
bağdata:Giden Hariciye Ve İktisat Ve· 
killerimiz Irak Kralıle Görüşme

lerde bulunmuşlardır. 

24 HAZiRAN PERŞEMBE 1~37 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SAYI: 10158 

Alman Kabinesi Hitlerin Riyase- rr;·deks-aFJiiie .. riVe! • • 
tinde .Mühim Bir Toplantı Yaptı .. ! Yabancı_§emiler ·· i 

ICab · A k . ~ s. A Bütü M 1 1 . G" , ........................ , ' i Deniz mahsulilı için yı~ancı gemilerin Mııınarı 1 
elen Gıne . s ~rt~ eAlıyası ~ kesedeğerı.,.. oz- I ~ ... A···tatu·· r··k···· ·.; ı Adalırila [rdek sahillerine yınaımalın ~ıkkmdı- ~ 

eçırmış ır. manyanın , a ın ı ı , avır ·: • • ~i memnu· t t ld I~ • 
lragilterede Endişe uyandırmıştır. 25 Zırhlı Is-

1
; Tôı~ Tarıhi Kurumuna ; ~ E vvelce mi!eJI 'r ıye 8 ırı 1. 1 

Pan"a Sahillerini Tazyik Edecek.. 1! : • bar _kaıarıa .ec . ~ t ., 1: te'e~~ürle r ini ~ildirdi : • nebı gemı lerı t 
Berlln,2:$(Radyo)· Laypzing mandaoların hazır bulundu : Y !! ~ Marm ırada ki 11da : 

•dı11dakt Alman zırhlaıının ğu bu top lantıda beynelmi : Ankara , 23 ( Hıısllsf) - : • tara , bu arada t 
C1l111ıburlyetçl lıpanya tah lel ıiyasi durum tetkik edj ı : At~liirk;, l !ll!Jllk 1 t~rk <il! : f E rdek uhi ll e rı· ' 
leih.bırtnin taaruzuna uğ lerek1 Almanyanan askeri • mı lbmsımımn olumu· • • ne de yanaıama t 
''-•ıı, yeni ıatleler doğur vaziyet gözden geçirilmittlr. i nün 900 ıinl'll yı ldöntimıi : t makts i dı 1 
111"ttur. Bu ıebep1e Alman- Londra 23 (Rad .. 0 ) - ln 

1
: münaıııbllile fsta11b11l ıi nf. : t B b . 

1 
t 

ttllın, Almerla bombardı . aı liz ıly~ıi meh:filt Al : verslttsinde yapılan tô i •• . d•tmud _arrır l . Go·ru-nu-ı 1 t •- • ' ' • . 1. . • mız en un a Erdekltn Bir .a 
-aınd d h ıdd it b anyanın tak d x. ı t • rende 1 ürk artlı Kuru · • d b 1 • an a a t et ir m 1D 

1
•

1 vaz ye · ı · . •j f dığımız ıu telgrafla bu yauiın kalknııt ol ulu 1 - ' 
'•lıert harekatta bulunma ten endlıe etmektedir. : mu tarafından çekıltn : • diri lmektedir. 9 
••ad•n korkulmaktadır lı · Alman1a, d6rt devlet ta · i le~gra~a kendile.rine "k&rşı il • Ankara, 23 (Türkdılt) - Evvelce HiikQmetln 1 
Paa1adakı Alman aıkerle· rafından Vallnt&Ja hükü 1• gosltrılen samımi hisler • t verdiği bir karar üzerine yabancı gemileri Marmara • 
~11•11 fazlalatmıı bulunmaıı metine umuml" blr nota ve· i den dolayi Jeşe/, kıirluini i • adalari 1e bu arada Erdek 1ahlllerine 1anaıamamak- f 
uu •ndııelerl artırmaktadır. : bildirmişlerdir. : t ta idi. • 

rllmeılnl Ye gene dört dev •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • B d f b it 1 t k ld ld 1 d • 
&.rh ->3 (R d ) let harp aemilerindea mOte· - - f u e a una a memnu ye a arı 1 ın an .. 

it. n, "' a yo - • B 1 • k t bundan böyle yabancı gemiler deniz mahıullh için • 
6-L.~'!eumhur 8 . Hıtler, buıftn tekkil bir ftlo tarafından e Ç 1 a • Marmara adalarile Erdek sahtllerlne 1ana1abtlecek· ,• 

