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Mutlu b ir yıldönümü 
Montrö mukavelesinin 

imzasından soııra 
Portland'da 
bir hidise 

Ordumuz boğazlar bölgesini 
bir yıl önce işgal etmişti 

ı ı nisan 1936 tarihinde Bqbakanlık neşrettiği bir tebliide. "anı-

Bir İngiliz muhribi bir 
alınan denizaltı gemisini 
sudan çılanağa mecbur 

etmiş 
l hukuk" · " k .. h dem•meler ulusal vaziyette husule ge en . . ı, sı!as• .. ve a~ ~ne~. !"~ni· Londra, 21 (A.A.) - 19 Temmuz· 

da Portland Bill'de bir bidise otınuıtur. 
Portland deniz mabmlan bidise hak • 
kında büyük bir ketumiyet muhafaza e
diyorlar. 

kartısında Boğazlar muka':eleı~ın bug~~~ halının, !iiıkiyenm cum
yet ve müdafaası içrn değıtmesı gerektıgını nazarı dikkate alan .. 

hurret hükümetinin bu mukaveleyi imzalanııt oaln devl~e~I~ mb';1lzad; 1

' ' 1 b' 'J .. t ettiğlDI 1 I• kereye karar verdiğini ve bun ara ır nota ı e muracaa " 
riyordu. 

Filhakika siyasi vaziyet gayet 
karıtıktı ve türk hükümeti bu. ha! 
karıısında, memleketin emnıyetı 
ve müdaf aaaı bakımından b&fka 
türlü hareket edemezdi. Bu mü· 
him tebliğin ilk akisleri uyan~ak
ta gecikmedi. Bir ay ve bırkaç 
gün önce, yani 7 martta Ren hav· 
zası itgal edilmişti ve Avrupa .d~v
letleri bu emrivaki hareketmın 
tesiri altında bulunuyorlardı. . . . 

Onun için, Türkiyenin kendısını 
çok yakından alakalandırna böyle ha· 
yati bir meseleyi müzakere yoluyle ve 
sulhçu vasıtalarla halletmek istemesi 
her tarafta takdirle karşrlandı. 

Türk notcuı 
Notamız, Boğazlar mukavelesini im

zalamış olan Büyük Britanya, Fransa, 
İta.ya, Japonya, Pulgaristan, Sovyet
ler birligi, Romanya ve Yugoslavya hü
küınetlerme gonderilmiş, ayrıca bir su
reti Milletler cemiyetine bildirilmittL 

Nota alikalı devletlerin eline ıer 
tikttn sonra 13 nisan tarihinde netro • 
lundu. Bunda ezcümle töyle denilmek
te idi: 

" .•. Türk hükümeti, son 10 yıl için
de tahaddüs eden pek çok abval ve I~ 
raıtte bütün devletler tarafından takdir 
edilen bir uzlaşma, teahhüdletine sa. 
dakat ve sulh eserine samiml ballı/ılı 
zihniyeti göstermiştir . 

Türkiye, başkalarına daima temin 
ettiği emniyeti, bizzat kendisi için de 
istemek hakkını hazdir.,, 

Dünya gazetelerinJelıi a/ıiJer 
12 nisandan itibaren bütün Avrupa 

gazeteleri notamız etrafında gayet mU. 
said neıriyatta bulunuyorlar ve aynı 
giln Dıı İtler Bakanımız doktor Tev .. 
fik Rüftü Aras, C.H P. Kamutay gru· 

• w akisler punda, notamızın uyandırdıgı . k 
etrafında izahat veriyordu. Nota. ı:. 
sulhseverliğinin bütün dünyaca ta •· 
kine bir vesile olmuştu. S 

17 nisan tarihinde ilk olarak ov-
yetler Birliği ve İngiltere, tUrk ta!: 
bine müsbet cevab verdiler. Fakat 
arada bazı bedhah .uıyialar da dolatmıdş-

r- ·san a 
tı: Bazı yabancı kaynaklar 18 nı al• 
Tiirkiyenin boğazlan aekeri iHal d 
tına aldığı rivayetini dola,tır1D111ar ı. 

