durdu 1 

1 

1 

ıııır •• 

Ah şu anahtar deligi biraz bü
yük, atılan numarayı göstere· 
cek kadar bı.iyük olsa 1 Kör 
düğüm çözülüverecektir. 

Kapıda bekliyen, i
Çerde heaab veren ka
dar meraklıdır çünkü 
bu it sıra iledir. 

İmtihana hazırlanırken bütün bilgiler, not
lar, kitablar, her ıey müşterektir. Herkes 
kendi sermayesini ortaya kor ve zekisiyle 
çalı§kanhiı nisbetinde ondan hisaelini tek· 
rar alır. 

Gözler yorgun, kafalar dol
gun .. Fakat ne oluna olsun bir 
müzakere daha.. Tali bu ya .. 
Belki kapı aralığında öğreni· 
len sual soruluverır. 

- Reıimler, arkada11mız Foto Cemal .bıksemı:.dil" :-· 

-7-

Şu dinlenme anında bile dimağında cebir muadeleleriyle hendese davaları geçid rC9111i 

yapan delikanlıya dikkatle bakınız: Geçmiş günleri size hatırlatacaktır. 

ALTTA VE USTTE: Sözlü'ye kalmadan geçenlere ne mut
ıu ı ... l' akat onlar, bu tun sene1ı hemen nomen ooyıe geçınnıt· 
}erdir. Üzülmeye ne lüzum var? Bütün zaman tarlasına bilgi 

ekenler, yann refah ve huzur biçeceklerdirl-· 
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Kamutayda dost Yunanistan için yapllan tezahürler 
(Başı 1. inci sayfada) 1 diğerini taki!'eden hcidi~eleri iç~d~ 

mülı•rreren neıredilen metni hari- muvak~~t bır la.azla geçıren •amımı 
cinde aleni veya l{lzli baıkaca hiç temcu ıkı ta_rafın ço.k . uy!1un. o~a'! 
bir merbutu olmıyan bu muahede ~e?f aatlerıyle ve ı~ı m~letın bırı
uaalrtan, yakından hiç bir devleti bırın~. karıı bealedıklerı 11a_y~ı v.• 
rencide ve istihdaf etmez. sevgı ıle tekrarlan~ı, ve 11amımı bır 

Yine biliyoraunuz ki, YU11anistan 
il• arampda iki taraflı olarak 1930 
tarihli bitaraflık, tahkim ve u~IQJ· 
maya dair bir muahede ile bir de 
1933 te yapılan 11amimi anlQJma 
muahedeai vardır. Bu ıamimi an
l4fma muahedeainin eaaslı hükmü- 1 

nü Türkiye - Yunaniatan müıterek 
hwludlarının iki devletin kefaleti 
altında ihlali kabil olmadığının 

te11biti teıkil eder. 

Diler komıumuz Bulgariıtan ile 
de aramızda ebedi bir dostluk mu· 
ahedeıiyle bir bitaraflık tahkim ve 
u:.claıma muahedeai mevcud olduğu 
cihetle kendi.sine Yunanistan ile 
yapıldığını arzettiğim samimi an
lapna muahedelinden daha imza· 
dan evvel, malumat verilmişti. Bu 
hususta Bulgaristan ile aramızda fi
kir teatisinden sonra aramızdaki 
bitaraflık muahedesinin temdidi ile 
iktifa edildi. Aynı sene zarfında bal 
kan müttefikimiz Yugoslavya ile 
1925 de başlıyan ve devrenin yek· 

doatluk muahedeauıe varıldı. 

Aynı auretle diğer balkan müte
likimiz Romanya ile de o vakit böy· 
le •amimi bir do11tluk muahedeai ya
pıldı. 

Balkanlarda hava deiiımiştir 

Artık balkanlarda hava dciİf· 
mif r:.e asırlar ve aııırlarccı devam •· 
den bin bir türlü tecrübelerin ve çe. 
kilen iztirabların husule getirdiği 
bir anlayııla balkan menfaat birliği 
ve kardeılik duYl:uları belirmeie 
baılamııtır. Yunan milletinin bir 
teşebbüsü ile ve bütün balkanların 
iştirakiyle vakit vakit ve yer yer 
toplanmakta olan hususi balkan 
konf eranaları bu yeni doğan temiz 
ve l{Ürbüz duygulara revaç verdi. 
işle bu esnada idi ki kardeş yugos
lav devletinin büyük Kıralı Majes· 
te Aleksandr'm Şefimiz Atatiirkü 
:ziyareti ve bu iki büyük devlet rei
sinin konuşması balkan anlaşmasına 
yeni bir cereyan verdi. Romanya, 

balkanlardaki bu canlı 
ön •alhında yer tuttu. 

cereyanın yolda devam edenleri candan tebrik e
derim." 

Bundan 11onra balkan anlapnala· 
rı geniılemif ve reami bir mahiyet 
almıı ve balkan deuletleri kançılar
yaları ara.ında bu maksadla gÖrÜf· 
meler birdenbire süratlenmiştir. 
Hepimizin daima iyi hatırladığımı· 
.za fÜphe olmıyan 1934 senesi şuba
tında Atil1ada balkan misakı imza 
olundu. O gündenberi dört müttefik 
balkan deuleti hariciye nazırları 
muntazam bir aurette ve muayyen 
vakitlerde toplantılar yapmakta ve 
daima temaı halinde bulunmakta
dırlar. Diier taraftan balkan mil· 
letleri muhtelif aanat tubeleri ara· 
aında ve her ıahacla artarak yapıl
makta olan ziyaretlerle ue konuı· 
malarla hükümetlere rehber olmak· 
fa devam etmektedir. 
Şimdi müzakeremi~in mev~uıınu 

te§kil eden Türk - Yunan muahede· 
si Balkan Yarunadaaındaki millet• 
ler arcuında idameai arzu edilen mü 
na.ebetlerin timaali ve balkan müt
tefikleri araıında JIQfıyan çözülmez 
bağlılığın tabii inkitafının bir miaa
lidir. ( Alkıtlar ). 

Müataceliyetle kabul ve tcudik 
buyurulma11ını JIÜk•ek heyetinizden 
rica ederim. ( Alkıılar ). 

Takdirle anılmaya üiyık 
yeni bir vesika 

Afi Muzaffer Göker (Konya) 
Sayın arkadaşlar; bugün yüksek tas
vibinize arzedilen yunan devleti ile 
Türkiye cumhuriyeti arasında akdedil
miş munzam muahede Türkiye cumhu
riyetf hükümetinin Atatilrkten ilham a
larak ve yüksek tasvibinizle senelerden 
beri sekinetle, va.karla memleketin ha
kiki menfaatlerinden mülhem olıriak 
suretiyle idare etmekte bulunduğu dış 
siyaaetin takdirle arulmağa 1§.yık yeni 
bir vesikasını teşkil eder. Arkadaşlar, 
bir muahedenin kıymeti olabilmesi, ha
yatiyeti için onda bir takım esasi şart
larla teayyün eder. Bu esas şartlardan 
birisi bir muahedenin iki memleketin 
hakiki menfaatlerini mütekabil bir su -
rette temin etmesidir. Bugün yüksek 
tasvibinize arzedilmiı olan muahede bu 
vasfı haizdir. Bu evsafı o dereceye ka
dar haizdir ki 1930 senesinde başlamış 
olan dostluk münasebetlerinin gün ge~
tikçe kuvvet bulmasının bir ifadesidir. 

Kamutay son imzalanan türk - yunan munzam 
paktını ittifakla, alkışlarla kabul etti 

Muahedelerin kuvvetini yapan ikin
ci bir §.mil, hükümetler tarafından alı
nan kararların o hükümetlerin idare et
tikleri milletlerin haleti ruhiyelerine 
tevafuk etmesidir. 

İki milletin mevcut dostluk ve itti
fak bağlan lehinde muhtelif vesilelerle 
yaptıkları tezahürat bu itibarla çok 
kıymettardır. Dost Yunanistan hilkü
met reisinin memleketimizi ziyareti es
nasında bunu görmek fırsatını buluğu 
gibi sayın başbakanımızın Yunanistan 
seyahatinde de halk tarafından büyük 
tezahürat yapılmıştır. Bütün bu ala
metler her iki hükümetin müşterek men 

Mebuslar.ımız 
• • 
ıçın bir 

bu anlaşmanın balkan ve 

garanti olduğunu tebarüz 

dünya sulhu 

ettirdiler 
Kamutay dUn B. Tevfik Fikret Sı

lay'ıri reisliğinde toplanmıştır. Riyaset 
makamı, İzmir vilayeti dahilinde turis
tik yollar in§ası, kaplıcalarla plajlarda 
asri tesisler vücude getirilmesi hakkın
daki kanun projesinin, yeni hazırlan

mıı ve Kamutaya takdim edilmiş oldu
ğundan eskisinin iadesi hakkındaki hü
kümet tezkeresini okumuştur. Söz alan 
Nafıa Vekilimiz a: Ali Çetinkaya gelen 
evrakta olan yeni pre>jenin müstacelen 
mlizakeresini ve Dahiliye Vekilimiz B. 
Şükrü Kaya da, vaktin darlığı lolayısi
le muhtelif encümenlere h~vale edilmiş 
olan projenin bir muhtelit encümen teş
kiliyle orada görüşülmesini teklif etti. 

.ı:-j.UJÇJUU JUU?lLA\..Ç.U:;u &.&•U..t..Q.n.çrcıu "Ve 

muhtelit bir encümen teşkili hakkında
ki hükümet teklifi kabul edilerek da
hiliye, nafıa, iktısad, maliye ve büdce 
encümenlerinden üçer azanın seçilme
siyle bir mUhtelit encümen teşkili ka
rarlaştırıldı. 

Doıı ve müttefik Yunanistanla 
munzam anl.Q§mamız 

Hariciye Vekilimiz Doktor Aras, 
Yunanistanla aramızda munzam mua • 
hede olarak Atina'da imza olunan pak
tın tasdikine aid projenin müstaceliyet
le ve bugünkü ruznameye alınarak mü
zakeresini teklif etti. 

Reye konan teklif kabul edildikten 
sonra Hariciye Vekilimiz kürsüye gel
di ve anlqma hakkında diğer sütunla
nmızda olan beyanatta bulundu .. 

Türk· yunan bağl1lığının 
kuvvetli bir eseri 

Hariciye Vekilimizden sonra B. Na
zım Poroy (Tokad) söz aldı: 

''- Sayın arkadaşlar, muhterem 
bqvekilimizin bize son A tina seyaha • 
tından getirdiği bu güzel hediye hak -
kındaki fikirlerimi - Hariciye encüme
ni a.zbından bulunmak: sıfatiyle - kısa-
ca arzetmek isterim. · 

Yunanistanla aramızdaki ihtilafla • 
n tasfiye ettikten sonra yüksen menfa
atler üzerine kurulup pek hayırlı neti
celer vermiı olan pürüzsüz bir dostlu • 
ğun faidelerini tekrara lüzum yoktur. 
Bu faideyi isabetli ve nafiz nazarlarile 
daha evvelden görmüş olan Büyµ.k Ön
derin mesai arkadaşlarına ötedenberi 
verdiği direktifler üzerine tahassül e
den türk - yunan bağlılığının bugün de 
en kuvvetli bir eseri karıııında bulunu
yoruz. 

Arkadaı1ar, hukuk müntesibleri 
herhangi bir mesele hakkında tedvin e
dilmit olan bir kanunun tekamül saf
halarını gösteren tadilleri merdiven ba
samaklarına benzetirler. Bunların her 
birinde bir derece daha yUkselme, bir 
derece daha yüksekten güzel ve geniş 
görme vardır. Dost bir devletle uzun 
ve samimi münasebetleri tesbit eden 
muahedeleri de bu yolda tetıikki edebi
liriz. 

Cumhuriyet hükümetinin Yunanis· 
tanla akdettiği muahedeler 30 tecıriniev 
vel ı 930 tarihli dostluk, bitaraflık, uz
latma ve hakem muahedesi, 14 e~lCtl 
ı 933 tarihli samimi anlaşmalar (yanı an 
tant kordiyal) misakı, diğer iki kom!f u 
devletle de olduğu gibi kara hududla • 
nmmn Batkanll\rda her tUrJü tecavüz· 
nen masun;veti kefaletini ihtiva erten 
Balk;ın micı'l.kr ve nihavet bıı ~ün tetkik 
ve tasvi1ıi"iu arzolunan bu munıam 
ınuahededir. Daha ziyade alelade diye· 

bileceğim mütekabil münasebetlerin 
tesbitine medar olan ve bir çok devlet
lerle akdetmiş bulunduğumuz dostluk; 
bitaraflık, uzlaıma ve hakem muahede
siyle bunu takibeden samimi dostluk 
muahedesinden sonra bugün elimizde 
bulunan vesikanın karşılıklı hukuk ve 
vecaib itibarile elbette bunlardan daha 
yüksek bir manası ve şümulü vardır. 

Maddelerin talılili 
Birinci madde bize tarafeynden bi

rinin sebebiyet verilmiyen bir taarruza 
uğradığı halde mütearnzın harekatını 

takyid için diğer akidin bitaraflığını ne 
kadar kuvvetle müdafaa edeceğini ve 
bu müd;ıf;ı::ıtc1a.ne kadar ileri ridecei:!'.ini gostermek eaır B'"u aıeıaae bı~aranuc-

tan fazla bir şeydir. 
! kinci maddede mühim iki nokta na

zarımıza çarpmaktadır. Tarafeynden 
biri bir veya müteadıdid devletler tara • 
fmdan hasmane bir harekete uğradığı 

takdirde diğer akid taraf vaziyete çare 
bulmak için bütün kudretini sarfeyle -
yecektir. Ve eğer. ikinci nokta - buna 
muvaffak olunamaz ise kendi yüksek 
menfaatlerine uygun bir hal sureti bul
ma kiçin muahid olduğu devletle vazi -
yet üzerinde hayirhahane bir surette 
istişare edecektir. Muahedenin huauai
yetini bize en bariz bir surette gösteren 
ve yüksek menfaatin emrettiği her han
gi bir şekilde vaziyet almak için taraf
lara hem hareket imkanı veren ve hem 
de otomatik olmıyan bu hüküm misakın 
temel taşım teşkil etmektedir. Hukuk 
ve vecibelerin tayininde kabul olunan 
formül hiç bir ihtilafa meydan vermi • 
yecek surette emniyetbahı ve mesuttur. 