..._leyin Harbiye, Bahriye, cumhuriyetçi lıpanya liman • 
~ ~ t lerdlr ' t._ J• Nazırlarını ve bava larında bir deniz nümaylıl • Hayrettin Karan 

-·•d•nı ••e bahriye lcu· yapıım .. •n• ••temek•e ve bu llı•ak~ ilı B. Raztılt ırı .......................... . 
~Dlarını ayrı ayn ka· buıuıta larar eylem~ktedir. 
... •t•lt ve kendllerlle B. Hlller AlmaDJa, lçGncü ıart ıındayıpılıcık ~anusmılır Sıhhat Vekiletinin Sevinç 
.... •Oddet 16r01m01Uir. 1 riyasetinde bir içtima yapıl olarak, CUIDllUrıtfiçl lıpan Veren Bir Karart: 

Oıı-..a 8 l Vaıınıton, 23 (Radyo) -llııııııı..,; .... en ıonra . Httlwm ..., '# ayni nazırlarla ku ya1a ait bitin tahte bahir 

Heyet·ımı·z Ba'g., dattan lerln, bitaraf bir hükumete Alınan haberlere ı6re, Bel Şehr·ım·ızde B ı· r E b o teaHmlnl tıtemektedir. çlka Baıvekill B. Von Ze .._. 
lind B. Ruzvelt tarafından 

Almanyanın bu metalibatı Jakında kabul edilecektir. M .k t b • A 1 
Buau·· n Ayrılacak.. 'rn.g,.inltdearne kavbeul fr•n•a hl - ilk m6zakerenln harp ı e e ı ç ı ı yor. 

& edalmellte borçlarına ait olacafı tah 

b _ oıdutundan vaziyet nezaket mın edıımelstedır. iki IJ IDDrl IÇlllClk olın bu ııktı•tın llZUD alınllf 
QQriciye Ve iktisat Vekillerimiz. keıbetmııur " 

~ •
0

·••tere hariciye naz·n Mussoıı·n 1• köy,, nıhi11ı111 ıbı ılaıık ıöndırilınk C\.ral T iırafından Kabul Edildi 8 . Eden, Alman sefirini jk-
Sıhba t ve içtimai yardım •• ebe olarak yetlıttrllecelr 

lıla ~•kara, 23 ( Huıud ) - rlmlz, maiyetleri ilf! birlakte naa çahtmıtıa da muvaffak ~ vekltett tarafından batan l ıerdlr. 
- t1cı,. •ekili 8 . Tevfik Bağdada varmıtlardır. olamamııtar . T ayarecilari ııdılyı ile köylerde ve nahiyelerde bl GGnde okutulacak olan 
~.rr: Araı ile, lkt11at Ve Vekillerimiz doıt Irak Berlln, 23(Radyo) Uttlerfn rer ebe bulundurulma11nın alta dersden bir k11mı naza· 
tt b · Celll Bayar Baidat paytatanda mlılt g6r0lmemtı riyasetinde toplanacak olan llltİf Bltİ eıaelı tedbirler alınmakta ol rl dlfer bir kıımı da ameli 
ı,, llJGk tezabiiratla karıı tezahOratla karıılanmıtlar". Alman kabineılnln mühim ka· dulunu ve bu tedbirler ara olacaktır . 

llllılflardır . d l Roma, 23 (Radyo) - Bay 
r le ır. ıtaıyonda toplanmıt rarlar alacalı ve cumhurl Mu11oltnl, ıon 0 .. sene 1 .. ın- 11nda muhtelif ıehirlerde ebe Hallhllzarda Tıp fakOlte-, ... ! hariciye veki li İıta1 · olan halk, ellerinde Türk t " " 

-...... H ı ı k yetçl 11panya ltmanlaraoda de birincilik almıt olan bO · mektebi aç'llak ıuretile ilatl· ılne batla bulunan ebe me · \'.a.. ar c ye •e l tlaat bayraklara tatıyorlardı Ban· 5 
._lllert t ı d h 2 Alman zırhhııl ~ bir nO tün tayyare pilotlarını Ve- yacın kııa bir zamanda ka· ktebinln bGUin dersleri bu · 

tcltt m z ıaray a ta ılı do muzıka lıttklll Martuıiı· rada da okutulacaktır . 
t •n dairelerine a:tıı. o mayit yapılaca"ı söyleniyor oedık sarayında kabul et patalma11 için faaliyete ae-lt. •u urm 1 · ~• ve Irak milli marıını ça· • • 