ok geçme· Fakat bunun asılsız olduğu ç 

den ıneydana çıktı. evletl~ 
16 mayısta balkan anıa_nt~ ~ ~ n 1· 

riyle birlikte Sovyetler Bırtıgı, İ gi 
t . tan notaJDIZ& ere, Japonya, Bulgarıs 

· u1 yorlar ve lllüsbet cevab vermiı b unu . ko-
boğazların tabi olacağı yeni re1i~da 
nuıacak bir konf eransrn 22 Jıpı ııyor· 
Montröde toplanması kararlaftırı 
du. 

Konleraıu afJıyor Jıasiranda 
Dıı İtler Bakanınw: 15 tti ve 

lıtanbuldan Avrupaya hareket e 
. . tarih olan 22 ba-konferans tesbıt edilen ti cbt 

ziranda Montrö'de lsviçre =an a • 
itler dairesi tefi B. Motta Udi. Kon· 
çıldı ve baıkanlığa B. Brus seç rdL 

'imi bakJanda ve ferana Boğazlar reJ • bava lçin· 
iimiz projeyi çok mtlsaid bır lraDda. 
de konuımağa bafladı. 25 baS IO

projemiz üzerindeki ilk k~nu::;:: de 
na erivor ve kurulan te~ d ) 

(Sonu ıf. aaca SSr•B a 

LONDRADA YAPILAN DENiZ 

ANLAŞMASINDAN SONRA 

Balkan antantı 
devletleriyle de 
görüşme gapılı!J.or 

Londra, 21 (A.A.) - Royter AJ&n
sı bildiriyor: Dün, Londra deniz and. 
taşmasının kanun projesini, ikinci • o
kunma için, Avam Kamarasına takdım 
eden amirallık dairesi parlamento miis. 
teşarr B. Şekspir demiıtir ki: 

"- Bu mesele hakkında şimdiye ka. 
dar Tilrkiye. Norveç, İsveç, Daninıar. 
ka, Finlandiya ve Polonya ile görüpıe• 
tere ba,Ianmıt ve bütün bu devletler, 
teferrilata aid bazı ikinci derecede de
ğipklilderle, Londra denis anl8f1D88ı.. 
nın umumi prensiplerini kabul etmit
lerdir. Aynı zamanda Yunaniı~~ ve 
YuJt>ılavya ile de g&ra.melere gıntil· 
mqfir. Bu auretle ba kUçtlk ve müte
vazi Londra deniz antqması, pekill u. 
mumt bir andıa,maya baılangıç olabi. 

lecektir. 

Verilen malftmata göre, deııizaltı 
gemileriyle mücadeleye memur filoya 
mensup bulunan Volfhound destroyeri 
açıkta manevra yapıyor ve bu manevra
ya torpil toplayıcı gemileri de ittirik 
ediyordu. Ba sırada. denizaltını taru • 
sut edenler yabancı bir denizaltı gemi
si gördüler ve gemiyi ıuyun yüzüne 
çıkmaya davet ettiler. Fakat denazth 
gemisinin subaylan bu emre ancak civa-

(Sonu 4. anca sayfada) 

Erzurum - Karabıyık 

hattı açıldı 
Erzurum ile Karabıyık arasındaki 

46 kilometrelik hat; Sivas - Erzurum 
hattı inşaat malzemesinin nakli ve Er • 
zurum banliyösü olarak Karabıyığa bai
lanması için nlah ecUlerek qJetilmeye 
açdmıftır. tık katar, demiryol inpat 
malzemesiyle yolcu vagonlarmdan mU
reldcçb olarak JCarablyık istasyonuna 
t8renle Prmiftir. 

T8rende ~- Dbayı, kolordu 
kumanda• 't'I ~8"qaıaJatlyle ka· 
labahlr 1ııir halk )llt1eel bulbnmqtur. Bu 
yol Uuırinde otobtl8 senlalerinden son· 
ra trenin de açılnıuı, btlyUk bir sevinç 
uyaııdınmftır. 