Arkadaşlar, üçüncü maddenin ihti
va ettiği hüküm her iki hükümetin biri
birine karşı beslediği samimiyete bir 
delil teşkil etmek itibarile olduğu ka
dar yeniliği itibariyle de calibi dikkat -
tir. Elele tutuşmuş ve mukadderatı

nı biribirine bağlamış olan iki milletten 
birinin kendi yurdunda diğer dost 
millet emniyetine ve rejimine karşı her 
hangi bir teşekkül veya tecemmu tara
fından muhtelif suretlerle vuku bula • 
cak tecavüzkılr hareketleri tecviz et -
memesinden ve hatta tecviz etmemek· 
le de kalmıyarak tecrime kadar gitme -
sinden daha tabii ne olabilir? · 

Sulh rehberliği yapıyoruz 
Harbı (pek muayyen haller mUatea

na olmak üzere) milli ve meşru bir mü-
dafaa aleti ve vasıtası olmaktan çıkar· 
mış olan Kellog - Brian misakı dfuıya
da mevcut devletlerin hemen hepsi 
tarafından imzalandığı halde gene dün
yanın her yerinde milletlerin biribir • 
terine karşı türlü tecavüzkar propagan 
dalarda bulunmaları bugünkü Avru
pa ve hatta cihan vaziyetinin ne ka • 
dar müşevviı olduğunu gösterecek ba
riz vasıflardan biridir. Ruhlara elem ve. 
ren bu manzara karıısında kalplerini 
sulha ve emniyete samimiyetle bağla -
mak istiyenler temenni ederler ki dev
let biribiriyle anla,tıkça aralannda 
böyle kaideler koysunlar ve muahede • 
lerin bu gibi ahkamından doğan huku
ku dahili kanunların ahklmiyle de te
lif edecek te§ebbüsler alımlar. Yuna • 
nistan ve Türkiye bu hususta bütUn bir 
cihan medeniyete rehberlik ediyorlar: 
bu ne k<ı<lar sevinecek bir haldir. 

Dördüncü madde il.kitlerin va ken
di aralarında yahul başka akitlerle 
kendileri dahil oldukları ve olmadıkla-

n halde diğer teahhütlerin ayrıca meri- faatlerlni temin ma.ksadiyle takib etti
yetinc dair ihtiva eden bir hükmü ha- ği dostluk siyasetinin halk kütlelerinin 
vidir ki diğeri de herhangi bir nokta! tasvibine nail olmak suretiyle inkip.f 
nazar ihtilifına meydan vermemek için ettiğini gösterir. 
bunun sarahaten zikri muvafık ve li - Yeni muahede, Balkan birli· 
zımdır. Esasen 1933 samimi anlaşma ğinin bir eseridir 
misakı kuvvci müeyyidesini Balkan Arkadaşlar, bu muahede her iki 
misakında bulduğu gibi müzakeresini memleketin muayyen menfaatlerini al§. 
yapmakta olduğumuz bu munzam ahit- kadar eden ve şimdiye kadar mevcu.d 
name de Balkan antantı .çerçevesi için· olan teahhüdlere yeni bazı hükümleri
de yapılmış ve bu antantın ruhunu teyit lavc etmiş olmakla beraber her hangi 
etmekte bulunmuştur. Cihan sulhunun bir devlet hakkında her hangi bir teh • 
en tehlikeli imtihanları geçirdiği bu- didi tazammun etmemektedir. Harici 
günlere Balkan vaziyetinin kalblrei • siyaset sahasında Türkiye cumhuriıye. 
miez verdiği huzur ve emniyeti şüphe- tinin temin ettiği büyük eserlerden bi
ıiz Balıkan misakına ve bu misaka aa.- · lan Balkan h' 1ilH.nln. •--'-•--- da. 
··-·~:r ... -v .-guu......, ._ ... ...._.HU• •ıvo> "" .1Jy0 Ddii ÇUnkU Balka ~ d 
aile ile gösteren diğer kıymetli komtu - hilgul udır. 1 tl . d tln klr gtn.eh •· 

o an ev e enn os u arını er -
lanmız Yugoslavya ve Romanyaya da gün bira dah ku eti d' 1 • 
med A ih · . k . z a vv en ırme en bu 

yunuz. yru z nıyeti ta vıye e - birır·n • ta 
d b ahi . b . 'b gı gayesıne mamen uygundur en u munzam tnamerun, u ıtı ar· • 
la komşularımızca da kıymeti pek bü - Altmq milyonluk bir kütle 
yüktUr. ve mii§terek menfaatleri 
Muahedenin en büyü.k kıymeti Diğer bir bakımdan, bu muahede, 

· Muahedenin müddetinden bahis o • dış siyasetini, hukukundan en ufak bir 
lan ma.dd~ be§inci ve sonuncu madde • fedakarlık yapmadan sulh lehinde ça • 
dir. Bu müddetin 1 O sene kadar uzun lr§mak suretiyle ifade etmiş olan Tür

kiye hükümetinin bu gaye için şimdiye olması ve inkızasından bir sene evvel 
tarafeynden biri canibinden f eshedil -
mediği halde gene 10 sene devam eyle • 
mesi ve necib komşu devletle 'imdiye 
kadar akddildiğini yukarda arzeylcdi -
ğim diğer muahedelerin de aynı müd -
det içine alınması bize her iki tarafın da 
bu mesut anlatmayı kısa bir zaman ile 
mukayyet görmek istemedikleri yolun
da zevk ile hasıl ettiğimiz bir kanaat 
vermektedir. Bu her ilô milletin biri -
birlerine karşı ne kadar kuvvetli bir em 
niyetle baf landıklannın diğer bir deli
lidir. 

Arkadaşlar, bu seri tahlil bize gös -
teriyor ki muahedenin en büyük kuvve 
ti açıklığında ve samimiyetindedir. Bu 
metin her türlü ihtimalatı derpiş eden
derin bir anlaşmanın muhassalasıdır. 

Fakat hiç kimseye karşı tehdidi tazam
mun eden bir şekli ve ruhu yoktur. Ve 
bunun içindir ki sulhun en hakiki bir 
vesikasıdır. 

Muhterem başvekilimiz Türkiye 
ile Yunanlstanm coğrafi vaziyetleri ve 
sakinlerinin arzusu itibariyle biribiri
nin tabii bir imtidadı olduğunu ifade et
mekle türk -yunan dostluğunun ne ka
dar kuvvetli bir mürevvici oldukularx • 
nı anlatmışlardır. Bu ıöz memleketin 
her tarafinda ·ve bütün kalblerıde tatlı 
bir aksi sada husule getirmiştir .Bu ta
bii imtidad ancak böyle candan ve ıa
mimt bir anlaşmayı müselzimdir. Bag· 
vekilimizin Ainaya birinci giditlerinde 
bu dostluğun temelini atmak hususun
da naBil imi! olduklarını biliyoruz. Bu· 
gün de bize yardımcıları kıymetli Hari
ci ye vekilimizle beraber bu anlaşmanın 
daha tatlx bir vesikasını getiriyorlar. 
Haricin iğfalk8.r telkin ve tesirlerinden 
kendilerini bihakkın kurtarmış olan ve 
müttefikleriyle bir kardeg muhabbctile 
geçinmekte olduğunu anlıyan ve biri -
birlerini pek yakından tanıayn necib 
türk ve yunan milletlerinin ~ostlu~la -
nnı bu suretle tevsik etmelenndeki ha
yırlı neticeyi görmekte bir dakika tered 
düd etmiyelim. J 

Cumhuriyetin pek kısa bir zaman i
çinde harici siyasetimize verdiği istika
metle türklük namına her tarafta istih
sal ettiği şerefin derecesini hepiniz bi
lirsiniz. Bize bu yolu açanları ve bu 

kadar sarfetmiş olduğu gayretlerin ye
ni bir nişanesidir. Filhakika Balkanla· 
rın mazideki vaziyeti bir kere göz önü
ne getirilsin. Orada muhtelif harici te
sirlerin al§.kadarlar arasında menfaat 
zıddiyetleri ihdas etmek suretiyle sarf. 
ettikleri mesai henüz unutulmamıştır. 
Bugünkü manzara bütün bütün başka
dır. Altmış milyonluk bir insan kütlesi 
müşterek menfaatlerini temin etmek hu 
ıusunda müttefik kalmışlar ve menfa -
atleri her hangi bir tehlikeye maruz ka
lırsa onu birlikte müdafaaya söz ver· 
mişlerdir. Hakikaten bu çok mesud bir 
manzara teşkil eder. 

Bu yeni muvaffakiyetinden dolayı 
hilkümeti tebri kederim. .Alkışlar). 

A.nla§manın büyük ehemiyeti 
Milli müdafaa encümeni batkanı Gl. 

Kazım Sevüktekin (Diyarbakır) .
eBndeniz de Milli Müdafaa encümenın
de bulunmaklığım ve itilifname eneli· 
menimizce müzakere edilmit olması ha
sebile yapılan bu kanun ltyihası müna
sebetiyle bazı maruzatta bul~nmakh. 
ğıma müsaadelerini rl~a edenm. 

Senelerce komşuluk etmekte bulun. 
duğumuz yunan hU~eti ile osmanb 
imparatorluğunun lüzumsuz olduğu. 
na kani olduğum anlaşmazlığı, yüksek 
huzurunuzda itaat v~ derin saygı ve 
büyük sevgi ile eğilerek andığım en 
büyüğümüz Atatür~ün tUrk milleti • 
nin mena~atmı cucib olan her işte ol • 
duğu gibi büyük isabetle irıad ve tel • 
kinine mazha rolan Türkiye CUtnh • 
yeti hükümeti, bu anlaşamanıazlı- ukn . .' 

af 
gı O· 

künden bertar ederek onun . 
bU ·· dii ·ıı 1 i yenne tun nyaElmı .et er ne nUmune ola· 
cak surette en ıle Türk arasında hu-
dudsuz dostluk ve karde•lik d . . . B ~ rney ana 
getırmı~tır. en, yarırn aıra k . b. . arıp ır 
zamanın en çetın, en rneşum U 
kül senelerinde yunan mili '.nien m § · 

b . etı tanı -
nuş ve u mıl1etin fedak"rlık 

l'k " ve vatan-
pe~er ıdilv~ cesaretine şahid olmuş ve 
on ~rın . rust hareketlerini ve nezaket 
ve ıncelıklerini görınuş" . 't . ld - d ve ışı mış o u-
gurn ~n hr huıusta bu dostluğa ve 6-7 
senedır mevcud itilafnamelerin kıymet 
ve ehemiyetl · · b' • . ... erını ır araya toplayan 
bu ıtılafnameye büyük bir ehemiyet at· 
f etmekteyim. 

. Bir ~a~ ay evvel dostlarımız ve m~t- 1 harı olduğunu da zikretmek isterim. 
tefıklerımız Balkan uaktının çok sayın Bulgar kom§umuza gelince •• 
ş~siyet~eri A~k:raya geldikleri zaman Arkadaşlar; Balkan antantı demek 
Turkleruı s~mı dost~ .~lan ve yunan- altmış milyonluk bir kütlenin aynı ga
lıların kıymetlı başvekilı ıle yapılıp pa- ye vehedef. için birleşmi! olması de-o 
rafe edilen bu itilafnamenin her iki mil- mektir. 
Jetin fedakarlık ve kahramanlık haslet- Mütt efik ordular icabı halde Kara~ 
leri~i birl~ştiren ve tara.Hı bir .çok ~e - denizden Adriyatik denizine kadar sar
nafu !e bır takım hususıyetlen havı 0 - sılmaz bir cebhe tutacaklardır. 
lan güz~l bir eser . olduğ.unu . arzeder, Sayın başvekilimizle Hariciye Ve. 
sulhun ı?~me. ve ~kazesıne hızmet e - kilimize teşekkürü borç bilir, atiyen de 
den .her ıki mılletın baglılıklarını mem· kendilerine muvaffakiyetler dilerken 
nunıye~l~ ~arşıları~. . • ittifakın önemli verimlerini beklediği • 
• Bu ı~ılafnameyı ~~z~ etme~ ı.çın A· mi arzeder yaşasın müttefiklerimiz te • 
tı~~y~ gıden başvekı.lı~ızle harı~ıye ve· mennisiyle sözüme nihayet vermeden 
~Jımız hakkında bütun Yunanıstanda evvel şunu ilave edeceğim: Demin bu
gı~iş ve gelişlerinde büyük tezahürat · rada Hariciye vekilimizin izah ettiği 
t~. bulunmalarını ;'~ En Büyüğümüzü veçhile biz herhangi bir anlaşmamız· 
hurmetle ve sevgı ıle anmalarını türk dan, herhangi bir işimizden daima bul -
mille~?e ve o~un Büy~~ Şefinin b~ gar komşumuzu haberdar etmiş bulun
Ç?,k g~ze~ esen?e o!an .ıtıma~m en bü· makla kendilerine karşı samimiyetle c-
yuk b!: nışanes~ t:ıa~kı edenm. limizi uzatmış bulunuyoruz. 