Son ıelen haberlere göre mit ve kendilerini tetvik çildillni evvelce yazmıttık 
L_ 

8Ulba ik V k 1 1 k layorlardı. Şehir baıtan bata Almanyanın bu hareketine d k Sıhhat vekllettnln bu ebe "' re 1 e 1 imiz ra Tilrk - Irak bayraklarile do e ere ' liyakat madalyaları 
'a•klltnı ziyaret etmtılerdlr. nanmııtı Vekillerimiz 

10 
İtalya da ltUrak edecektir. vermittlr. mekteplerinden birini ilk de·· 

......_~ Ziyaret iade olun· fa olarak ıehrlmlzde açma 
-t111t. kaklarda tiddetle alkıtlan K •• B •• 1 N 1 
1 30 d mıılardar. Doıt Irak mil leti, o y u r o a r 1 a s 1 ia karar verdlflni mem 

-. ~ a Ma"]este Kral Ga- nunlyette öfrendik 
liı ••retleri Hariciye ve vekillerimiz ıeçerken : "Ya· 

U..t v kil b 1 tHID Tarkiye, var olıun 1 d a r e Ed ., , ece k? Bu mektebe tik veya orta 't-.ı.. e 1 erimizi ka u A okulu bitirmlt bayanlar leyli .a_ "ttlr. Bu ziyaret eınuao · tatOrk,, diye haykıra yor -
"' lr le lardı ve meccani olarak alınacak 
cı,.. • batvekili ile harı 1 k K ı S M G ı ------- - - ---- lar, bir ıene okutulacaklar 

Şehrimiz dolume't'lne ba. 
ğ lı bulunacak olan bu ebe 
mektebi için ııbhat veklletl 
5000 lira tabıiıat 16nder-
mlıtir . 

Mektep doğumevi baıhe

klmi B. Halit Ôzel tarafından 
idare edilecek, ayrıca bir de 
dolum ve kadın hutahlcla· 

( Sonu 2 inci ıayf ada ) '"" •ekili de hazır bu ra ra ı . aıiyü e K" ' / J s ... "thu. vel; Hartcıye Veki i B Rüı· oy ış eri Qzerinae Esaslı 
it._ •r•Ydan çıkarken halk t6 Araı ile lkttaat Vekil 8 T db J Al k 
itte '-ı tezahOrlerle Vekil- Celil Bayarı kabul etmıı ve l e İT er ınaca ... 
'lira~lzt 1ellmlamıılar ve kendilerile uzun müddet 16 iç itler bakanı ve C.H.P. I yardımını eı'rıemedifl , kö 
~ •ııaıılardır rütmüttOr. Genel Sekreteri 8 Şükrü yün bayındırlık ve lf'nliji 

1' .~•tertlen tezahilr hertiir 8 · Celil Bayar, Baidat- Kaya koy itleri hakkında için ç.ılaııldığı ve bu ıuretle 

Türkiye Köylerinde 
Kültür Kalkınması .. 

• .. ,.."••urun fevkindedir ta dört giin kalacak. müte · l 1 ki ( S l 
.... V4 i i ere yeni bir emir gö onu kinci Sayfada ) 
1ıı. ._ 1"•ı1111 ,.0-ıteriler hepi . akiben Ankaraya dönecek· 
~ • ndermlttlr Bu emri ehem 
ttr. ~ •Cltaha11ta etmlt · Ur. Hariciye Vekilimiz de 

,.. Irak Hariciye Naztrıle Tah· miyetine binaen aynen ya 
'la.._ d k Ş k k zıyoruz: lt,,,-'"" Yerilen ziyafette iki rana aı ere ar mlsa ına 

L •r ı d k M k 1 - Köy idareleri büro ~ ,_ •ıında umlml nutuk imza a ı tan ıonra 011 o 
L.. ,..•ttı kti itlerinin pOrüu(lz olması ne "it 

111 
olunmuı, ziyafeti vaya geçece r. 