"Uçan kaleler,,: son sistem bombardıman tayyarelerinden bit kaçı 

Fransa'nın hava 
filosu kuvvetlen~yor 
Askeri cihazların modernleştirilmesi 
için gelecek yıl 11 milyar harcanacak 

Nant, 21 (A.A.) -Garb millt ta~ i~ llOJ'eleainin Bujon.e 
fabrikuınm açılqı dolayuiyle Yeril en bll' zıyafette barb bakam B. Pı· 
yer Kot ezcümle demiftir ki: 

"- F abrikalann devletleıtiril- - p p n 7 7 P P 7 n 7 p - - - - lıf 
. d -•-!--la 'l 1bY 7 ZVLL ınesi aayeaın e mlllUllll r yem et-

tirilmit ye yeni çalrpna uaulleri var 1 n 
konulmuttur. Bir sene içinde or-
duda hizmet halinde bulunan mo- 12 
dern tayyarelerin aayıaı yüzde 80 
niabetinde fazlalatbnlmıt ve en
düstrinin potansiyeli iki miıline 
çıkarıbmfbr. 

(Sonu 4. anca sav/ada) 

sayfa 
tıLP n r n n aoc • •av n &a10ıCtl 

Bu güzel yollar, tarih ve güzellik yurdu olan memleketimize het yetdn 
çok yataşacaktır. 

Turistik yollar, modern 
tesisler yapacağız 

Bu işlerin hangi gelirlerle 
yapılacağı fesbit edildi 

lzmirden sonra Bunamn da turistik yollarının iDJ&lı haldmula 
tedbirler almak üzere tetkiklere batlanmııtır. Bu tedbirler ııra ile ... 
rizm bakımmdan deleri olan ve turist toplıyabilecek kıymette biilia 
vilayetlerimize tetınil edilecektir. F e'Vblide kaynaldar~an aafla..
gelirlerle bu gibi tehirlerimizin turistik yollan yapılacak kaplıcalarda, 
plajlarda, abihi eserlerin fazlaca bulunduiu yerlerde, güzel tabi.l 
kifel•rinde url teaialer kunılac:akbr. 

Bunun için iç Babnhlcta la- ·-----------
mir turistik 1o11an projeai.ni ha- B. " e 'aA/ Bagarın ~ olan komiayon, al•blı '-'4 l~ 
.ıtlyetlerin deleplerlnin iftira· '1' k k 1 
kiyle yeniden toplanblarma batlı- .ı et i ıeri 
J&C&ktır. Komiqon memleketi
mizde turimaia ıelipneai için a
lmmuı ıereken tedbirleri ~ir kül 
halinde mütal• Ye yurdun tlirlli 
yerlerinde hiaaolunan bu milfterek 
ihtiyacın umumi ve tümullii bir 
çerçeve içinde gerçeklepneaini 
brarlatbmut buhmmaktadır. · 

(Soaa 4. aaca sayfada) 

lıtanbul, 21 (Telefonla) - Dın 
mi Bakanı B. CeW Bayar bqOa ...... 
iJlnl tetld ketti. Yeni ithalit rejimlala 
tatbikine aid noktalar üzerinde i..ı.t 
aldı. Babn temmunn 27 aine kak 
teJırlmizde kalarak yerli mallar lel'&I • 
llnin açılıtmda bulunduktan eonra ._. 

karaya gidecektir. 

Nefis, ucuz sebze ve meyva 
yiyebilmemiz için 

Ankara ticaret odasının 
güzel bir teşebbüsü 

Ankara ticaret odaaı, ankaralılara yurdun her tarafında yetİfeD Mr 
çetid meyvalann en nefisini, mümkün olduğu kadar ucuz fiatla yeclİll
mek için çok enteresan ve diğer bütün ticaret odalarına örnek olmuı
m dilediğimiz bir ite tetebbüs etmittir. 

Ticaret odamız milli mahsul
lerin iç piyasalarda sürümünü te
min etmek için yaptığı tavsiyeleri 
tatbik mevkiine koyarak (Türk 
malı) ae"iai adiyle bir tetkilat YÜ· 
cuda getinnittir. 