İtilafın her ıkı nullet hakkında fay- Bu yüksek kürsüden bulgarlara hi-
d~~ı ol~ası~t .temenni edez:ken diğer tab ediyorum ki bu fırsatı kaçırma.sın -
m~ttefı~enmız Yugoslavya ve Romen lar, hükümetimizin gösterdiği sulhse -
mılletlenyle de olan dostlukları saygı verlikten bunlar da istifade etsinler, bu 
ile a~ar. Ço~ .~ühim addettiğim ve su1- güzel ittifak, tabii sulhun muhafazası • 
~un ıdam~sı ıçın çok menfaat umdu - ru temin etmek içindir. Onun için Ha -
gum bu itılafnameden dolayı da bükü- riciye Vekilimizin temenniyatına ben .. 
meti cumhu~yemizi tebrik ederim. deniz de iştirak eder ve bulgar komtu· 
(Bravo seslen, alkışlar). muzun ehemiyetle nazarı dikkatini cel• 

Elen dostluğuna verdiğimiz bederim. (Alkışlar). 
ehemiyet "Bosfordaki kuvvetli adam'' 

Mehmet Somer (Kütahya)_ Huzu- Cavid Oral (Niğde) - Sayın arka .. 
ru alilerine gelen bu mukavelenameyi; ~aşlarım; yakınlarda almanca. ~l~ra_k 
milletimizle Elen milletinin kahraman- Metter Zohucu der Velt polıtik bır 
lık meydanında biribirlerinin yüksek e~er intişar etti. Dünyanın çeşidli poli
meziyetlerini anlamak suretiyle doğ _ tik ~ereyanların<lan bahseden _bu eser • 
muş bulunan eşsiz bir samimiyetin mü- de bıze ayrı~an kıs~n başlıgı şudur. 
temmim eseri olarak tav.sif etmek en (Bosfordalô kuvvetlı adam) başlangı -
doğru bir tabir olur. cında şöyle deniyor; yıkılan osmanlı 

Sayın Başvekil Celil Bayan'n elen i~paratorluğu en~azı ~e~inde Atatüı:· 
diyarına seyahatı esnasında gerek a • k~ kurm~ş ~ld.ugu -ı:~r~ye. cumhurı
jansa ve gerek gazetecilere vaki beya. yetı .. d~.vı.:tı gıttikçe buyük bır devlet 
natında kendilerinin bu seyahatten statusunu almakta.dır:. . . . 
mütevellid memnuniyet ve sevinçlrini . Evet.~rkada~lar, d~nya. tarih~? :.ş
izah buyurarak, dostluk ve karşılıklı sız ~e .rı:um~~ hır ~ahsı;:etı ol:ın ~u~ük 
sevgi bağlariyle biribirlerine bağlan _ Şefımız~n y~ksek ı~are.sı?dekı Tu:kıye 
mış olan iki dost milletin selamlarım c~n:ııurıyetı .devleti mıl!ı ku~:etı . ~e 
götürüp getirdiğini ifade buyurmuşlar millı kuv:'etıyle do~~luguna guvenilır, 
ve elen. türk birliğine dostluğuna ne ve dostlugu sempatisı her devlet ve her 
kadar büyük ehemiy;~ atfettiklerini mille~. i~.in b.ir kazanç ve bir kuvvet o • 
pek bariz bir surette tecelli ettirmiş _ lan buyuk bır devlet olmuştur. İşte bu• 
terdir nun en canlı bir delilini de, bugün yük-

El• 'lletini. · b da b 1 sek tasvibinize arzedilen türk • yunan ./ en mı n aşın u unan . . 
duııbin ve dürendiş b.. ··k devlet ada • muahedesı teşkıl eder. Fakat arkadaşJa.JL> 

uyu b ah d · h ı..- ' b. · ~ ' 11 
mı General Metaksas hiç şüphe yoktur rım, u mu e eyı er~l.dngı ır sıyası . 
ki hu bafilılıihn. vedne funili addadil muahede ~eklinde kabul etmeğe imkan~\, 
ınelı: ılfiiiiiOır. • Bu mumeae nernarrg:nnr tııya.-

Başta Elen kıralı Majeste ikinci Jor- s~ muah~cnin çerçevelerini aşan ve i
jun yüksek mü.zaharetini de iftiharla çınde tanhi hadiselerin, realitelerin, mil 
zikretmek bir vazifedir. li menfaatlerin gösterdiği ve öğrettiği 

Sayın başvekilin Atina seyahatı es- zaruretleri üade eden bir yakınlaşma, 
nasında duydukları heyecan ve bu mü- bir anlaşma •. dalla: doğru.su bir kaynaş
na,ebetle vaki olan söylevlerindeki kıy. ma mahiyetındedir. 
~t ve ehemiyeti Büyük Millet Medisi- Muahede kıymetlerinin 
nin yüksek kürsüsünden tezahür ettir - asıl miyarı 
m~k bahtiyarlığını huzurunuzda arzet· Arkadaşlarım; bir muahedcnin ha • 
mek isterim. ~ki kıymetini ve manasını iyice anlıya-

General Metaksas'ın tJözleri bılmek için yalnız imza edilen bir k~ğıt 
General Metaksasın hatırımda kal- ~:U-çaszna chemiyet vermek doğru de -

dığı:na göre başvekilimiz şerefie~ sö!- g~ld\r, bir muahe<lenin hakiki kıyİneti • 
!ediği nutuk hakikaten tedkik edılmege nı anlıyabilmek için o muahedeyi imza 
değer mahiyettedir. eden iki milletin biribirine olan ıe.vgi 

Bu nutkunda elen - tUrk dostluğu - ve sempatisini yoklamak lazımdır. Mu
nun hararetli olan Tü:_kiyemizin Ulu ahedelerde asıl rol oyruyan kalemler: 
Önderini saygı ile selam~am~;a ve bu değil, kalbler ve sevgilerdir, bu itibar
selaından bütün elen ~mılletının türk la türk - yunan muahedesi iki milletin 
milletine karşı d.~ydu?u kardeş sevgi biribirine karşı duymuş oldukları bir 
ve birliğini tebaruz ettınnektedir. Men sevginin, bir sempatinin mahsulü ve 
faat ve hi~siy~ttan terekküb etmiş çif- neticesidir. Bunun kuvvetini Yunanis
te ternel üzer~n~ 1930 senesinden beri tanda tilrk sevgisini ve sempatisini tem 
başlryan ve gı~tı~çe zengin başarılarla sil eden sayın başbakanımıza karşı yu
bczenerek genı~lıyen sağlam bir suret- nan milletinin göstermiş olduğu milli 
t~ ku:u.ımu~ olan elen - türk antant kor tezahürat ve heyecanla görmek milin -
dıyalını, muşterek eserimizi iftiharla kündür. 
•erı:e!ebileceğimizi; bundan' başka, Yu Arkadaş.tar i iki milletin ve iki mem
n~uıı. an,, Romanya, YugÔslavya ve leketin coğrafi, siyasi ve milli men.fa
TUrkiyenın aynı sulh ve terakki azmile atlerini karşılayan ve tamamlayan ou 
ahenkli ·· · ıtk • muessır, .sıkı ve kuvvetli bir munzam muahedeyi yalnız bir yön-den 
b teşkil ettiklerini; ve gene 1930 ve de görmek doğru değildir. Bu muahe-
1933 muahedelerine mesud bir ilave o- denin Şarki Akdenizde, Akdenizde, 
]arak aktedilen bu muahedenin tehdi<l Bal·kanlarda ve dolayısiyle bütün dün
edici bir hedefi olmadığı gibi hiç kim- ya po~itikası ve dünya barışı üzerinde 
Be aleyhine de aktedilmi şolmadığmı; yaptıgı ve yapacağı tesiri de birlikte 
ancak bu muahedenin sulhun muhafa· görmek ve tetkik etmek lazımdır. 
zası hususundaki manevi yükseklikten Dünya politikasının krizli ve zaman 
maada iki memleketin dostluk ve birlik- zaman endiışe verici bir devresinde İ· 
lerini her zaman daha ziyade sıklaş- ki dünyanın birleştiği bir noktada iki 
tnınak arzulannm ne kadar büyük ol- komşu devletin bütün siyasi foımali
duğunu; pek veciz bir surette ifade bu- t;lerin üstünde milli biı inan~ ve mil
yurmu§lardır. lı anlayıfla biribirıine ellerini verme-

lerinin, anlaımıalannın dünya poJiti. 
Sayın başvekilimizin general Me • k r·-· 

.~sında ve dünya tarihinde büyük ro
taksasın bir çok güzel ve samimi söz • lu ve ehemiyeti olsa gerektir. bte biz 
lerine mukabele eden daha kuvvetli b r 

ugün bu muahedeyi tasvib ederken 
söylevlerinde kendilerine iştirakten tu"' rk d 1 w • • • b' - yunan ost ugu ıçın yenı ır 
başka bir şey kalmadığım, her iki dost çığır açmıı oluyor ve böylelikle dün
memleketi biribirine reken yakınlık ve 

:ı ya sulhuna müsbet yardımlarda bu-
benzerlikten doğan ve ismi: muhtevi • !unmuş oluyoruz. Arkadaşlarım, bu ta
yatırun ruhunu ·göstermeğe kafi olan rihi rolü ifa ederken bugün bütün 
"antant kordiyalı" türk • elen birliği • varlığımızı ve be·nliğimizi yüksek ve 
nin bu remzini bütün dünyaya; Balkan şerefli mevkiimizi, dünya barışı için 
azaları arasında hüküm süren tam bir lazım gelen kuvvetli vazıiyetımizi 
tesanüd halisane teşriki mesainin bir kendisine borçlu olduğumuz türk mıl
misali olarak iftiharla gösterilebilece • letinin Büyük kurtarıcısı ve türk dün. 
ğini tebarüz ettirmiştir. yasının Büyük Atası önünde en derin 

Türkiyenin sulhseverliğini bütün bir minnet ve şükran duygulariyle eği-
dünya anlamış ve takdir etmiştir. ~elim ve bu muahedeyi hazırlayan ve 

Balkan antantmı ~üphe etmemek ımza eden kıymetli ve kudretli Baş· 
lbımdır ki; Türkivenin sulhseverilğ'i vekLlimize ve Cumhuriyet hükümeti
ve Atatürkün durbin sivaseti mevdana mize derin saygı, teşekkür ve takdiı
getirmistir. Bunda hariciye vekilirrıi - lerimizi sunalım. (Alk~lar) 
zin de değerli hizmetleri ve hissei üti- (Sonu 9. uncu sayfada) 
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Nöbetçi Eczaneler 
Paar : Yeni Ye Cebeci eczaneleri 
Puartesl : Halk Ye 8akar7& " 
Sab : Ese Ye Çanbn " 
Çarpmba : Sebat Ye Yeniıehir ,. 
Perıembe : latanbul eczaneai 
Cuma : Merkeıı: " 
Cumartesi : Ankara " 

HALK ... YENl 
SINBMALAR 

Seam uatleri 

Her sihı 
YENi HALK 

14.45 
16.45 
18.45 

YENi 

ıs 
14.45 
16.45 
11.45 

YENi 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Camartcaf ıünJeri 

Puar sünleri 

Geceleri 1Ut 21 de 

1uo 
16.30 
18.30 

BALIC 

13 
14.30 
16.30 
ll.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Liiz11ml11 Telefon 
Numaraları 

Yancm Dıban: (1521). - Telefon, müra
caat ıebk: (1025-1024). - Şehirlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik Ye Hansaıı:ı 
Ann llemurlatut (1146). - M ... Jeri 
Ştıbir Aaban: (1705). - Taka i Te
lefon aaman.Jan: Zincirli cami cinn: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı cin
n: (2806, 3259), - Yeniıebir, HaYUba· 
p, Bbim tabi: (2323) - Hnuıı:baıı: 
Gtlna tabi: (S848); Birlik takai: (2333) 
- Çanbn caddeal. Ulu tabl: (1291 ). 
O t o bthlerin ilk •• aoD 

• • 
ıçın yapılan tezahürler 

(Baıı 8. inci sayfada) 

Bir muvalfakiyeı vesikası 
Fazıl Ahmed Aykaç (Elazığ) - Sa

yın heyetiniz.in her zaman aaygı ile 
kar,ıladıjım bir tiarı vardır. Yurdu-
muzun emniyeti, eaaıdeti mevznubahs 
olduğu zaman en naçiz ağızdan bile 
çıkacak kelimeleri büyük· bir sevgi ile 
karşılarsınız. 

Bugün ben arkada,ınızı huzurunuz. 
da söz söylemecğ tCfrik eden sebep
lerin birincisi budur. 

İkincisine gelince; hemen takdir 
buyurursunuz ki yüksele tasvibinize 
arzedilen mukavele, anayurdun dlf si
yasetine alAkadar her türkü sevinçle 
COfturup söz söylemeye ıcvkedeceok 
bir muvaffakiyet veaikaaıdır. 

Arkadaflar, irfenlarmın. t&llkatla. 
rının değerli haaılasını fimdi sizlerle 
beraber alkışladığım batiblerimiz tür!t 
• yunan dostluğunun, anl•pnawnm ve 
dayanlfm&aının pek meaud bir ıeme-
reai olan veai.kaya dair tarihi, aiyui 
ve huıkuki mabiyette mal\ımat verdi
ler .. Kendilerine bu deierli i.zah&tla
rından dolayı gerçek tctekkiirJerimi 
sunarken ıiae bir ricada bulunacaimı. 
Türkiye Cumhuriyetinin dıı ıiyuetı
ne daima numı olmuı •e bu&ün bi
k.im olmakta bulunmut ıulhaenrli-k 
prenaipini bir kere deha tebarüa ettir· 
meme mU•ade buyurunus. Zira o 
premiblıe bu iti.lif, ve usak, yakuı bir 

Aynı duygulara, ülkelere sadık her si
yasi ve içtimai heyet bizim gerçek 
dostluğumuza güvenine pek haklıdır. 

Eekidcn Balkanlar balkanldarındır 
denilirdi. Budu.turu artık bütün bal
kanlar bütün balkaolılarmdır ıeklinc 
koyan tekamül dostlarımızın da bah· 
&ettiğim ideallere ayni •dakatle mer
but oıu,undan ileri geldi. 

Bunu bu yüksek kürsüde ııöylemek
le en ıerçek saadeti duydutuma 'üp
henb olmaam. Ve bütiın ilem bilain 
ki türkün şerefi ve tiarı verdiği sözü 
tutmak, koyduğu imzayı bir namus 
daıngıMı addetmektir. O imzayı bu
lunıduiu yerden ailecek hiç bir el yok
tur. 

Bi:s doııluklarımı:sla m.eaudu~ 
Sözlerıimi bitirmeden evel tatlı bir 

ödev aaha iaf etmeok iaterirn: 
Hencıen evci aöz alan hatibler tara

fından işaret edildiği veçhile Türk -
yunan kardetlilinin bu ıon kemal 
ufhumıa varmaaında aayın Başbaka· 
n11111zın huauai ve mebr11k oir mevkii 
var. Onun senelerce evel bu ibide için 
bir temel kurutu ıerek ileri görüşle, 
ileri anlayıpn ve gerek bir ideal ya
P•mı çatıama kadar yiibeltmek içm 
lizun olan fUUrlu himmetin pılwında 
ne kadar bol olduğunu ıc.teriyor. 
Kendilerinden ve bUtiin çalıpna arka
dqlarmdan dileriz ki tct>rikletimizi 
kabul etainler. 

Arbdaflv itte IOD söz: 

( Ba§ı ı. inci sayfada ) 

Madde 4 - Husuat büdce ile ida
re olunan veya sermayesinin tamamı 
devlet, belediye ve yahud hususi ida
re tarafından ödenmiş olan daire ve 
müesseselerin veya bu daire ve müea
aceelerlnden biriyle ikinci üçüncü 
maddelerde yazılı dairelerden biri •· 
rasında tahaddüs eden ihtilaflar bu
lundukları mahallin ve taraflar muh
telif yerlerde bulunurlarsa müddeia. 
leyh rnevkiinde olan daire veya mü· 
enesetıinin, mUddeialeyhler teaddüd 
ettiği takdirde bunlardan birinin bulun 
duğu yerin yüksek dereceli hukuk 
hikim veya reisi tarafından hallolu
nacaktır. 

Madde S - Bu kanunun şümulüne 
giren işlerin tetkik edilebilmesi ta
raflardan birinin vaki olacak yuıh 
müracaatine bağlı bulunmaktadır. lh· 
tilif halline salahiyetli merci tetld· 
katın şeklini ve mUddetleri tayin ede
cektir. Lüzum görüldUğü takdirde ta· 
raflar dinlenebilecektir. 

Mercilerden verilen kararlar iıtm
ların icrasına dair olan hUkUmlere 
göre infaz olunacaktır. 