#..aL"•re takip etmlıUr. • kadar lizımıa , köye ve dev-
li.. -... ,,a 23 ( H 1 ) A e k d lele her zaman hesap vere· 
~ı,e ;e iktisat u~:~ıllert m r 1 a a cek bir halde muamelelerini 
,,.,t•'t•aabe ıOnü Bafdattan ~ 

8 ffa•l•rı muhtemeldir G ı 'I d' 
~e,fık ROttü Araı Bal rlf er 00 il f00 Z8flf f8f 1 
' C.ı Tahrana ıeçecek, Nevyork, 23 (Radyo) -
,,,_ dll Bayar iıe Anka Çelik ameleıf grevi fabrika 

ı...;.~neeektlr. ve müe11eıelere tlmdfye ka-
~ ul, 23 (Huıuıi> - dar 10 mllyo• dolar zarara 

'• Ye lkuıat Vekille · 
1 
ıebep olmuıtur. 

nokıanııız ve haz ı r bulun 
durmaları da o derece ve 
mecburidir . 

İyi tanzim edllmtı ve mu· 
amelatı düzgün yürüyen kö
ylerde, köylünün, tam bir 
inan ve güven duyarak her 
lıte köy ldareılne candan 

Avusturya 
Almanya 
Uzlafması 

Viyana, 23 (Radyo) 
Ônümüzdekf 11 temmuzda 
Avuıturya - Almanya itili
fının lmzıalanmaıı ıenei dev 
riyeıl münuebet ı le iki dev · 
let r icali ara11nda yeniden 
temaslar yapılacaktır Bu 
müllkatlarda bu uzlatma 
eauları takviye ve tevıl 

edilecektir 

(ğitmen ~öyı sıdı fı~at ilır i kıyııtli bir ~ıyıtı 
sokıık için bı~mıdın cıhııcıtttr. 

IVRlNDI YAT! OKULU 
Kültür bakanlıiının köyle- ı davaıını en luu btr zaman. 

rlmizde öl ret men ve okul ( Sonu!~ ikinci ıayf ada ) 

' 



Türkiye · Köylerinde 
Kültür Kalkınması .. 

Eğitmen köye sade fakat li8rl kıymetli bir hayatı sok· 
mık için bıkmadın çahıacaktlr 

( Baıtarafı birinci tayfada ) 
da laalletmek üzere baılamıı 
oldufu eılci çavuılardan ei· 
itmen yettıttrmek meaeleal 
üzerindeki çalıımalar hazar 
lanan proframa ıöre yürü
mektedir. 

Bllkanlık hazarlamıı oldu· 
iu prolramanda fU eaaaları 

g6z önünde tutmaktır: 
1 - t.lltmen namzedi köy 

hayatını bQtQn külllyettle 
yaııyarak bilmtı olmah ve 
k6ye baflanmıı bulunmalı 
dar. 

2 - Y •f, bilıt, ıörüı, an · 
layıf bakımlarından köyde 
yapacajı ftl~r dolayııile kar· 
tılaıacafı ıüçlOklerl yenebi
lecek durumda olmalı. lktt· 
darı bf!r bakımdan köy itle· 
rınl baıarahılmiye yetmeli
dir. 

3 - Köye ıade fakat ıl 
eri kıymetli bir hayatı ıoka· 
IMlmek l9in bıkmadan çalı· 
ıabtlmelldtr. 

4 - Kayan mecburi tahıtl 
Y•ıındakt çoculclarlle yettı· 
kin ıeoçlerlne olcuma, yaz 
•a, beıap ve yurd ya1an1a 
bllgllerJnl, merl pedaıoJık 
mGtearlfelere ıör~ öfretebi. 
lecek ıevlyede olmalıdır. 

5 - Kayde b1lba11a eği 
ttm ve tarım itleri ılbi ıe· 
nel bayat ıeviyealnl yOkıel
ttct tıler bakımından devleti 
temıll edebilecek kudrette 
olmalı ve bu bakımlardan 

köylOye rehberlik edebilme· 
ildir. 

6 - K6yün mukaddera • 
tile kendi mukadderatanın 

•• bualaıla devletin mukad
deratının blrlblrine bailt ol. 
dutunu bilerek çalaıabtlme · 
ildir. 