Bu servis §imdilik : 

Fıstık, fındık, badem, kuru kayısı, 
kuru üzüm, kuru incir gibi kuru mey • 
vatar; 

Elma, armut, portakal, mandalina. 
limon, nar, ayva. hurma gibi amballj 
yapdmağa mlisaid maddeler ugart 25 
kiloluk muntazam ambalijlı yat Uziim, 
pastırma, ve aair mamulit: gibi madde
leri istihsal mıntakalanndan; oralarda
ki piyasa satıtlanna göre odaya milra • 
caat edip siparif veren vatandatlara te• 
darik edecektir. 

Ticaret odamız bu servisin iyi bir 

( Sonu ıf. Onca sayfada ) 



2Z- 7- 1937 uı;us 

1 lnönU Kampından RöportaJlar 1 f SPOR 1 

lnönünde atılan tohum Karadeniz havuzunda 
Yüzme ve atlama yanşlanna 
buhafta da devam olunacak 

Y h ne 1 mem elcetlerde Y"'ken uçuşu · 

• 

rutbesi verdea aıru.. lıad11• 

bır uçuş 

1 onu d m mleketin her tarafın. 
da ııe mı,. türlü türlü meslek· 

Jerde gençl •r voardır Yüz 11' 
rasrnda aynı h" . • e ı pnç •· 
lekt şe ırh olan ve aynı mes. 

e bulunan çok mahdud B •ttL.~ h .. u ı llHlr 

1 
• er an • ı bır mevzu üzerinde kendi. 

trıyle bir kon b' 'b' · . upa ırı ırıne benze· 
ınıyen neticeler verebilirdi. 
l>a G n lerimız, acaba havacılığın istik· 
lr il ıçın nclf'r düşüntiyorlardr? Ttlrk-
0~~ ubelerinde, uçabilmeye kudretli 
ii Yurd çocuklarının sayısı kadar 

1
!_' toplıyabilmek için neler yapmak 
IUlllldı? 

le Ev.eıa kampın en küçük talebelİy• 
ntız lronuştum : küçük Zafer Orbay be
de . on altı yqındadu. Liseyi önümii&• 
talkı Yıl ~itirtcek. Kampın en iıticladlı 

!belerınden birisi. 
- Siz Türkkuşuaa niçin girdinis? .. 

Si B~ .sualim ona pek manaauı ıetdi. 
ı nıçın yürüyorıunuz? der gibi ~ 

rutnıq ıibi yüzüme baktı. Soara gillc
reıı Cevab verdi ; 

.. _ Uçmak için.- TUrkkufUU gir· 
lllelr için bundan daha bllyiik eebeb ll· 
Zlnıını? ... 

Pakat küçük Zaferin. küçük vücu· 
dundan wnulmıyacak bir mebaret ve 
Ustalıkla plinöre binerek havalanması
nın daha batka sebebleri dl" olduğunu 
ıene kendisi anlattı: 

"- Ben, tayyare mübencliai olmak 
istiyorum. insan nasıl ki auyu b'lme• 
dea au mühendisi. e•i bilmeden ° afL 
it mttbendiıi oıunana. tayYareyi ı:n
meden de tayyart milhendisi olr.:naz. 
Yalnız bir feyden korJnnaga bq1a'1nn. 
Tanen o kadar .,,Umeye değt-r ve 
uçmalı o kadar gtinl ki, pilot olduk· 
tan 80ma tayyareden nasıl aynlacağun, 
bllmiyorum. 