Bu karar her türlü harç, resim w: 
puldan muaf olacaktır. 

Seferleri 
Sabah 
ilk 
aefer 

Ulu il. elan JC. dere'ye 6.45 

çok komfularımızla timcfiye kadar im
zaladıi111US anlqma ve uzlapnalar 

~: mühim bir hakikati bütün azametile 
ıefer teceaaüm ettiriyor. Bir hakikat ki 
- medeni ve ileri inaanlıık tarafından 
23.00 

Biz tilı:iE • yuııaıı doeıtluiunun aldı
iı bu kıwvetıten muuıdus. Ve Balkan 
paktının pek mühim bir dünya parça
sına tenc.ffüa ettirdiii ıulh ve emrıi· 
yet bavaaı ile müftdıirb. Çünkü tek 
gayemiz ıUkfln ve iatiklll içinde ileı
lemektir ve çünkü Kemaliat rejimde 
tekamül kelimcalnden anladığım:z 
mani ıulh ve medeniyete doğru e~ 

bUyiik hula yürümektir arkadafJar (al 
kı,ıar). 

Eski avusturyanın 

Pmdiki ~ teıkilih 
- Vialooe: En •erimli cimtir. 1111· 'olan bdm, korkarak fakat çok kuğt11 
~iyen ~um değif~i~e~l~re ku- bir baJ.de kendi mukadderatına layan 
tte uma; yenı olan. bclkı ıyidır ama. etti; onu, yar olmamıt olmak arsı.su 

li tecrübe eclümeli. bir daha ula bir varlık olmamak amıİ 
... Alda. daha küStiık ~~ Pav~ .sina~ ODU kapladı. 
iliz. lııtebiu d~~ ~fti; selu ve iyı - Giannl, benim arzularımı yerine 

~v kadını ıdi. Nehır boyunc:a bütiın ıetireceiine baoa söz ver. 
::,CUde onun fikirlerine deler verilir- - Alda, beni çıldırtma. 

- Po'ya ıtıael topraklar kuandır
~ .. Bu topraklar, elli, yüa yıl içın.de 
~nküdca dUa iyi. da.ha iüal ola-
~r. 

- Alda. 
... ":"'Bu topralr.lardu daha bUJÜ u.y. 
~ temin odileWUr. Çolı: puqa mal 
~ ...... ~ ................. 
\•ııiıı 'bU~ ormanı. 

.._-•i''mL siinkii konut""" b•fiflik 
-~ 1'ılJu ro•adaki wıa.. 

-s-,...._ tecrUbeti yap. 
dıı ~u "bir •bir py arar sibi ol· 

- ~ IOIU'& fıaıJdayarak, 
re ed~~ti, subu&u. n lfl•iDi iyi ida-

ÜdJm mi. ne dcrain 1 
~ ınllddat cnlb bekledi. AdiJ n 
da • topraklar, daha ıesıs 1&fU ona 
t&rır adalet ve temizlik qıWDıftı. Onun 
1 ıya kal"fı bceledlll &ade inan, ça
.:._ftnakıa miikifat ıörmcnin tabii ı.>ir 
-ticıea1 idi. 

bt. - Ben, elimden ıeleni yaptım; da. 
len faal .. ını ya,pmak iMcn!im. Fakat, 
..._, IDeamuman eler, blll de memnu-

Kadın, lararla, 
- Bana • ver Giamıi. 
Diye te-krar ettL 
- Sana ıib veriyorum. 
- Ö14ükten IOnr& benim uçlarımı 

keemelerme mani ol • 
Koca. _._, 
-. m. etti. 11aa b9a&Gr llUacGr 

&IJwfa bafladL 
- Parmaiımdan yiUüiümü de c;ı. 

JWmUıalu. 
-Bm,l&yleme. 
!nl91enk •llay• ihtiyar bdılllD 

1191 ytllııMl~ yllbeldL 
- Nem nr nem ,,_.., bütün ef)'a

mı datıtnm. Enaıblanmı fu.karalara 
•erlnb. llUcnlıerlerJmi kıs kardtti· 
ne, çamaprlarmu yollllullara' ver. 
Kürkleri 1&t •• alac:atm para Ue fa. 
kir fukaraya yanbm et. Bfte bana a. 
id hiç bir ıey kalmaam. 
-Aklımı kaçırmamı mı İ8tiyonun? 

- Mu.t.rih olarak ölmemi ietiyor-
un, fotoiraflarmu yırt. Sebebsiz ve 
hbahatlb olarak ölüyorum. Böyle o
hmca da, ufak bir izim blmallWlmı 
ı.tiyonun. Ve beni ... 

- Allahını ıevereen, .&yıleme artık l 
- Beni, buradan çok uzakda bulu-

it. dere'deıı Ulıaa il. aa 7.15 23.20 

Ulu M. dan Çanbn'n 7.25 2100 
Çanbn'dan Ulu il. aa 7.10 23.20 

Ulu il. dan Dikmen'e uo 20.00 
Dlkmeıı'dm Ulu il. aa 7.00 20.SO 

Ulu il. elan ıt~Hlr•'• Uo 21.00 
Kdrea'dm Ulu il. na uo 21.SO 

111- il. dan Btllk'e uo 11.00 
Btllk'tea Ulu 11. na 7.00 21.SO 

Ulu il. dan Cebeci'" 7.00 IS.00 
Cebed'dmUlu il. na 7.00 21.00 

Celled'dm Aa. fabl. n 7.00 --Aa. labL claa Cebeci'" -- 17.00 

y ........... u... .... IUO 
U...11.dlaYwfellda'• aoo , .. 

9.41 

§ U. lıl.,.daat llc 1stas7ôft araanod& ı.
bq dakikada bir ıefer olup tren za. 
manian ıeferler daha llktır. 

1 U. MeJ"dam ile Yeniıehir, Bıbnhklar, 
Cebeci, Sama .... n aramada aut • 
da 20 ,. kads .._d hw bet daldJra. 
da; ..e IO d• 2l e lıadar ber oa da
kikada; .. t 7 dm 1 e Ye 21 dm 21 e 
kadar .._ 11, JO " 10 cle""laıcla Wr 
muntuam ıeferJri' nrdır, 

1 Aktamlan Ulaa Meydanından uat 21 
deki IOD seferlerle bunlann Ulu lılq. 
duma dönlltleri ıinemalarm dajJJq 
uatlerlne tabidirler. 

Poıta Saatlerf 
Teühtltltl 18 e kadardır. 
Posta .. t 19 a kadar lıtanbal dhetbıe 
melrtab kabul eder. 

Trıa Saatleri 
HaJdarpa1&'7& Her sabah l.20. Her 

akaam it.IS ve 19.50 

Adlmuı isindea bopcu bir hıçkı. 
: koptu ve ıelip duclaklaı ıaa dayan

~ inli.yordu. 
nanların, bana meuub olanların yanı- Sam.un hattına 

de (Puarteai, per
ıembe, camartell 
Toroa ıUrat.) 

: Herstın 9,35 (Jeane. 

- Sana bir ollaa yetiftirmit olay. 
~ne iyi olurdu 1 Bu çocuk biı;m 
t.... timi& olurdu. Mı pre ld munf. 
~Ollmfdnn 

na ı&nünUz. Blr amanlar meıud ve 
bMtiyar olduium bu yerlerde kalmak 
iıtlmiyorum. Sen de her ttyi ntarak 
buradan sldeblllnln l Füat bunu ya
pameuın aen: bunu yapamayacalını 

ri, SJY&a. Ama~ ba 
bat U.erincledir.) 

Diyarbakır battı : Hersün 9,35 
Zonpldak hattı : " 15.00 
Krrılrble',-. r&)'Otobb • Ul.05 

hayli samanıdanberi eczilmif. fakat bu 
&ün sarih bir du.tur halinde orta)'t' 
konulmaeı vıicdaııi bir vuifo olmut
ıur. O hakikat tudur: 

Bi~, OOrlf&n da kahramanıyız •• 
lnkılap Türkiyesi, yalnız aava,ın 

deiil, bar!fm da 'kalıramaıudlr. 
Ve bu millet yalnu: harbi deiil, 

aulhperverliii de samjmi.yetle ve ileri 
anlaıylfla yapar. 

Memlekette demokrasi rejimini ku
ran Büyük mimar ne dani,ıi? 

Yurdda ıulh, cihanda sulh. 
Halr.iıkatcıı do bu vecizeyi türk irfa. 

nma oydıaiumus cf\ndeaberi. bütün 
l&Y&fJllU yudda ve cihaada barlflı,.a. 
M7itl " eoma cto.tsa n ı,..nca an
.s.,ıp iledemeıyl perkJettjımek Jısia 
aarfediJrnecli mil Nice ainirlendiricl 
c:ıak1.kalar ~e,sırcı.x. lfaıtat cUkkatlmız 

her saniye etrafımızı teftiş etmekle 
beraber k.ararımu ve imanımız bir da
kiılra bile Anıldı md Pek iyi bilimi. 
nis ki•lL 

Arbdaflar, petlnclen kOftuiumuz 
eulh da..tıamda -:mı tllldlye aynı eami
miyetle bağlanmlf bir ideal kudefi o
larak yun.anlı doetlarımula el ele ver. 
mİf oldu&umuzu hatırlamakta ve ıize 
batırlatmaıkta bir an daha gec.ikmeje 
ı~l~ r~ı. değildir. Evet aııkadaflar, 
bıribıruu bırçok alanda birçok kere 
denemif olan bu iıki millet, biribirinin 
elini doet~ ıdatıktaa IODra tunu an. 
ladı: Göroü ki fimdiden aoma emnı
yet, iatikW ve medeniyet yolunda 
•iJ.un . adımlarla ilerlemek i~in en 
lnwvetlı Amil her ikisinin de · her va• 
kit kol kola ve kardefçe yürUmesldU. 
İfte bu ıün önömllze aunulan eaer bu 
ı~urun iki millet araaında bir çok tec
rübeden, görgün.den 1e>nra tam bir i
man haline geldiiini bütü~ i.leme ilin 
edici bir ıulb ve aelimct beratıdır de-
nebilir. ' -.:&kat Alda kime 111 tıaabk ıtmit-

llaaci sUmhı lflemiftil llmıdi ar
~'~wı duru"' &Uael ıözieri karın
~IJOr "' ıaa kapaklan arumda 
~ bir iv meydana .ıeliyordu Bir ;pe['Jnc vilcudunu Mntı, seai boğuk 

da anlıyorum. Bu dünyada ben ne i~ G O N D E ı' I /( 
dim? Yarın bu yata.kıta benden ne ka· 
lacaktır? Ben mejer blr 11Sl1• llnitim. 
Öyle ite, blr ı~Hıe ıibi, kaybolu' sit
mellytm. Sayıklıyorum, kendimden 
geçtim de onun için böyle konuıuyo
rum onma. Uıüyorum ama, dotru dü
rüst düfiinUyorum. Hayatı bütün açık
lıiiyle anlıyorum; onun arkaaıDda 

Kurucularına pek çok §Ükran ve 
• tebrik. 

~ia batladı. 
~ Ah, ıizleri bu fani dünyaya bıra

~nım. ben ölüyorum. Ciianııi J 
~ Yanındayuıı. Nen var? Senin }'a
ti dayım; müaterih oL Anneyi ia-
)'or muıunl 
~ Hayır, Qiannl, hayır, ~yır Gi-

t ~erden ıır ııklam kallmiı olan çch-
11~•nde ,au, btirab ve filfiunbk bc!iı-

bıa- Hayır, bu adilet değildir; aciltet 
delildir. 

,-Ne oluyor, allahmı ıevenon aöy
llen var? 
Ölınekte olan kadın, 
-Hayır, böyle adAlet ola.mu. 

~iye, tekrarladı; onun afka, imatıa, 
ıbı,,~~liğe karıı beslediği ıtirnad gör-
0:'"1U1 hak~ önünde param parça 

du. 
il 

il "7an, onun ruhUınu bir çöle çevirdi. 
~Pil ve onun meydana getirdiği her 
~lu e yqamağa devam ed~or, fakat o 
~'Yorıdu. AJ.da, ıök yü.zil ve torıak 
"- Cinin dumanlanaa bar cam ar.kasın· 
11~lduiu &ibi, yavq ya.at bir ttille 
,

11 
ldüiünii gördü. Yandıaki odada 

le ~enin •• bqka iılri kadının hareket
t flQi ifi.tti; onlar kendiai için bir göl· 
t~ Ohnuflardı. Ona, sanki uzaklara 
ı,'tlıaek için Gianni kalkmıttı pbi ge
s.'0rdu. Keadi adı Alda, biç bir aee 
~ 'qrtudan boflula dütttl; o, apğıda· 
~ıp yap 79lma indi. Ölmekte 

botluktan bafka bir fCY yok. 
-Aldat 

Hicri· 1S57 
Rebiill'lhir: S 

S. D. 
Gilnq: 4 29 

Rumi - 1354 
M&71a: 20 

S. D. 
Akf&lll: 19 S5 

tedıdle ııkın yeni 
blnknotlar1mıı Ölmekte olan kadının nefeal dartq

tı : İlk anlardaki hiddeti hafifledi. ta-
yan, yavq yava, 1LkAyete çevrildi. Fa- Cumhuriyet Merkez BankaNndan: 
kat, bu nkinleten tekilde de, hiç bir Bankamımı 15 Udnci tqrln 937 ta· 
ıünah ve kabahati olmayn kadında rihinden itibaren tedricen tedavüle çı· 
haklu: olarak verilen cezaya kartı h~ karmaya batladıfı yeni harfli banknot· 
edilen derin bir infial belli oluyordu. lardan 1 huiran 938 tarihine kadar : 

- ~ayet var olan blr fCY olaaydı, Btt lirahklardan 25.475.0JO 
her fCyden evci adilet gelirdi; peki, On lirahldardaa 2.999.780 
öyle iae, benim mu~adderatımda adi- Elli lirahklardan 7.514.300 
let nCTede kahyor,niçin celmiyor? Yüz liralddardan 15.435.000 
He.pal beyhude imif meğer. Ceman, elli bir milyon 424 bin 90 li· 

Ölümün kenarında. o, kendinden ra tedavWe çıkanlmıı ve mukabilinde 
önce yafllllllt ve istirab çekmit olan eıki harfli banknotlardan aynı miktar 
ölmütlerinin, bahtının, yalunlarmın yani 51 milyon 424 bin 90 lira tedavili 
feryadlarını ifittİ. "Heı* beyhude den kaldmlDUJtlr. (a.a.) 

imit"· Meğer bepıi de mep.kkat, İni· ~------------
rab ve ölümden ba!fka bir fCY deiil· 
mit. Son ümidi olan adilettert de bir 
teY çılanamııtı. 