Bu •aaıfların bir kıamıaı 
kendlllfinden taııyan ve dl· 

ferlerlnl de rasyonel hareket 
f'dilerek yettıtırlldlft takdir· 

de kolayca lkttıab edebilecek 
olan elemanı da ancak ok 

uma yazma bilen ve aıker· 
ltlr vazlfealni de baıarı ile 

bltlrmlt olan, köytlne balla 
k6ylüler araaından bulmak 

mümkOndOr. Bu bakımlar 
dan memleketin muhtelif 

mtzde; buralara kendilerin
den daha yüluek ıevlyeh 
öğretmenler ve zlraatcıler 

ıelerek çalaııncıya kadar, 
uzun ıeneler köylerine ve 
memlekete çok faydalı itler 
ıörebileceklerdlr. Gene bu 
tecrübe göstermlıtir ki bu 
tip ejitmenler ayna zaman· 
da köylerde bir devlet me · 
muru 11f ahnı da haiz bul
unmak itibarile eleman ol
maktadır Bu eğitmenlerin 

köyde çal•ımaalle lcöy haya 
tında daha canlı ve temiz 
bir manzara görülmektedir. 

1 · Gezici Oüretmer ler 
Bu tecrübenin muvaff aki

yetll ıoouçlar vermealnln dl· 
fer sebeplerinden biri de, 
k6y etıtmenlerl yettıtlrme 
kurauna fttlrak ettırilmif ol 
an ilkokul öjretmenlerintn 
kuratan ıonra k6ylerde çalıı· 
tm 1 an ef ltmenlerln baıları -
na ıezicl bat6Aretmen ola -
rak ıetirılmelerint ve eğit

menlerin bu öfretmenler va· 
11taaıle tılerl baıında da ye 
tlttlrilmlt olmalarıdır Köy 
efltmenleri tetk ili tında 8 1 O 
köyden bir bölge letkll edil 
metine ve her bölgede kur 
aa lttlrak etmft bir tlkokul 
öfretmenlnJn _gezici baıöA 

retmen olaralf. tatlhdam edil
meıl, elitmenlerfn itlerini 
ıık ıık kontrol ettirmek •e 
onları it batında iken de da 
imi ıurette yetııttrmek ba -
lumlarmdan lüzumludur Ei· f 
itmenlere nazaran daha yük f 
ıek ıevlyeli ve tecrübeli bir 
otorite ıayılan ıezlci baıöi 
retmenlerln ziraat ltyarları 

nan ve ılkölretlm lıpekter

lerlnln köyleri daimi bir 

kontrol altında bulundurma· 
ları itlerin vaktinde ve düz 

ıiln bir tekilde yapılmalarını 
temin etmektedir. 

Bir ziraat mevılml eına· 
ıında yedi sekiz ay kura ve 

ondan ıonra da köylerde 
dört ay ıataj gören efltmen 

Damzetlerinin itleri baıında ı 
da yettıtlrilmelerl ancak ge · 

zlcl baıöirelmenlık ve zira 
1 

S ı t m a M ü c a d e 1 e Köy Bürolan Nasll kla-
T eşkilatı Kuruluyor.. re E d i 1 ece k ? 

----------------------------------------
Şimdiye kadar Bursayı bağh olan şehrimiz Sıtma Mü· 
cıdelesi Sıhhat Vekaletince merkez haline getirildi. 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 
Şehrimiz aıtma m6cadele 

teıkilitı tlmdlye kadar Bur 
saya bailı bulunuyordu. 
Bu defa ııhhat ve içtimai 
yardım veklleti bu tetki1itı 
Bunadan ayırarak ıehrimiz· 
de ayrıca bir merkez kur · 
mayı kararlaıhrmıthr 

Bu makıatla Buraa sıtma 
mücadelesi doktor ve me · 
murlaraodan bir kıımı dün· 
kü ıayımızda yazdığımız 

ıibi bu teıkllat kadrosana 1 
verilmitlerdlr. 

Yakında faaliyete geçe. 
cek olan aıtma mücadele 

reisliği için münaılp bir bi · 
na aranmaktadır. 

Ştmdilct halde mücadele 
m1ntılra11 dahilinde olmıyan 

bir çok köyler bu tetkilit 
faaliyete eeçdikten sonra 
mücadele mıntıkuına tdhal 

olunacaktır. 

Sıtmanın önüniln almmaıı 
jçin ııtmahlar teda ~ 1 edtle· 

celi ıtbt vıliyet dahilindeki 
bataklıklar da kurutulacaktır. 