"- Pilot olacak mıaınız? 
"- Tabii... zaten plinöre binmeye 

alqaa, motinib pilotluğu öğrenmit ele
mektir Sonra onun 8lreneceği bir mo
tlr kalıyor. Buradan çıktıktan eoııra 

turizm pilot lıaansı almak için motörlü 
ta11are mektebine pdeceğim. Fakat ta. 
bil ıelec:ek aene... bu aeae B ve C bro
velerini aldıktan sonra ,,_ celecek yu 
mekteb tatilinde ..• ,, 

.. _ Gelecek yaz mektebinizdea tek 
baştnr7.a mı gelecelts'niz? Arkadqları· 
nızı 1 r ber gelmeye tetvik etmiyecelr. 

misiniz? 

bu sene Geçen hafta hetlaJ&B yim1e Ye atl.ma ,..,..a.naa Kanul-is ha
buzuncla bu hafta da deftlll ohmacaktır. 

yeşerecek 
Yazın bu aıcak aünlerinde, Karadeniz havuzunda ,apdan bu mü-

1al.lmlar ankaralı ıporcular arumda alika ile karıdaaanfbr. 

Bu ıebeble cumarteai ve pazar 
IÜDi Jal'lflara girenlerin aayıaı
nm epiyce aıUcalı .-.1r1rakm. 
Bilb•11a müsabakalara küçüıklm 
ele aiNbileceklenlir. 

Ankara Bölgesinin 
kulüblere bir tebliği 

TUrk Spor kurumu nlramnımeai böL 
p ft blib deilftiren eporcutar için 
eush hilkı1kNcr ihtiva etmektedir. Bil· 
ı.... Mfb biilcelerden gelen lpOICU· 

lar bon tenialerini getirdikten sonra 
yeni bir lwlUbe cirebilrnektedir, Bazı 

kulübler, bu ıuretle hariç bölcelcrden 
ıeJip kendilerine pocelr aporcalann 
eüi lm1fib w IMSJıeıinden bontemli• 
getirilıncsi için bilgeni• ~ ia
teınektedirler. Halbuki bu vaziyet lnrta· 
at muamelenin artınasını mucib olduiu 
giW. yeni niamnamenin 24 iiacü mad • 
deaim uymamaktadır. 

'1frhç halta 6nce kendisin~ vübaşı 
ayyarecisi Haano Rays (.alda) 
urlanırua 

''- Bakıma, ben ıize gayet açık bir 
t•J aöyliııJecejim: evveli IW18 inanınız 
ki bütün türk mekteblerinde, blltii• 
türk çocukları uçmanın zevkini aldık
tan ve bunun en utl bir spor, en gU.. 
zel ve heyecanlı bir eğlence ve bütün 
bu vaaıftariyle beraber yurd borcu ve 
nibayet dimai ve vücud inkipfmı ay· 
ıu amanda temin eden bir hareket ol
dufanu anladıktan sonra hep beraber 
Tilrkkuşu tubelerine koşacaklardır. 
Meseli bu sene bU:im programlarımız
da havacılığın ders olarak konuldutu· 
na '4uyduk. Ben, sbe arkada,larımdan 
aldıfdn melrtublan glltereyim. Hepıi 
kampı, burada nasıl vakit ~ilL 
misi. uçmanın nw1 bir ~y oldui\lnu 
torayorlar. Boıa Hava Kurumunun ye
rinde olsam töyle bir teY yapuım; BU. 
tin melcteblerde .,,..y lğretmenleri, 

sonra talebeleri birer defa tıayymeye 
biadirmek... Fakat bilmem bmla im. 
kia .., mı 1 Bier ba iti yapmak mf.tm
kln oı-. röncehfals ki T6rkkutu 
tubelerint!eki tiye ISflll• mekteb tale. 
beıi sayısı kadar artacak. Yalmz bu 
ite ö&retmenlerden ı.,ıam.k lbmı. Me· 
teli. bizim lisede tayyareye bi.-it öl
retmen var mı, yok mu, pek bilmiyo. 

rum ... 
Küçük Zafer de bana bir sual sordu: 
.. _Acaba tayyare fabrikamız ne za

man kurulacak? Biliyor muaunu.? 