Her kee atlıyordu. AIHle ağlıyor, 
1ıııoca ağlıyor, Roza atlıyordu. ' 

- Hayır, meğer adllet yolanUf. 
Sözleri bir ağlanaktan ibaretti. 

Terkolunmuı zavallı kadmm balrın
dan tabH bir ınılde kopup gelen bir 
ağlama. 

- Meier adilet yolanu,. 
Onun •ilaımu artık bir nefhadan 

bqka bir fCY deiildi. Son nefnioi al

llUfU. 

izmlr bternasy•I 

Fuar1na haz1rlanınız 

20 a§ustos 20 eylOI 

1938 3-7041 

lkincl bir bahtiyarlık noktası tura
da h~iaa etmeğe çalıttığım duygula· 
rın bıl\Unum Yunan devlet ve aiyuet 
~armda. da aynen ve bı.itiln kuv-
vC'tlle mcvcud olmaaıdır. Zira artık bu 
alanda filphe kalmamıJtır. 
Doatlarımı:sı aay gı ile anana 
Arkadaflar, yunan doetlarımızla a. 

ramızı büabütün yaıklqtıran hayırlı ve 
•erimli mea&l.den baheederken Balkan 
itilafını unutmak ve bllbuaa kendile· 
rlne büyük samimiyet ve muhabbetle 
bailı olduiumuz rumen ve yuıo.lav 
d09tlarımızı aayıı ile hatırlamamak 
kabi~ midir? Tarihin çok dütündürü. 
cü bır levhuma ibretle beJCınız. Bu
~n bitmez tükenmez kepıeokefler i
çın.de bulunan Avrupa bir zaman bal· 
kani~~ ci~ın kCf1Dek09 aabneai dı
yc ıorü.r~": Ve aleme öyle gÖlterdt 
H~l1?W'ı ıçinde fimdi iatiklil, hak ~c 
mılhyet mefhumları ile aulh idealle· 
ri kaynayan o topraklar fU saatte. 
dünyaya, iyi anlaf'Dll, doatça lromfu
Juk ve inanca tera.Jmi nümun~leri ve· 
riyor .. Ne fiizel ınodel ı. 

Bilininiz ki bizim milli dileldeıi
ıniz aziz yurdumuzu kutatan aınırlaı· 
la çevrilmiıtir ve alnımızın teri Tür
kiye topraklarına dmılar. Türk nu-
yonıalizmi bize batk• milletlere ve 
milliyeıtlere ihtiram göatermcği öğ
retti. Her tilrlU hakkımıza bafkaları
nı hürmet ettirmeli nasıl mUlt bir i
badet bilireek, baJkaaltının hukukuna 
hürmet etmeği de öylece medeni bir 
vadfe uyarız. Zaten herıiin artan 
doetluklanmız bu umdelere olan ya
lamız baibhğwnı•n ileri ıeliyor. 

Hatiplerin aözlerinclen sonra anlaf
ma reye konınut ve bqkan şu netice· 
yi Kamutaya arzetmiftıir: 

Tilrık • yunan doaıtluk, bitaraflık, 

uzJ.atma ve hakem muahedenamesile 
samimi anl<afma miaaJuna munnm 
muahedenamenin taedlki hakkın.dakı 
kanun liyihuma (280) zat !iyi.bayı 
kabul etmek euretlle rey vermlftir. 
11.....ı. ...,.,,..ır, binaenaleyh im· 
nun (2IO) reyı. klıbut"eıdtlmlftlr. Clid
detH alılafJar). 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Almaya İtalya 
llmrel ınlıımısında 
ne hükümler varı 
Berlin, 1 a.a. - Hava ajanaı mu

habirinden: Cumarteal giinü Berlinde 
İtalya ile Almanya aramda hnıa e
dilmlt olan ticaret ltilAfları hakkm
da gillllik muhafua edilmektedir. 
Mamafih blr nokta yani Almanya 
n Avuıturyada bulunan italyan tabi· 
lyetlndeld yahudllerln TUiyeti hak
kında mal\ımat vardır. 

Viyana, 1 a.a. - Genel ftli ve Ba,tı 
komlıeri B. Bilrkel ite Almanya da
hiliye nazırı B. Frik, dün Avuıturya
nm yeni idari taksimatının teferrua· 
tmı teabit etmiJlerdir. Bundan böy
le "federal eyalet,, yerine "Gau.. lemi· 
ni taııyacak olan A vuıturya vitlyet· 
lerinin adedi dokuzdan yediye indi· 
rilmittir. 

Feci bir kaza 

Bir çocuk ulmcaktan 
diiterek boiaJda 

latanbul, l (Telefonla) - B ... 
Ortaköyde feci bir kaza ~ 
Hani adu\da bır mu&evı kadın çocu: 
ğu bir buçuk yafmdaki Yaaefi aalm· 
caia yatU1D1f, belinden iple baiı.,ra
rak uyuttuktan IOlll"& aokaia çdmut
tır. Çocuk biru aoma uyanmq, ... 
lmcakta oynarken yere yunı'lanmlt 
ve belinden bağlı olduiu ip boynum 
geçerek salıncağın altında uılı kala
rak boğulmuı ve ölmüttür. 
Zabıta ite el koyarak tahkik.- 1ı11f 

WmftJr. -
lstanbulda Türkofae 

toplanb 
latanbut, 1 (Telefonla) -. Türkıo

fie, Almanya ile yapılacak yeni tica. 
ret anlapnaaında Almanya ile müna
sebette bulunan tüccarlarmıısın fikir 
ve mütalealarmı dinlemenin faydalı 
olacağını dütünnıüt ve bunun ~ 
meriyette bulunan anlapnanm geçen 
bir yıl içinde ne glbi mahzur •e fay
daları görüldüğünü tetkik etmek üze
re allkadar tüccarları TUrkofi.e da
vet etmittir. BugUn batlayan toplan· 
tının bir mUddet devam edecefi an
laşılmaktadır. 

Huıuıt bir itllAfname. bu yahudile· 
rlıı yahudllere a1d servetlerin tabri· 
rl hakkmdaki IOft kararnameler ah
klmma tibi tutulmamalarnıı dman 
altma almaktadır. Tlrycete llmannıa 
gelince, eVYelce A.ueturyaya •eril
miı olan aerbnt. liman lmtiyuı Al· 
manya lçin ibka edilmemiftir. Çilnkil 
Almanya, Tiryeeteye muayyen bir to
naj temin etmek latememiftir. Yalnız 
gaıeteler, ltalyanm Tiryetteye mü.-------------
tevecc:ihen yeya Tirynteden hareke
ti euretlyle Almanyada yapılacak de
mlryolu mUnakalAtı tarifelerinin ta
dil edllmiyecell hakkında teminat al· 
mıı oldufunu yazmaktadır. 

.41'uaıurya udkrasını almanlar 
ödiyeceldsr mi? 1 

Londra, 1 a.a. - Avusturya istik- 2 
radarı hakkmda İngiltere ile Alman- ) 
ya arasında yapılmakta olan mü.zalre
relerden bahıeden Deyli Herald ga. 4 
zeteai diyor ki : 

.. Bu müzakerelerde bir çıkmaza gi
rilmiftlr. lnıiliz heyeti tefi Layt Ros 
Londraya dônmüıtur. Almanlar bu 
latikruların faizlerini ödemek tste
memektedir. lpgillzler iae bilmuka
bele Incilterı • Almanya ticaret mu· 
vazenninln Almanya lehine "Olan far
kını Londrada ellerinde tutacakları
nı bildinnitlerdir. Layt Ro. inciliz 
hükiimetiyle tcmu edecek v~ biliha· 
re yeniden Berline dönecektir. Al
manların buı fedaklrhklarda bulu
nacaldarı tahmin edilmektedir, 

Toplantı 
Çocuk Ealr...- Kurwwwa Genel 

M.rlr..ind- • 
Çocuk Elirıeme Kurumu ·Umumi 

koncreıl 4 hulran 1931 cumartesi gll
nü aut onda Çocuk Saraymda top
lanacaktır. Kongre azalarının muay
yen IÜD •e uatte tqriflerl rica olu
nur. 

5 

' 1 
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Soldannl•: 
1· btanbulda deniz içinde bir imle. 
2- Pi7az. 
3- Yapııtırıcı madde - bacatm tlat kı11111. 
4- Marulun dibi. 
5· Aaaıalctan emir - 10r1U edatı. 
6- Tamam. 
7- Şltman. 
8- Akıl • ekin bic;me ileti. 
9- Kondura yapan. 
Ywrıdan aşağıya: . 
1· btanbula beybelbe7f ile Uskuctt"' ar• 

undaki iıktle. 
2 · İçilecek 1e7 • 
3. Yeşil ve kıymetli bir taı. 
4- Büyük tümsek. 
5- Akıl - hlaar. 
6- Cenub rtiıı:sln - mavi ile kırının aruı 

bir renk. 
7- Alaturka muıikide bir makam • Bv 

nhibine her ay batı verilen para. 
8- Bir nevi tatlı 1a bahtı - keab. 
9- İnmekten emir • rutubet • kılıcın ilk 

hecesL 
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Çok deOerli bir spor kulübümüz 
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Milli küme şampiyonu : Güneş 

Muhafızgücünün 16. ınci 
yıldö1nümü kutlandı 

Muntazam çahşan, temiz 
ve dürüst oynıyan bu takım 
kısa zamanda muvaffak olmuştur 

5 haziran paazr günü 1stanbulda 
Güneş ve •Galatasaray takımları ara· 
aında yapılacak maçla mılli kümenin 
ikinci yılını tamamlayacağız. 

Bu maçın neticesi ne olursa olsun, 
lstanbulun Güneş takımı, milli küme
nin 938 şampiyonudur ve bu şampi· 
yonluğu söz götürmiyecek bir şekilde 
hak etmiştir. 

933 yılınnı 18 eylülünde kurulan 
Güneş kulubünün beş yaşını doldur
ması için daha b;r kaç ay var. Bu ku· 
lübün futbol takımı ise esaslı bır şe
kil almağa ancak üç sene eve! başla
mıştı. 

Bu kadar genç bir kulübün kendi
sinden daha genç futbol takımının; 

hayatları çeyrek asrı dolduran ve ya 
aşan kulüblerin tecrübeli takımları a
rasında, sönük varlığını çok kısa bir 
zamanda önce İstanbul ve hemen ar
kasından da milli küme şampiyonu ha
line getirivermesi şüphesiz ki büyük 
bir muvaffakiyettir. 

er türlü takdire değen bu muvaffa
kiyetin elbette bir sırrı vardır. Bu 
sırrı araştırmak, memleketin spor ter· 
biyesi bakımından da faydasız olmaz 
kanaatindeyiz. 

Güneş' in muvaf Jakiyet .ffırrı 

Güneş kuli.ıbünlın kuruluş şeklinde
ki en büyük kuvvet: 

1 - Kulübün idaresiyle spor seksi
yonlarının idaresi işlerinin biribirine 
karıştırılmamış olması; 

Güne§ futbol takımı Ankara maçlarında 
masını emretti. 
sahadan çekildi. 

Reşad başını eğerek 

* Şehrimidizdeki Harbiye - 'Güneş 
maçından sonra tanıdığunız hir ya
bancıya sormuştuk: 

- Maçı nasıl buldunuz? 
- Güneş takımı çok hoşuma gitti, 

dedi. Hele dokuz kişi kaldıktan sonra 
hakemin bütün haksız ve yanlış karar
larına karşı o kadar temiz ve gayretli 
oynadılar ki takdir etmemek kabil de· 
ğildir. Yarınki maça bizim elçimiz.i 
davet edeceğim. 

Hakikaten ertesi günkü Muhafız

glicü • Güneş maçında, bahsettiğimiz 
yabancının locasında sefir de maçı ta
kib ediyordu. 

* 

Güneş futbol kadrosunu yetiştiril
mekte olan bir çok gençlerden başka 
birinci takım oyuncuları, ihtiyatlar ve 
B. takımı futbolcuları teşkil eıtmekte
dıir. 

Milli kümede 13, ondan evelki lik 
maçlarında da 9 ki 22 maçı hiç yenil-
meden başaran Gün°eş futbol kaiirosu
nun hatırımızda bulunan birinci ta
kım elemanlarını sayıyoruz: 

Safa, Cihad, Faruk, Reşad, Yusuf, 
Rıza, Ömer, İbrahim, Daniş, Murad, 
Melih, Niyazi, Rebii, Rasihı Salahad
din. 

Telane atmadan, küfür etmeden, ha
kemin ve tarafdatlann müdahalesine 
güvenmeden de sadace çalışmakla 
şampiyon çıkmanın kabil olduğunu 

gösteren bu futbolcuları tebrik eıde-

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
zifelerinden telakki etmiştir. Bunun 
içindir ki Ankarada hangi umumi 
spor tezahürü yapılsa ona iştirak e
denlerin ekseriyetini hemen daima 
Muhafızgüçlüler teşkil eder. 
Muhafızgücünü ve onun değerli 

başkanı Albay İsmail Hakkı Tekçeyi 
tebrik ederiz. 

Dünkü törende yapılan müsabakala 
rın neticelerini yazıyoruz: 

100 metre sürat koşusnu Aksaraylı 
Selam. 3000 metre mukavemeti Sun
gurlu Mustafa, Cirid atmayı gene 
Sungurlu Mustafa, soyunup giyinme 
müsabakasını batarya takımı, çadır 

kurmayı üçüncü tabur takımı kazan
mıştır. 

Halat çekme taburların muhtelif 
takımları arasında yapılmış ve birin· 
ci takımı birinciliği almıştr. 4X4-00 
bayrak koşusunu ikinci tabur, alatur .. 
ka yağlı güreşi 12 inci bölükten İs
mail, serbest güreşi Şarkışlalı Raşid 
kazanmıştır. 

Bunlardan başka eskrim, kılıç ve 
flöre şubelerinde greko romen gü
reşte asteğmen Suad Savaş Vedad 
Alpakıncı, bisiklette asteğmen Şinasi 
tarafından gösterişler yapılmış ve ay
rıca mütekaid futbolcular karşılaş

mışlardır. 
Alay komutan vekili tarafından mü 

kafatlar dağıtıldıktan sonra törene 
nihayet verilmişti~-. 

2 - Faal olmayan aza ve idareciler
le faal sporcuların biribirinin vardım· 
cısı ve tarnamıayıcısı oı-ara.k ık.ı ayrı 

Mııhafızızücü - Günea matmın son riz.__ Muhalı'Z..~Ü ~i.aM:ileri 
aik1Ka1arınaa Kaieye d"ogru geı-en to- ----------------------,---------..., 

zümre halinde kalmış bulunmasıdır. 
Bunun umumi olarak ele alacağunız 

ne-ticesi şunlar olmuştur: 
1 - Spor seksiyonJarı her kafada 

beliren bir düşünce ve her ağızdan 
yükselen bir sesle idare edilmemekte
dir. 