----------------------Köylüler Ormandan 
NasıtF aydalanabilecek 

-------------------------------------------
Köy1ülar ormandan kesip çıtarıcaklan mehrukıt bede-

lini bitkıç taksitle ödiyeceklar 
Köylünün mahruk .. t ihtiya 

cını temin etmek makıadile 
ormanlardan istifade edebi 
lecellne dair zıraat veklle 
tinden alakadarlara bir ta 
mim g6nderlldlilni dün yaz · 
mııtık. . 

Bu tamimde vekllet ez 
cGm!e töyle demektedir: 

Köylüler lhttyaç1 annı or 
man iduelerlne bir beyan 
name doldurmak ıuretile 
btldirileceklerdlr. ihtiyaç mik 
tarı ocak batına en çok elli 
kanlardır. 

Ocak. azami d6rt nüfuı 
lu bir ailedir. Bir evde otu· 
ran birkaç aile ayrı ayrı 

ocak teıkll ederler. Şayet 

aile nüfuıu dÖrtten fazla lıe 
herblr nüfuı için ayrıca bi 
ner kilo zam ve tl&ve o'u· 
nur Beyannamede bu veya 
bu miktardan daha az lhti 
yaç göıterenlere talep ettik· 
leri miktar için nizamname 

mucibince izin veril~cektir. 
Bu ihtiyacı kartıhyacak or 
manm idarece ayrıldıktan 

ıonra da köylülere izin ka · 
fıtlar1 en çok bir hafta zar 
fında verılecektir. " 

Şimdiye kadar köylüler 
tarafından tyl bir halde 
koruomuı olan ormanlar ıe 
ne o köylülere verilecektir, 
baıka köylülere tahılı edi ' • 
mlyecekUr. Ôtedenberi o 
mmtaka kazalarında ıatılan 
miktarda odun ve kömürG 
temine kıf ayet edecek vü 
ıatta orman ayrılacak ve 
orman köylünün lıtlhlik 
edebtlmek için 25 ve l 00 
hektarlık küçük partilere 
ayrılacaktır . 

KöylOler ormandan keılp 
çıkaracakları mahrukattan 
orman bedelinin birinci tak 
aiti peıin olmak üzere bir 
kaç takıitle tediye edecek· 
terdir . 

Bir Ç o c u k Boğuldu. 

Köy İşleri Üzerinde Es a s l ı 
T etbirler Alınacak .. 

( Baıtaraf ı 1 inci ıayafda ) 
büyük itler beıaraldıiı her 
zaman ıörülmektedir. 

2 - Maddi lmklnlar niı · 

betinde köy itleri etrafıoda 

eaaılı tetklkleır yaphrılarak 

ıeçmiı yıllar durumunun müı 
bet, madde madde not etti· 
rilmeıini, tayin edilecek kıaa 
bir zamanda bunlarm büro 
ya müteallik kısımlarının i• · 

lih ·ve ikmalini, proeramh 
itlere taall(ik eden kıaımla 
rının da it takvimlerine aö 
re yaptıralmaıını ve takibatı 
tazmin ve teczlyeyi mucip 
k111mlar üzerın<le kanun le · 

aplarının yapılmaıını ve bil 
ti.an itlerin düzeninde yürü· 
yebllmesi için de gereken 
tedbirlerin alınmaaını dile 
rim. 

Vilayet mıntakaeında tef 
tiı yapıldıkça tenkit edilen 
maddelerin islih tarzları da 
göıterilerek köy idarelerine 
teblti suretile bunun fayda
laranın teımilinl ve varaa 
noksanların muayyen zam · 
anda iılAh ve lkmallnln te · 
dblrlenmeılnl ve ıalahiyetli 

memurlar köylere ıitttkçe 
tebliiat üzeırlne ne 1Uretle 
çalrıldıfını tetkik ve tesbit 
etmelerinf çok fay dalı bulu-

/ 

yorum. 

ıuz ıarfiyatı ıörülenler hak· 
kanda 27, 41, 45, ve 46 ıoCI 
maddeler gereğinin tatbik 
edilmedljtnl göstMmelt tecllr· 

Köy idareleri, idare a111i· 

rloln daima sorgu ve mit,.. 
kabeai karıaaında kalmaz ve 

ıık ıık onun kuvvet vertcl 
iıaretlerlle karıılat m&zıa a,o· 
tün alınmıt tedbirlerin na•· 
ari kalmaktan ileri gldeaai· 
yeceğl tabltdir. 