"-Tayyare fabribmız varya .• 
.. _ Hayır, öyle defli •. ber §eyi, mo.. 

törünü bile kendimiz yapacağımı& tay• 
yare fabrikamız .•. ,, 

Hiç taulamm küçük Zafer... Sen 
liseyi ve tayyare mOhendiı mektebini 
bitirinceye kadar o çoktan kurulmuş o
lacak. ... 
H avacılık 8ff'liaİni genç nesil a. 

namda ahlik haline getirecek o
lan gerçekten öğrenmenlerdir. Öğret. 
men Bayan Rabia da aynı fikirde: 
"- Evet, diyor. Bu i' hakikaten öi· 
reuncnlere dilfeo bir vaaifedir. Ço
cuklar deralerde ba•acılık mevzularına 
aten amdan bir a1üa gösteriyorlar. 
Bu allkanın berinde i'liyerek onu 
mUııbet bir it haline getirmek de pelr 
zor delildir. Meseli. biz Türkkufunda 
çabf8n öğretmenler, ıtıpheais ki bu va
zif eyi derhal yapmaya batlıyacağız. Pa-

En küçükle 
bir konuşma 

Hemen hemen he,,.;.le Df •JIJNI 
rnü..ul meydanlar .,. ~ pıtf
lerin baılannı aolıacailan mit• 
~ pıtılan pelı bol ola uilA· 
,,.,,... .,. lı..ıar..r.. firkhfa 
,U.ı.rinin aplmoa için .-a • 
~ ,..,..,..,. .. ~ı.n1;,. , 
Bv bellci bugün iP,. bir ..... 
meu.RıU delil, lak.at biT ana mem
l.ı..t ... ..,....., •• H910 K,,,..,.• 
nan 6efecliyefere oe o8lililtlerw 
mliaaid yerler bulanana ,,rWr 
ve Blretmen eönüril.ccfini bil
fliTfliiiıai de W.r ""61tfan .,.. 
ra, 6iitin uilQetierd• Tiirüafa 
fUbeleriai gÖt11tMnelr ........ .. 

tirab oerlyor. 

Yazan: 

Cemal Kutay 
kat bütibı Tiirkiyede bu ifhı ayııı .._ 
.anda ppıhaaye bepn•u ,UplMlia 
ki bl,.eJr lılr W.Jllk YC mtlftffala)'et 
pıtı olacalr-

••- Bunun için mokteblere bancıbk 
derslerinin koıımanu lifi ıörüyor mu· 
sunp'l 

.. _ Tablt ••. bir kere bıaYacılık mek-

Su sporlan ajanhfı, mllablkalarm 
bu hafta daha muntuam olması için 
lcab eden bitün tedbirleri almıftır. Dün, 
Ajan B. Necdet ft antrenör B. Jitatkal 
KaradenLı havuzuna kadar gitmifler ve 
miiaabablarm serbestçe yapılabilmesi 

için tetkiklerde bulunmuflardır. Yanı • 
Jar için, haYU%an garb Jaamında 25 n 
4~ metrelik iki yeri mliıwaib görmüfler
dir. Bunlardan 25 metrelik kısımda kü.. 
çüldere ve 48 metrelik knımda b6yfik
lere mahsuı müsabakalar yapılacaktır. 

Milaabalcalara aid ıjanlıiln tebliii 
ıudur: 

T. S. K. Anlrara Bölwai 
Sa sporlan ajanlıfınJan: 

24 ve 25 temmuz gilnlerl yapılacak 
yüzme Ye atlama bölge tqvilı milaaba
kalan apğıdald tekilde te11bit edilmit -
tir. Hakemler aynca illa edilecektir. 

24 temmuz caıımrtesl Qtnü saat 15 
de küçWder aruında 

1 - 25 metre serbest, 
2 - 25 metre sırtüstü 
3 - 25 metre kulaç 
ı - 25 metre kurbaialama, 
5 - 50 metre serbest. 
Bu mlsabakalara 14 • 17 yqlanııda

ki kız ve erkek~ ifUralr edellilir
ler. 

25 temmp pazar gOntl saat 14 de 
büyüler aramada 

l - t 00 metre serbest, 
Z - 50 metre mtti•U. 