2 - İdare işleriyle, politika işleri
Je, dedi kodulariyle ve bilhassa derd
leriyle meşgul olmayarak kafası dinç 
katan sporcu vücudunu tamamiyle 
spora vermiştir. 

Bu iki ana hattın doğurduğu bir çok 
iyiliklerden başlıcalarını gözden geçi
relim: 
Büyüğün küçüğe sevgisi, küçüğün 

büyüğe saygısı; disiplin; arkadaşlık 
hissi; camia hesabına fedakarlık; ra
kiblere karşı dürüstlük ve nezaket ... 
Ve saire. 

Karakteristik hadiseler 

Bütün bu safhaları tebarüz ettiren 
ve ehemiyetsiz gibi göründüğü halde 
çak karakeeristik olan bazı hadiseleri 
birer hatıra olarak burada kaydedece
ğiz: 

Evelki sene bir Fenerbahçe - Güneş 
ınaçında Fenerbahçe takımı hemen 
bütün oyunu tek kale halinde oynama
sına rağmen Güneş müdafaasının gü
zel oyunu ve kaleci Cihadın fevkala
de kurtarışları karşısında bir türlü 
gol yapamıyordu; yerden yere atı
lan, köşelere havalanan genç kalecinin 
karşısında gol yapabilmek ümidini de 
hemen hemen kaybetmiş gibiydi. üs
telik maçın bitmC"Sine de çok kısa bir 
zaman kalmıştı. Fenerbahçe muha
cimlerinden birinin çok hafif, adeta 
sallana sallana kaleye doğru gönderdi
ği topu Cihad çok iyi tutabileceği hal
de avuta gidiyor zanniyle ve kasdi bir 
hareketle üstünden atlayarak önlcme
mi.şti. Bir kaç dakika sonra biten maç 
o kadar fedakarlıktan sonra bir golle 
Fenerin lehine neticelenmişti. Cihad, 
ağlayacak kadar müteessirdi. Fakat 
kulübte büyüdükleri ve arkadaşları o
nu hararetle tebrik ettiler. Onun te-
essürünü unutturmak için ellerinden 
geldiği, dillerinin döndüğü kadar uğ
raştılar. Hislerine kapılıp da genç ar
kadaşlarını rast gele ve haksız tenkid
lerle hırpalasalardı, kim bilir belki de 
bugün Cihad memleket sporculuğu
nun iftihar ettiği bir kaleci olamazdı. 

pu Cihad yakalamak üzere idi. Fakat 

KÜCÜK ....... 

müdafi Faruk hatalr bir hareketiyle 
buna meydan vermeden müdahale et
ti. Müdafiin kafasiy1e kalecinin elleri 
biribirini buldu, serbest kalan top ka· 
leye girdi. 

Bu bedava golden sonra Faruğun Satılık : 
ilk hareketi iChadın elini sıkıp af di
lemek olmuştu. 

Harbiye - Güneş maçından sonra gü 
neşlilerin bulunduğu otele bir telgraf 
gelmişti. Bu telgraf, kaynana.sının Ö· 

lümü dolayısiylc sağ açıkSalahaddini, 
1stanbula çağırıyordu. Belkj bazı ida
reciler için bu teigrafı bir gün sakla
mak ve ertesi günkü maçı daha sigor
talı kazanmak kabildi. 

Salahaddin 1stanbula gitti ve ertesi 
günkü maçta bulunmadı. Böyle yapıl· 
masaydı belki idarecide takımdakı her 
hangi bir boşluğun icabında dolduru
lup doldurulamıyacağı hususunda bir 
tereddüd, sporcuda da kulübe karşı 

bir emniyetsizlik peyda olurdu. 
Hakem raporlarında en az şikayet 

edilen ve belki de hiç şikayet edilmi
yen futbolcular güneşlilerdir: Fazla 
haksızlığa ve fazla sakatlığa uğrayan
lar belki de onlar oldukları hade 1 

Birinci takımda hatta yıldız dere

Satılık bağ - Küçük Esatta otobüs 
durağı civarında 20 dönümlük bakılı 

meyvalı kuyulu 2 odalı evli bağ. 

Tl.2640 3307 

Satılık arsalar - Yenişehir Cebeci 
ve Maltepenin en nazır yerlerinde ufak 
çapta parsellenmiş. Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer, 3311 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 

irat getirir, beton kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar. Tl. 2487 Vahdi 
Doğrue~ 3312 

Acele satılık ev - Yenişehirde bir 
kat 5 oda bilumum konforu haiz Tl. 
2487 Vahdi Doğruer. 3313 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

imarca parsellenmiş küçük çapta inşa· 
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

cesine yükselmiş futbolculardan her Satılık - Ankaranın her tarafında 
hangi birisine her hangi bir gün ta- irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 
kımda yer verilmemesi veya B takı- evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
mında oynatılması kaptanın bileceği 2406 3037 

bir iştir ve ~una i~~~az et~ek güneşli Satılık - Ankaranın her tarafında 
sporcunnu bılmedıgı şeydır. . . . . 

Takımın karakteri ve 
elemanları 

Milli küme şampiyonu Güne~ takı
mının göze çarpan karakteri temiz, 
dürüst, seri ve oldukça teknik futbol 
oynamasıdır. Esası Cihad - Faruk -
Reşaddan mürekkeb son müdafaa hat
tı çok kuvvetli; muavin hattı son mü
dafaa hattı kadar kuvvetli olmamakla 
beraber vazifesini yapar ve gayretli; 
hücum httı ise şutcu ve golcüdür. 

Tam olmamakla beraher W ye ya
kın bir sistem takımın oyununa ha
kimdir. Bu da bu sistemi tatbıka elve
rişli elemanların bir ikiden fazla ol
masındandır. Dıkkat edilırae Güııecin 

\ 

dakikalarca süren sıkı bir müdafaa-

ımar dahıl ve hanemde parça parça sa· 
J tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Neşet Şeren Tel: 2406 3038 

Satılık arsa - Keçiören Tepebaşı 
otobüs durağında 81 ,000 M. arsa top· 

tan ve perakende. Atatürk bulvan 41/3 
No. lu dükkanda Ekreme müracaat. 
Ti. 3816. 3183 

Satılık Kaptı Kaçtı - Şevrole 934 
modeli lastikleri akömül5.törü yeni mo· 
törü iyi bir halde bedeli 500 lira müra· 
caatTl.2979 3196 

Satılık Arsalar - Maltepede münfe· 
rid inşaata müsaid uygun fiatla. H. Dil 

man Koç apartmanı 4 Ti. 2181 3197 

Kelepir Bağ ve Bahçe - Hacı ka
dın deresinde muntazam ev bol meyva 
ve üzüm. Su kuyu havuzlu. H. Dilman 
Tel : 2181 3198 

dan sonra topu bir kaç saniye içinde 
kendi kalesinden hasım kalesine ko
laylıkla aktarıverdiği ve Güneş golle
rinin ekseriya kendi kalesinin geçir-

*** diği ciddi bir tehlikenin hemen aka- Yenişehirde satılık arsa - Yeni yol 
asfaltında garajlara bitişik cephesi 20 
metre her iki taraftan blok 1450 met· 
relik arsa Ti. 2640 3306 

İLANLAR 
.................................................... 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilinlardan : 
Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa ic;in 50 Kuruş 
Üç defa ic;in 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kurus 

Devamlı küçük illnların her defası için 
10 kuruş alınır. Meseli 10 defa neşredi· 
lecek bir ilan için 140 kurus alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her aatır, ke
lime aralarındaki boşluklar müstesna 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır-
Dört satırdan fazla her satır için aynca 
10 kuruş alınır. .................................................... 
Satılık - Çocuk Sarayı karşısında 2 

ev, Etlik'te nezaretli arsalar ve evler 
Halk sineması yanında Bakkal Sabri· 
ye müracaat. 3349 

Acele ve ucuz satılık - Fiz armonik 
ayaklı ve körüklü. Ankara Çocuk sara· 
yı Cad. No. 60 müzik ve saat evine mü-
racaat. Fırsattır. ' 3351 

Acele satılık - Telefonken. T. 686 
seki zlambalı yepyeni bir radyo. Ali 
Nazmi Ap. No. 7 Atatürk bulvarı 57 

3346 

Kirahk : 

Kiralık köık - Dikmen otobüs du
rağında konforlu mücedded. Kırşehir 
saylavı Hazım Börekçi'ye müracaat. 

3314 

Kiralık - Vekaletlere 3 dakika me 
>afede bütün dükkanların bulunduğu 
Meşrutiyet Cad. köşesinde Özenli s. 
No. 6 alt kat 3 oda mutbak banyo 45 
lira. 3138 

Bir bay için - Möble ve konforlu 0 • 

da. Yenişehir, Tuna C. Yiğitkoşun s. 
No. 15 3179 

Kiralık - Yenişehir Atatürk Bulva

rı Ökmen apartımanında küçük ailelere 
bekarlara elverişli möbleli sıcak sulu 

radyolu üç odalı daire 5 ay kiralıktır. 
Saat 10 • 12 müracaat. 3200 

Kiralık daire - Yenişehirde Veka· 
Jetlere yakın tam konforlu beş oda, ka· 

lorifer müstakil garaj. Ziraat Banka
sında Sad_i Seçkine müracaat. Tel. 3406 

3214 

Bir Galatasaray - Güneş maçında binde yapıldığı görülür. Bu, bir taraf
üat üste yedigi tekmelerin tahanımü- dan takımı şimdiye kadar çalıştırmış 
lün fevkine çıktığını gören Güneş mü- olan ingiliz antrenörlerin tesirinden, 
dafii Reşad, bir aralık kendini tutamı- diğer taraf dan da yukarıda söylediği
yarak hasmının üstüne yürür gibi bir 1 miz gibi bir kısım elemanların ingili2 
hareket yapmıştı. Bunu gören takım futbol tarzına daha uysal olmaların · 
kaptanı Rebii ona derhal oyundan çık- dandrr. 

Satılık arsa - Harbiye mektebi kar- Kiralık Yen· h' S )"' "k dd · . . . - ışe ır e anı ca esı 
şısmda ve yenı yapılacak meclıs bınası arkasında Mı'ma K 1 kt b' .. . . . r ema me e ı us-
yakınında ıstıyenlerın Duatepe Ilıca tünde Türe sokak N 6 d 3 d ı h 1 

kak N 
.. , . o. a o a o • 

so o. 3 e muracaatları. 3343 50 lira. 3263 

Muhalızgücü •porcuları gecid resminde 
' .... ' 

Dün Muhalızgücünün ytldönümü münasebetiyle yapılan 
müsabakalarda erlerimiz koıuyorlar 

Kiralık yazlık sayfiye - Akar sulu 

1 

şehir Maltepe Akıncılar S. B. Sait 
muntazam çiçek bahçeli büyük bağı ve partrmanı 4 oda mutbak, banyo,. ve· 
sebzeliği, banyolu ve kullanışlı bir köş- cak sulu, içindekilere müracaat. 334 
kil havidir. Dikmende benzin mağaza-
sına müracaat. 3251 

Kiralık - Bakanlıklara gayet yakın, 
zemin kat 2 oda banyo, kiler mutbak ve 
kömürlük. Demirtepe Akbay sokağı 
No. 9 3268 

Kiralık - Bakanlıklar karşısında 
Belçika Sefareti arkasında Karanfil so
kak 43 No. da 3 oda 1 hol konforlu. 
Kapıcıya müracaat. 3271 

Kiralık - Aşağı Ayrancıda Bakan • 
lıklara yakın 6 oda 1 salon banyo ve sa
ire, elektrik ve suyu vardır. Fiatı 40 li-
ra Tl. 2901 3284 

Kiralık daire - Maltepe Uludağ so
kak No. 14, 5 oda, mutbak, banyo, 
kömürlük fevkalide manzara. İçinde-

Daktilo kursu - 4 7 ıncı devresi 
haziran ilk haftasınd~ başlıyor. 2 a 
diploma verilir. Yenihal arkası yeni b 
marn apartımanı kat 2 Tel. 3714 30 

I~ arayanlar: 

İngilizce, fransızca, italyanca iyi ~ 
len ve daktilo seri yazan bir bayan h' 
hangi bir büro veya hususi müessese 
iş arıyor. Ulus'ta (R. A.) rümuzıJ 
mektupla müracaat. 326 

Ankaraca tanınmış bir muhasip Ô 

ri 
1 

\re 

lar 
4 

tek 
tc 
nafi 
fia 
Yet 
ler· 
du 

l 
t.t 1 
.tksı 
ttıuij 

A 
Satı 

kilere müracaat. 327 5 

Kiralık 2 oda ve banyo - Ankara 
Yaltınklı sokak No. 22 yüksek apartı . 

vamlı veya günün bir kaç saati için 
arayor. Namuslu ve işgüzar bir ort·j T 
arayanlara da iyi bir arkadastır. Po~ lan 1 
K. 277 33.48 itala ____________ .) aırna 

man 4. 3353 

Kiralık daire - Demirtepe köprü 
başında Özveren Ulus sokak No. 4 de 
4 oda, 1 hol, banyo sairesi. Mezkur a-
partrmana müracaat. 3350 

Devir ıuretiyle kiralık daire - Yeni-

ı\ramyor 

Bir bayan - Müessesemizin yazı 
!erinde çalışmak üzere bir bayana ilt 
yaç vardır. Daktilo bilenler tercih 
lir, Tl. 1538 3272 

saat 
lece 
Şa 

dan 
tllinaı 
2490 
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RESMİ İLANLAR Mahkemelerden 
Anık.ara 3. üncü Sulh Hukuk Mah

kenıeainden : 

Bayındırhk Bakanhgı 

İstanbul -Edirne yolunda asi alt 
kaplamah şose in11all 

Eksiltme ilônı 
Nafıa Vek&letinden: 

l - Kırklareli vilayeti dahilinde 
Liileburgazdan itibaren Edirne isti
Caanetinde takriben 38700 metre uzun
luğundaki yolun tesviye, sınai imalat, 
~ ve asfaltlı kaplama ve teferruatı 
lllfaatı kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye 
Slkarılmıştır. Bu inşaat ile iki senelik 
llliitcmadi tamiratının keşif bedeli 
(1.480.059) lira (67) kuruttur. 