Bunun içindir ki, bu it ıs· 
erinde eaash tekilde tedb&ra.t 
ahnmaıını, ve metodlu ıu· 

rette takip ve mürakabeJ• 
tabi tutulmaaını bir kere da· 
ha hatırlatmayı faydah bu· 
lurum. Buna göre yaptırıl•· 
cak araıtırmalarla teıbll ed· 
ileD vaziyet ve alınan ted· 
birler hakkında kua bir r•· 
porla afuıtoı ıonuna kad•' 
bilıi verilmeıini rica ederflll· 

Tef tiı beyıti reisi dün ıiUI 
Birkaç ıündenbert ıebrl· 

mizde bulunan Dahiliye 'lr 
klletl teftlı beyett relıi 9. 
Tevfik Tallt dünkü treol• 
Bandarmaya ıttmitUr. 

R. Tevftk Talit lıtu10• · 
da Vali ve C. H. Parttıl 
Batkanı B. Ethem Aykutl• ... ,. 
dlier zevat tarafından u.-
lanmııtır. 

Pastı talard ıüfatıiı~ıi 
Poıta telgraf bat 1110· 

ti• fettiılerlnden 8. Beılın 
muavin 8. Şerif ıehrt•11' 
gelmtılerdlr. 

P o ı t a •• telıraf merfıel 
• t 

ıefllğinin muamelatını tefl 
te batlamıılardar . 

Bir ~öyün koyunlınndı ~ .. 
kan ~astıhk 

yerle inde yaphrılan incele
meler köylerde bu iktidarda 

at ltyarlıfı teıkilatile müm
kün olabilmektedir. 

Ef ıtmen yeUıttrme kura 
larma ııtırak etttlrHen ilko-

ı Bütün gece aranan çocuk ertesi gün su~a boğulmuı 

3 - Teftıı laylhalarlle 
gündelik nauhaberat, bu tıte 
her kaza ve nahiyede aynı 
hız ve heyecanın henOz ta 
mam ve kamil ıurette can· 
landmlmadığmı lılih ve _ik
mali lıtenen itlerin çoiunun 
mali bir fedakarlık ihtiyarı· 

na bile IQzum kalmadan ve 
imece ile kııa bir zamanda 
yapılma11 mümkün oldufu 
halde gününde ve zamanın· 
da yapılmadığını ve bu yü 
zden llyihaların aylarca ce 
vapıız bırakıldığını. verilen 
cevapların da çok nokıan 

ve tenkide karııhk olmıya 

cak mahiyette olduiunu, ka· 
za ve nahiyelerce mürakabe 
ve kontrol vazifelerinin hak· 
kile yapılmadıiını, ali.ka11z 
hğı devam edenler ve yol -

Küpeler ... nahiyesine balla 
K11ramaolar köyünden ti•· 
ıan oilu Bayramın ko~ 
larmda haatalık çıkttfı b O 
dtrllmiıtir. Baytar mOcl1•1 

iü mahallinde llz1111 ıele" 
tedbirler alacaktır elemanın mevcut olduiunu 

16ıtermltUr. Bakanlıiımız 

Tarım bakan1ığı ile, mOıte
rek hareket bu köylOlerden 

k6y eiltmenl yeUttirmek 
üzere ıeçen yıl Eıklteklr il

inin Çifteler çlftllflnde tec•
rübe mahiyetinde bir kura 

açmııtı. Yukarda ıaptanan 

ıayelere 16re burada yelit 
llrılen lcöy eiltmenl namzet
leri Ankara k6ylerlne ıtaji · 
yer olarak atanmıılardır. 