Çanlmı'da yeni partililer 
için tören yapıldı 

Çankırı, 21 - C. H. PartiaiM ,_m,. 
den 75 kitinin cümetıl. bu ıece parti 
konağında Jiizlerce klpDln ı,ttrüiyle 
ve bfiyilk tOrerale yapıldL Bu mU&ıaae
betle parti ......... ilbay tarafıadua 
parti balı::knıda töylev ftl'ildi. Tkeae 
latlkW Maqı ile ba,landı. T5rende 
yilstcrce kCS,lü ve ,Wrli bulunnıuftur• 

tebJere ders olarak ıfrdikten sonra bu 
mevzuun daha iyi lı::ontrolu mümktin 
olacaktır. Sonra o zaman. ilrctmenler, 
yahu• tmJr4n buldukça delil, bu itle 
bir vadfe olarak megul olacaklardır 
Biz kamptan çok sengin hatıralarla gL 
diyoruz. Bütiin 1114ietler bavacılıfm B. Celal Aybar dün 
llnlftffak eım-ı ilin elele ftnlÜf p.. A ' har 1- • 
bidir: ... ıı. ı.aracla bid u~ ... ~pa ya e&et ettı 
cereyanları tn&ntl gibi bir tarih ft ta. latatiltilc Genel DlrMtıl5ril a. CeW 
biat lı::i5feliluk cıaıu de .. bqka .,..... din ......... ebprıı•- Parimı 
bir yerde, daha fena tartlar altında o- topluacü oln .,.,.._..el alfm .. -
lülliftti. B_... imin. bele, bize ,. tatiıtlk koncname hareket etaüttir. ...-•hakin .ermek lc;ln ba toprak!•- B. A)'bar dönUfte ban Avrupa htl. 
da canJannı yeıe11!erln yanıbla1mda onta- klamtleri Dlt!rkeslerine ufnyarak lata.. 
nn eserinin beka•ına yarıyacak bir ite tl9tlk tıetldkJerl yapacaktır. 
çalıtırken. kendisini 4ahe kuvvetli ve 
enerjiU buttnaktL f yf bf r ı, yıptıfmı 
daha kuvvetle JıillCtmektedir." 

... tretmenlerimiz lnönU kampın. 
'-" • daft «1an411ıten eonra ellerlncleki 
programa dl baftcıhfm ders olarak 
konulduğunu garerek ve havalarda uç· 
manın, tnanUncle yq&manm zevkini al· 
mıt olarak talebelerini TUrkku,unwı 
bnadlan altaıa lı::04turaeaktardır. Ar
tık, neden her viliyetimizde değil de 
her mamısda bile bir Ttirkku"1 ,at.e
sinin açıJmnı mevı:uunun ıftn&n ı,ı o. 
larak konutulc!ufunu anbyabiliriz: 
Tilrkiycde havacılık sevR'i•inin tohum· 
larr atıhmftll'· 8a toh.umlar bütün mem
lekette hepsi birden veşerec:ektir. Onu 
beıliyecek. bilviltecek olan tşkilltm 
bütHn mmlekete eamit olması lizımdır. 

Hemen hemen &epelnde uçmaya mtl. 
aaid meydanlar ve ucucu ıenclerin bal
larını aobcaktarı mütevazı çatılar pek 
bol olan yillyetler Ye kualarnnıs. 
Ttlrkkata tubelerinin açıhnılaı ic;in a. 
caba ne nman harekete gecf'!celrterdlr? 

Bu belki b~n için bir hnrın mev· 

na defU. fılırat bir ına ,_m/eht mev· 
sua'dur. Han Kuf'Qlmlnun, belediyele.. 

re ve valWJderc mfllald yerler buluıwr
• pl&nör ve öğretmen &hderilecelinl 

Mersin'de yeni bir 
halkevi binası 

yapılıyor 
Menin, 21 ( A.A.) - Meninde ya. 

prlmaaı kararlaıtırılan HallGevi binuı· 
nm plinları gelmit ve parti ily6nlaıru
Ju ile eallhiyetli utlar tarafından tet.. 
kik edfhııeğe baflanmifVr. Kefil bede. 
il 93 bin lira olan bu bina belediye 
bahçesi karıısmda ve denize nazır ve 
htkim bir 91lziyette bulunan cümhuri· 
yet atanına inşa edilecektir. Binanın 
bir kısmı partiye tahsis edilmittir. Bir
tok ıatonlan, yazlık ve kıtlık sinemL 
ları. temlil sahnesi, genı, kütüphanesi 
ve okuma odaları, jimnutik Ye müzik 
salonları ve her ttlrlU konforu bulunan 
binanın in.-ına yakında başlanacaktır. 