2 - Eksiltme 16.6.938 tarihine mü
l&dif perşembe günü saat 16 da nafıa 
•ek.aletinde tosa ve köprüler reisliği 
tbiltmc komisyonu odasında yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
llliiteferri diğer evrak 37 lira mukabi
linde mezkur reislikten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenle
llı 58.152 liralık muvakkat teminat 
•ermderi, ve nafıa vekaletinden alın
mış müteahhidlik vesikasiyle bir dda 
tn az dört yüz bin lira bedelli asfalt 
kaplamalı yol veya mümasili inşaatı 
lnuvaffakiyetle ikmal etmiş olduğuna 
dair şosa ve köprüler idaresi reisli
linden alınmı9 veeika ibraz etmeleri 
lizundır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairC6inde hazırlayacak
ları kapalı dHlarını ikinci maddede 
)'azılı vakitten bir aaat evetine kadar 
tomwyon reisliğine makbuz mukabi
linde vermeleri muktazidir. Postada 
Olacak gecikmeler de kabul edilemez. 

(1606) 3260 . 

Bakırçay ovası ve nehir 

islôhatı ameliyatı 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Bergamada Bakırçay ovası ve 

11.ebir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
(1.564.863) lira (16) lnaruftur. 

2 - Bbiltıne: 8-6-938 tarihine raat 
4ıyan ~ba günü saat 15 de nafi-
vekıle ı ar um O?lllğU ıu 

•IWıtme komisyonu odasında kapalı 
a&rf ueuliyle yapılacaktır. 
. a - İstekliler: Eksiltme fartname

·~· 11ıuJcayele projesi, bayırdırlık itle
rı gencı tartnamesi, fenni şartname 
Ye Projeyi (50) lira muıkabilinde su
lar umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teldilerin (60.696) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (500) bin liralık 
nafia au itlerini veya buna muadil na
fia itlerini taahhüd edip muvaffakiy
}'etle bitirdiğine ve bu kabil nafia iş
lerini başarmakta fenni kabiliyeti ol
duğuna dair nafia vekaletinden alın
ını, müteahhitlik vesikası ibraz etme
si, isteklilerin teklif mektublarmı 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa
lt evveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde verme
leri llzrmdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e
dilmez. (1343) 2756 

Font boru ve teferrüah ahnacak 
Nafia V ek&letinden : : 

18. Temmuz 938 pazartesi günü aa
lt 15 de Ankarada vekalet malzeme 
.t.kailtme komilyonunda 41500.- lira 
lııuhammen bedelli !ont boru ve tef er
tutı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmut;tur. 

Eksiltme ,artnamesi ve teferruatı 
2«>8 kuruı mukabilinde Ankarada ve· 
kilet malzeme müdürlüğünden alına
bilir. 

Muvakkat teminat 3112.- lira 50 
lturuştur. 

İsteklilerin teklif mektublarını, ta-
• limatnamesine göre veka.Ietten alın

lıııt malzeme müteahhidliği vesikası 
ile birlikte 18 temmuz 938 pazartesi 
tlinü aaat 14 e kadar vekalet malzeme 
llıüdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(1615) 3337 

· Fabrikalar . -
45 ton meıe kömürü ahnacak 

Aakeri Fabrikalar Umum müdürlüğü 
S.bn Alma Komiıyonunclan : 

Tahmin edilen bedeli (2475) lira o
lan 45 ton meşe kömürü a.sıkeri fabri
talar umum müdürlüğü Ankara satın 
lllnıa komisyonunca 21.6.938 aalı günü 
•aat 14 de açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. 
Şartname parasız olarak kıomiıyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat te
ltıinat olaın (185) lira (63) kuru, ve 
249o numaralı kanunun 2 ~ 3 madde-

lerindeki vesaikle mezıkur gün ve sa
atte komisyna müracaatları. (1650) 

3340 

700 ton kükürt alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum müdürlüğü 

Sabn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (72.000) lira 
olan 700 ton kükürt ukeri fabrikalar 
umum müdürlüğü Ankara satın alma 
komiayonunca 26 temmuz 938 salı gü
nü aaat 15 de kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname (3) lira (60) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liblerin muvakkat teminat olan (4850) 
lirayı havi teklif mektublarını mez
kur günde aaat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki veaaikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1646) 

3338 

100.000 metre torbalık bez 
almacak 

Aıkeri F a.brikalar Umum Müdür
lüğü aatm alma kom.iayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (28.000) lira 
olan 100.000 metre torbalık bez askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
satm alma komisyonunca 21 haziran 
938 ea.lı günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
( 40) kuru' mukahilinıde komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (2100) lirayı havi teklif mektub· 
larını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki veaaikle mez.kur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1647) 3339 

Kültür bakanhğı 

Orta okul öğretmenliği 
K.iiltiir JWr.aabimdan ·' 

1 - Orta okullarda türkçe, tarih -
coğrafya, riyaziye, tabiye, fransızea, 
almanca ve ingilizce öğretmeni olmak 
isteyenler için yalnız öğretmen okulu 
mezunlarına mahsus 15 haziran 1938 
tarihinde gazi eğitim enstitüsünde a
çılacak sınavdan mada bu yıl da bir sı
nav yapılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 eylül perıembe günü 
İstanbul üniversitesinde baflıyacaktır. 

3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den aşağı ve 45 den yukar. 

yaıta olmamaları, 

C) Hüsnühal erbabından oldukları, 
cinayet ve cünha nevinden mahkfuni
yetleri olmadığı hakkında mahalli vi
liyet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (halen işyar 
veya öğretmen olanlar bu kayıddan 
müstesna olup menaub oldukları daire 
amirinden alacakları vesika kifidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğret· 
menlik etmeğe mani vücud arızaların
dan salim oh' .klarını iabat eden heye
ti ııhiyeden tudikli hekim raporu ib· 
raz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğret· 
'11en okulu mezunu veya bunların mu 
adili okullarda tahail görmüş olmala-
rı, 

Öğretmen okulalrından mezun olan
ların en az iki dera yılı öğretmenlik 
etmi' bulunmaları gerektir. 

-4 - Gerek ıözlü ve gerek yazılı ıı
nav sorurları üniversite ve yüksek ög
retmen okulu talebesinin takip ettiği 
ders müfredatından seçilecektir. 

Bundan baıka ıınava gireceklere pe· 
dagojik sorular da sorulacaktır. 

5 - Namzetler sınavda kazandıJd41n 
takdirde 1702 numaralı kanunun 1 in
ci maddesinde gösterilen dereceler da
hilinde herhangi bir orta öğertim oku· 
lu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki tartları haiz olan 
namzetler bir istida ile bakanlığa ba~ 
vuracaklardır. Bu dilekçeye ıu belge· 
lcrin bağlanması lazımdır: 

A) Nüfus cüzdanının asıl veya tas. 
dikli ıuretleri, 

B) Tahsil derecelerine aid diplom• 
veya tasdiknamelerin asıl veyahut tas
dikli ıureti, 

C) Hüsnü hal mazbatası, 
D) Mahalli Kültür idaresinden nü

munesine tevfikan tasdikli sağlık ra
poru, 

E) Mahalli killtür idaresinden tas-
dikli ve fotoğraflı fiş, 

F) 6 adet 4x6,5 ebadmda kartonsuz 
fotoğraf, 

Bu vesikaların 15 hazirandan 1 a
ğustos 1938 akşamına kadar Bakanlığa 
gönderilmiş olması lizımdır. Bu ta
rihten 110nra bakanlığa gelmif olan ve
ya evrakı müsbiteai noksan bulunan 
dilekçeler hakkında muamele yapılmı· 
yacaktır • . (1521) 3048 

Vakıflar Umum.·Md. 

Kirahk bina 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Ankarada Zincirli cami ittisalinde 

ve Türk Maarif Cemiyetinin oturdu
ğu binanın teslim gününden 31 mayıs 
939 gününe kadar olan icarına birinci 
artırma müdaeti içinde talip çıkmadı
ğından beş gün daha uzatılmıştır. 1-
hale 6-6-938 pazartesi gilnü saat 16 
da Vakıflar Umum Müdürlüğü vari
dat müdürlüğünde yapılacaktır. Se
nelik muhammen kirası (800) lira o
lup arttırmaya girecek taliplerden 
(60) lira muvakkat teminat alınacak. 
tır. Tutmak ve şartlarnıı görmek is
tiyenlerin adı geçen müdürlüğe mü-
racaatları. (1674) 3356 

, M. M. bakanhğı 

Motör yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1) Müteahhid nam ve heeabına 10 

ton sokoni I AA 71 motör yağı açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 3700 lira o

lup ilk teminat parası 277 lira 50 ku
ruştur. 

3) İhalesi 14.6.1938 günü saat 11 de
dir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atinde M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (1602) 3220 

Pamuk (Orab ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir kilosuna talunin edilen fi

yat (153) yüz elli üç kuruş 75 santim 
olan (18900) on sekiz bin dokuz yüz 
kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarf u
sulü ile satın alınacaktır. 

2 - Sartnameei yüz kırk bet kurut 
bedel mukabilinde 14. M. V. aatın al
ma kıomiayonundan alınabilir. 

. 3 - İlk teminatı (2180) ild bin yüz 
seksen liradır. 

-4 - ihalesi 13 haziran 936 pazartesi 
günü saat on beşte yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla· 
riyle birlikte teklif mektublarını iha
le saatından en az bir aaat evci M. M. 
vekaleti satın alma komisyonuna ver-
meleri lazımdır. (1591) 3218 

Ankara Belediyesi 
'. . 

-- Memur ahnacak 
Belediye Reisliğinden : 
Su işleri idaresi için bir müracaat 

memuru ve iki tahsil memuru alına
caktır. 

Lise veya orta mekteb mezunu ol
mak ve otuz beş yaşından yukarı bu
lunmamak şarttır. 

İsteklilerin gerek evraklariyle bir
likte su işleri müdürlüğüne müraca
at etmeleri ilin olunur. (1612) 

3209 

Kirahk lokanta 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs garajında bulunan lo
kanta on beş gün müddetle açık ar
tırmaya konulmuştur. 

2 - Senelik icar bedeli 60 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen-

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 17 haziran 1938 cuma 
günü saat on buçukda belediye encü
menine müracaatları. (1681) 3358 

Sallhk otomobil lastikleri 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Otobüs idaresinde bulunan 256 
dış, 200 aded iç eski lastiğe istekli 
çıkmadığından açık artırması on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 3700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 278 lira· 

dır. 

4 - Lastikleri görmek isteyenle. 
rin her gün otobüs idaresi anbar me
murluğuna ve isteklilerin de 19 hazi
ran 938 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. 

(1682) 3559 

Ankara icra Dairesi iflas Memur
luğundan - Ankarada Anadolu ha
nında 6 No. da mukim inşaat müteah
hidi eskişehirli Fevzi hakkındaki if
lasın Ankara Asliye mahkemesi tica
ret dairesinde kalkmasına karar veril· 
diği nan olunur. 3352 

Yapradk köyünden Osman oğlu 
Hüseyin ve kızı Ummuhanın vefati 
üzerine terekeeine mahkemece el 
konmuş olduğundan kefaleti hesa
biyle alacaklı olanlar da dahil oldu
ğu halde bilcümle alacaklı ve borçlu
ların ve mirasc::mın vesaiki res.miye-

leriyle beraber bir ay zarfında Anka
ra 3 üncü sulh hu.ku.k mahkeıne.ine 
müracaatları ve alacaklarını vaıktıyle 
kayıd ettinniyenlerin miraacıya ne 
şahsen ve ne de terekeye izafeten ta
kib edemiyeceklcr.i !Uzumu ilan olu-
nur. 3335 

Ankara 3. üncü Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 
Ankaranın Zir nahiyesine bağlı Os

maniye köyünden Mehmet oğlu Bila
lin vefati iizerine terekesine mahke
mece el konmuı olduğundan kefaleti 
hC$Clbiyle alacaklı olanlar da dahil ol
duğu halde bilcümle alacaklı ve borç
luların ve miraacının vesaiki resmi
yeleriyle beraıber bir ay zarfında An
kara 3 üncü sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları ve alacaklarını vaktiyle 
kayıd ettirrniyenlerin mirascıya ne 
phı.cn ve ne de terekeye izafeten ta
kib edemiyeceklcri lüzumu ilan olu-
nur. 3334 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mah
kemesind~n: Ankarada Riyaseti cüm
hur orkestrasında Hüseyin Hüsnü 0-
zenen tarafından ~ılan ve nüfus kay
dında Hasan yazılmış olan adının Hü
seyin Hüsnü olaraık değiştir.ilmeaine 
karar verilmesi hakkında olan dava
nın yapılan duruşması sonun.da kayıt
lı olan Hasan adının Hüseyin Hüsnü 
olarak değiftirilmek suretile nüfusa 
tescil ve ilanına 25.5.1938 tarihinde 
temyiz yolu açık olmak üzere karar 
verilmit olduğu ilan olunur. 3354 

Kütah)J& Aalty-e Hukuk Hakim· 
ğinden : 

Müddei; İkıtıaad vekaletine izafet
le Kütahya hazinei maliye vekih avu
kat §iikrü Duralı ile müddeaalcyh 
Kütahyada Çuılwr Handa mu.kim milli 
ticaret anonim !irkeıti idare reiai Is-

ı .partalı oğlu Gıyas Sa.ger aralarında 

mütc:ıkevvin firitetin feaıh ve taafiyeai 
davasının ncticei muhakemuinde: 
.Feehi talep olunan 9irkot 4.4.1339 ta
.rihind.e içtima edip bu tarihten sonra 
.dağılarak bir da.ha toplanamadıkları 

cihetle müna:kid şirketin husulü im
kanı zail bulunmUf ve tir.ketin kendi
liğinden infisah C<tmİf olmasına ve ti
caret kanununun 455 inci maddesinde 
anonim şirketlerin infisahından sonra 

ıtasfiye muamelesinin hitamuıa kadar 
taafiye işleri ~in mevcut addedilece
ği yazılı bulunmasına binaen mezkur 

~irketin taaf iyeaine ve usul en tasfiye
nin ilanına ve avukat Emin Toktar ve 
Kazım Sayın ve Hamdi Halit Yenerin 
tasfiye memuru tayinlerine ve şirke
te aid bilcümle evrak ve defatirin me
muru mumaileyhimina tevdiine 21.3. 
1938 tarihin.de verilen kararın iktisabı 
katiyet eylediği ilin olunur. 3361 

A. Levazım Amirliği 

Yoğurt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği aatm 

alma konı.iayonundan : 

1 - İdareleri İstanbul Lv. amirli
ğine bağlı müeae.at için alınacak 
olan 113316 kilo yoğurt 20 haziran 
938 paazrtesi günü saat 15.30 da top· 
hanede İstanbul Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. \'oğurdun 

tahmin bedeli beher kilosu 17 .5 ku
rut ilk teminatı 1847 lira 27 kuruş· 

tur. Anadolu ciheti sur harici sur 
dahili olmak üzere üç grupa da ay
rılabilir. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. 

İsteklilerin kanun! v~lkalariyle 
beraber teklif mektublarınr ihale sa
atından bir saat evel komisyona ver· 
meleri. (1651) 3341 

Satıhk kavanozlar 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Amirlik anbarında mevcut 2139 
aded muhtelif büyüklükte kapalı boş 
cam kavanoz 4 haziran 938 saat 10 da 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Kavanozları görmek isteyenle
rin istasyonda anbar müdürlüğüne 
ve pazarlık için belli vakitte komis-
yona müracaatları. (1624) 3236 

' 

Nevyork Kadın ipekli Ço- ı 
raplarını arayınız. ESKINA
ZI Bankalar caddeıi. 3365 ........................................................ 

-tt-

İnhisarlar Umum Midürlüğinden: 

Avcılara müjde 
Barut fiatları ucuzladı 

1 haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av 
barutu satıt fiatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. 

Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memleketin her 
tarafında aşağıdaki fiatlarda satılaca1ctır. (1683) 

Eski fiat Yeni fiat 
kuruş kuruş 

Birinci nevi 
av barutu . 500 gramlık kutu içinde 115 

6i) 

110 
55 .. 250 .. 

!kinci nevi 
av barutu 500 " 

" .. 
250 
100 " 

" 

.. 
" 
" .. 

Vilôyetler . 

A~ık eksiltme ilinı 

" 

" .. .. 

Niğde C. H. P. llyönkurul Baıluuı
lığmdan: 

1 - Niğde Halkevi binasının inp
sı 18-5-1938 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 8-6-1938 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 15 te C. H. 
partisinde hususi komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 - Fenni şartnameyi görmek isti
yenler her gün C. H. Partisine müra
caat ederek parasız olarak alır ve gö
rebilirler. 

4 - Binanın muhammen keıif be
deli (9125) lira (45) kr. olup ilk te
minatı % 7,5 itibariyle (648) lira (40) 
kr. tur. 

5 - İsteklilerin C. H. P. llyönku· 
ruluna müracaatları ilan olunur. 

3249 

Elektrik tesisatı 
Mardin Belediye Reialiiinden : 

1 - lkinci kısmı teıkil eden ve ke
tif bedeli (7260) lira olan Karelin .ka
aabaaı elektrik te•iuh 4-6-938 cumar 
tesi günü saat 12 de Mardin beledi
ye cn~ümcnindc kapalı zarf usuliylc 
ihalesi yapılmak üğere 2490 sayılı ka
nuna tevfikan eksiltmeye çıkarılmıı
tır. 

2 - Bu ite girmek isteyenler 544 
lira 50 kurut muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği ve şartnamede ya
zılı veaikaları ayni &ünün saat on bi
rine kadar belediye encümeni reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

3 - İstekliler eksiltme prtname ve 
projeleri Mardin belediyesinde göre
cekleri gibi 5 lira mukabilinde suret
lerini alabilirler. 

4 - İhale günü aaat 11 den ıonra 
gelecek teklifler posta gecikmesi da
hi olsa kabul edilmez. (2972-1554) 

3108 

95 
50 
22,50 

3360 

90 
45 
18 
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Za iler , 
Zayi - Singer kumpanyasına aid 

1071076nwnara.dan1071100 e kadar 
yüz kuruşluk yirmi beş lira ve 42632 
den 42650 ye kadar iki yüz kuruşluk~ 
tuz sekiz lira kıymetindeki kontrol mar 
kalannı 30 • 5 - 938 akşamı zayi etti
&iınden hükmil olmadığını ilin ederim. 
Ankara Singer kumpanyası Sakarya 
maldne satıcısı Adil Leblebici 3344 

~men evleri yaphrılacak 
Kayaeri Vi.Jiliğinden : 

1 - Kayseri merkez kazasına ballı 
Feli.hiye nahiyesinde muhammen be
deli 894 lira 69 kuruştan ibaret fi, 
Bünyan kazasında ketif bedeli 864 li
ra bir kuruş olan 58, Pınarbaşı kaza
amda d<Srt mıntakaya ayrılan 926 lira 
90 kuruş muhammen bedelli 352 ve 
Develi kazasında 917 lira beş kuruı 
muhammen bedelli 184 göçmen evi 
inşası açık eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Eksiltme 1~6-938 perşembe 
günü saat 14 de vilayet konağında top 
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Vilayet dahilinde yaptırılacek 
olan 600 evin toptan inşasına istekli 
z~~~ et~ediği ~k.dirde kaza veya 
koy uzerıne de talıbıne ihale edilecek
tir. 

4 - Bu i§e aid plan, şartname ve 
diğer evrak vilayet iskan müdürlü
ğünde görülebilir. 

5 - İsteklilerin sözü geçen günde 
malaandığma yatıracakları% 7,5 mu
vakkat teminat makbuzlariyle lakin 
komisyonuna müracaatları ilin olu-
nur. (1684) 3364 

EMLAK YE EYTAM BANIASI 

MERKEZİ· ANKARA 

Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanlar1 : Bursa -İzmit -Adana 

Yapılacak ve yapısına bqlanmıt meskenler için vatan
datlara mümkün ola·n kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

Faiz aenede % 9.1/2 dur 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 

istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteii ve esham ve tahvilat relıni kaJ'fılıfın
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadeıiz mevduat alır. 
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Belediye Meclisine aza 
hazırlıkları 

Belediye Reisliğinden: 

intihabı 
---------------------------Eylülde yapılacak Belediye Meclisine aza intihabı hazır- : 

lıkları baılamıttır. İntihap ebnek ve intihap edilmek hak- : 
kını haiz yurdd&Jları tayin etmek için Ankara Belediye : 
hududları dahilindeki bütün ev, apartıman, otel ve hanlar- : 
da yqayan aile ve ethaaa matbu ıual varakaları dağıbla- E 
caktır. : 

3-4 haziran günleri mahalle bekçileri ve memurlar va- : 
art.asiyle dağrulacak bu sual varakaları 7-8 haziran günleri : 
yine aynı suretle toplattırılacaktrr.. § 

Sual varakalarının dağılması ve toplatılması İt sahipleri 
yurddaılarm ve aile reislerinin evlerinde bulundukları sa-
atlerde yani saat 18 - 21 arasında yapılacaktır. . 

----------
Verilecek sual varakalarınıı . yurddaıların imza mukabi- ~ 

linde almaları ve sonra bu imzalı koçanı kendilerine iade : 
edilmek suretiyle ıual varakalarını teslim etmeleri lazım. : 

du. : 
Belediye seçimi gibi mühim ve terefli bir hemıehrilik E 

vazif eainin if asma müteallik olan bu işlerden dolayı yurd- : 
daşlar icabında arzu ve müracaatlarını Belediyeden müte- : 
ıekkil intihap komiıyonu reisliğine yapmaları rica olunur. : 

Telefon (2713) 3~17 E 
':iıırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -- -- -- ------- Türk Haya Kurumu ---- -- -- -- --------
------- BÜYÜK PİYANGOSU - -- -- ------ ikinci Keıtide 11 HAZiRAN 1938 dedir. - -
~Büyük ikramiye 45.000 liradır~ ---- ------ Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ------- ----ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki - ---- ---adet mükafat vardır ••• - -- ----- Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden bu piyangoya := ----- ----ittirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

.---•REÇETELERlNizi---111ıııı. 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmf hususi mües· 
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Mütekaidin, dul ve yetim maaşları 
Ankara Deftenlarlıimdan : 

Mütckaidini askeriye ve mülkiye ile dul ve yetimlerinin bankadan iskon
to ıuretiyle alacakları eyl\U • teşrinisani 1938 aylıkları 1-6-1938 çarşamba 
2-6-1938 P.Crşembe günlerinde muameleleri yapılacaktır. 

Vezneden yapılacak tediyeler 
1 - Aekeri 1 numaradan 1000 numaraya kadar 3-6-938 cuma 

Mülki l ,, 500 .. ,, 3-6-938 cuma 
Askeri 1000 2000 ,, ,, 4-6-938 cumartesi 
Mülki 500 .. 1000 ,, ,, 4-6-938 cumartesi 
Askeri 2000 ,, 2800 ,. ,, 5·6-938 pazartesi 
Mülki 1000 ,, 1700 .. ,. 5·6-938 ,. 

2 - Maq aahiplerinin yukarda gösterilen muayyen günlerde bizzat 
•eya bilvekale defterdarlık muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (1677) 3357 

~ UJ MllB>A lı ~ 
CAN KUQTAQ.IQ. 

T. 

R, .~:.ıw. \ 

Bir ortak araı11yor 
Çok karlı bir i1 i~in büyük 

sermayeli bir ortak aranıyor. 
Kuvvetli teminat verilecektir. 
Ortağın bilfiil çalıtması müm
kün olduğu gibi çalışmamaaı da 
kabil olabilir. Talihlerin koya
cakları sermaye mikdarı ile sarih 
adreslerini Ankara posta kutusu 
496 numaraya bildirmeleri 3199 

---
- - ~ ·--_"'!?::.. ~~. --~ ~ • ~--

~---lUIB 

BAY..AN~R 1 Gtlven diatn iz g&398I ten+f't.f.zl ...._ sehher 
d u d ak 1 a r ı n ı z ı aynen 
sıhhat ve güzelli~ini>z 

muhafaza etmen ~Z. 

k:abtdtır. Bunun içm 

COTV RUJU COTV PUDRASI ve COTV PARFÖMO 

kullanarak bu nazik vazifeyi bihakkm ifa edeceksiniz 

COTY 
MESHUR FRANSIZ • MARK ASI 

-

1BUGÜN·KLIMBARANİZA·ATACAGINIZ·5· KURUŞ 
Saç bakımı, güzelliğin en birinci p.rtıdır 

1 

YARIN·KURACAG\NtZ ·EV\N·Tt 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

. -- -...-...,..---
• r.ıç"\..-1' • .• 
·-•ı;.~··~::.·1·.:. :, . .., '-\'.~ ... ,, .... ; . . . 
~.~ .... ' ! f!J,F J!."'' 

Ç,~ ~ğ~~dr.~. b~~~.~.~.!;~.~ ~.~~ .. I 
rabilirainiz. Yenişehir Bakanlıklar karşısı meşrutiyet caddesinde lı 

2787 .. ..................... . 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir i~. 

3 kalem kundura malzemesi ahnacak 

Cinsi 

17121 Kösele 
8311 Sarı Vaketa 
4000 Siyah Vaketa 

Her üç kalemin birden teminatı ve 
tahmin bedeli 

29105.70 
19115.30 
8400.00 

56621.00 

1tk temıtnat 
Lira Ku. 

2182.93 
1433.65 
630.00 

4081.05 

1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 3 ka· 
lem kundura malzemesi 18 haziran 1938 cumartesi günü saat 11 de İstan• 
bul Gadikpaşadaki Jandarma satınalma komisyonunca kapalı zarf eksilt· 
mesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname her gUn komisyonda görülebilir. Veya 283 kuruş muka· 
bilinde komisyondan aldırılabilir. 

3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre tanzim edecek· 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel ,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllUI~ leri teklif mektuplarını cksiltnıe günü saat 10 ona kadar komi6yona verme· 

Merkezinden ~ K İ ·R E Ç ~ leri. (3181/1659) 3342 

Süt ahnacak 
Süt damla51 müessesemiz için 15 

haziran 1938 tarihinden itibaren bir 
sene müddetle günde asgari 50 azami 
100 kilo süt alınacaktır. İhale 10.6.1938 
cuma günü \aat onda 'Genel merkezi-
mizde yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin muhasebe müdürlü-
ğüne müracaat etmeleri 3355 

BAYANLAR 
Sizi alakadar eden en son şap

Ka modellerini ve eyi cinı şapka 
levazımatrnı mutedil fiyatla Ye
nişehirde 

BEZEN 
~apka salonundan 
bilirsiniz. 

tedarik ede· 
3273 

- -
: En eyi cins damarsız halis mer·= 
: merden yapılmış Karaköy çalı ki-: 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300; 
: telefonlardan arayınız. 2093 g 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Papas bahçesi sallhktn 
Kadıköyünde Bağdad caddes~nde 

tren hattına ve Fenerbahçe sta ına 
. . d köşkü gazinosu, dolaplı 

nazır, ıçın e • d"" .. 00 kuyuları, havuzları ve 22 onum s-
tan ve ağaçları bulunan m.eşhu: Pa-

bah..,esi satılıktır. Talıplerın İs-
pas 3 48 1 C"' tanbulda Balıkpa~arı n~me~o u ~-
merd Tayyare pıyango gışesıne mu-
racaatları. Telefon: 23302 3363 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
= GAİP BOLOK = - -: Vıctor Mc Laglen : - -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

. 
y E N 1 

BUGÜN BU GECE 
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fstanbuı Belıdlım1 

~ehir1Yyatrosu 
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J.SeT ~BUL JJELEDIYES1 
~ ır tıyatrosu 

HALKEVlN'DE 
BU AKŞAM 

HAZIM'ın hastalığı yüzünden 

İNTİKAM MAÇI 
(TOKA) yerine 

Yazan : Piyer Veber 11111111 Nakleden: Muhtar Bastoncu 
(Toka) için evvelden bilet alıp değiştirmek istiyenlerin 

saat 6 ya kadar müracaatları. 
Kültür Bakanlığının yüksek müsaadesiyle Cumhur Başkanlığı 

Filarmonik orkestrasının iştirakiyle Şef. Dr. Pretoryos 
DİKKAT: (KRAL LİR) temsili 8.30 da başlar . 

DlKKA T: saat 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddesinde (Orhan Terzioğlu) mağazasında ve 18 den 
~onra ( Halkevinde) satılmaktadır. 3115 

~ 
2 

• . 
SiNEMALAR H A L K 

....... L. BUGUN BU GECE -!~.~ 
Muazzam, tarihi ve emsalsiz büyük - - Mevsimin en mükemmel almanca - -- -ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6047 - - sözlü komedisi 

aşk ve heyecan filmi - -- -- -lmtiyaz sahibi - - GÜNÜN ADAMI - -- -
KRALlÇE - -Nurettin Kamil Suner VtCTORlA - - Baş rollerde : - -- -- - Hans Moser - Theo Lignen 

Baş rollerde: -Umumi Neşriyatı idare eden - -- - Seanslar: 2,30 - 4,30 • 6,30 gece 21 de - -Yazı lşleri Müdürü - - -Anna Neagle ~ Adolf Walbroock - - Saat 2,30 da tenzilat: fiatlar 40, 30, 20 1 - -- - tn 
Mümtaz Faik Fenik - - Halle matinesi 12,15 de : '° Seanslar: 2,45 • 4,45 • 6,45 gece 21 de ':iı1111r -

Ulus Basımevi: Ankara HAYAL VE HAKİKAT l - . ~--ı:a:&• • 
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