Alanın ortasında b6y6k şefimiz Atatlr1r
Un güzel bir heykeJl dikilecektir. Bu· 
nun için de parti bqkanımız ve ilba· 
yımıım yanında toplanmakta olan ko. 
mtlJ'Oft hıararedi ça1...-1arma deftDI 
ediyor. 

bildirdiğini de baber aldıktan sonra bil. 
tiin viliyetlerde ve kazalarda TUrkkUfu 
9ubelerinl görmemek lnuna ıltırab ..., 
riyor. 

Bölge batkanlığı kuliblere bir teb • 
lii g8ndererek bu gibi ıporcuların bon· 
aervialerini kendi vurtalariyle getirttik
ten sonra bölgeye bat wraalan lüzu
munu bDdirmiftir. 

Sporcuların b81ge«le bir kulübe ka • 
yıd tarihi, o ıporcunun bonservisiyle 
müracaat tarihi olarak sayılacaktır. 

S - 50 metre serbest (Bayanlar 
arasmda). 

4 - 100 metre lmrbafalama, 
5 - 400 metre eerbnt 

' 
6 - Atlamalar: 

A • Öne acll balıklama durarak 

B . " " • lllOpnlr 
' Geri,. bir perende 

7 • , .. .>O bayrak yarıp. 
Bu miilablkalu serbest olup JaaUib 

Jeıre mw.b oıa,..lu .S. sirebilirler 

Maliye memurlarmm 
imtihan evrakı 

P-. ..._......_ ymitha ıne • 

mmlula taltb olmıJarla derecelerini ytdı 

teltmek ilteyen eski memurlar uaam • 
da apn lllldha cvralnm ga.den 19 • 
çinnek bere, tabt08t aıüdilril B. Şefikhı 

reisliğinde kurulan komisyon itine bat· 

lazmttır· 
Onumlizdekl ~ içiade neticenin 

beDI olacatı haber ftrihnütedR. 

lstanbula gelecek 
yabancı mekteb 

gemileri 
l•ntml, 21 (Telefonla) - 15 ağu .. 

toeta Kdıltofo IColoallto ve Amerika ve 

Spuçi adlı ild •kteb ıemisl Amiral 

GoyıM"m kumanııl• •• olarak tehri • 
mise cellp bet ıua kalacaktır. 

Belediye, fettiv.al ıam•na"'a limanı· 

mm dyaret edecek olan tapon mekteb 

gemilerinin getirecelf talebe için bir fa· 
pon gecesi tertib etmei• karar vermiı • 
tir. 

lstanbulda iş kanunu 
etrafındaki teftişler 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Dt1n ge

ce Eminönü bölpliacleld fabrikalarda 
it kanununun tatbibtlna aid Ani teftit
ler yapddL Ban fabrlblann kanun bil· 
ldlmleriııe aykırı lmeketleri görUldU. 
Sahlblerbıe ihtar yapddı. 

İatabul it lmlri Haluk Karaköye 
citti. Oradaa &alid. Orhaneli, Kara • 
mlnel •e lsmit'e seçerek te1tif1er ya • 
pacaktrr. 

V eruet ve intikal vregiıi tabak
lmlclanm kolaylllfbrmak için 
Adliye Bakanhlt. ölüm nlralannda 

ftralet ft intikal ftrglai tahülruldan
m kotaylattınnak için, mahkemelerce 
tanzim edilen terekenin kıymetini bul 
cedvellerln maliye tubelerine verilmeti
ni ıe,ldlltma bildinnfttir. 