Bunların k6ylerdekl meıal
lerl Gzerlnde yapılan letkt 
kat gchtermlttlr ki ıbtemll 
bir meıal ile hareket edile 
cek olurta k6y kaynajından 
alınacak def erli elemandan· 
klylerlmiz için çok faydah 
ol•bllecek ( efitmenler) ye
tiftlrtlebılecelcUr. Bunlar bil 
ha11a az nQfuılu, ıenel ha· 
yat durumlara süratle yOkıe 
ul....a l&aım ıel•D k67lert· 

kul öjretmenleri kunta bu -
lunduldarı zaman bir taraf· 

tan ejitmenlerl yetiıtirUirken 
dıfer taraftan da hpkı eğit 

menler gibi pratik ziraat İf 
lerlnde bizzat çalaıarak enza- I 
yıf cepheleri ziraat itlerini 
de öğretmektedirler Bu ıu· 1 

retle kuralara lttirak eden 1 

ilko"ul ôfretmenlerl de köy 

için faydah eleman 
gel mektedlr. 

haline 

Kamutayın ıon toplanh · 
aında kabul etmlt o!dufu 

kanun bu aahadaki çalııma · 

yı ıeklllendtrmiı ve formol. 

lettlrmlıtlr Efltmenlt"rln ku 
ralara alınmalarını, yetlıtlril 

me tarzlarını, köylerdekj va
zlfeleı I ve vaııtaları naaıl 

kullanacaklarını kültOr ve 
ziraat bakanil"ları beraber 
teıblt edeceklerdir. 

olarak bulundu. 
Bandırmaya bağlı Sığırcı 

nahlyealnın Çonlu köy6nden 
Muıtaf a oflu Hüıeyinln do 
kuz yatlarında Naim adın 
dakl otlu birkaç gün önce 
saat 18 ttralarında evden 
çıkmıt, akıam ıeç vakte 
kadar eve dönmem ittir. 

Çocuiun böyle ıeç vak
te kadar d6nmemeıi ev hal· 
kını tellıe dütiirmüt ve et· 
rafa koıarak öteye beriye 
ıorutturmata, küçGk Nalmi 
aramafa baılamıtlardır. 

O ıece çocufu bulmak 
mümkün olmadıiı gibi btr 
iz de elde edllememlttlr. 
Heyecan içinde ıeceyl geçi· 
ren ana ve baba ertesi ınn 
acı bir haberle karıılaım•• 
tardır. 

Küçük Naim Kerpiçlik 
adı verilen ıölc6k te köylü
ler tarafından çıp1ak bir 
halele 611 olarak buluamuı~ 

tur. Yapılan tahkikat ve 
mu• yenede zavallı çocuiun 
yıkanmak ü:aere ıuya girdi· 
ji fakat yGzme bilmediil 
için kendini kurtaramıyarak 
boğulduğu anlaıılmııtır. 

·~c.e-

Zavallı Bir 
Adam Delirdi. 

Koruc1ı1nun A ıaiı Devrek 
köy6nden Adem ojlu Meh 
met ıamiode biri birdenbire 
öteye beriye ıarkantılık et· 
meğf', bajırıp çafırmafa 
batlamııtır . Mehmet bir ara· 
lık etrafa taı ve ıopa ile de 
saldırdığından kendisinden 
tüphe f'dılmiı ve uvallınm 
aıabi bir buhran tçlnde bu
Junduiu anlatılmııtır. Bunun 
üzerine Manlıa emrazı aaa· 
biye haıtahaneaine sevkedtl· 
mitUr 

Sıhhat Vekaletinin Sevinç -
Veren bir Kararı: 

Şe h r im iz de B i r Ebe 
Mektebi Açıhyor .. 

İti ay sonra ıçılacı~ ııaObu me~teptan mezun 1111-
lır Uy 11 nahirıları aha olarak aönderilecıt .-

< Baıtarafı 1 inci ıayfada ) O zamana kadar da hll~, 
,. müteha11111 vekaletçe ta · muhaaebe yeni hiik01114't 

yin M:!1::~~~tt:.eıkilahna ait na~jına :.~:~11~::::.·~:· 
d ılacak olan dol .-.ı 

talimatname ile kadrosu dtlf..-
e aıı ikmal e dil•· beklenmektedir ki 

Haber aldıiımıza göre iki 
aya kadar faaliyete geçecek 

olan mektep tlmdlki huıusl 
muh&1ebe btnaamda açıla· 

caktır . 

mektep de oraya n• e 
cektir. 

'•"''' Mektepten mezun ° Jıaf 
hülcumetln 1r6ıterecefi ,
ve nalalyelercle ebeltk 1• 
.. ıdatdır. 



~anlıkların Oğlundan: A • k d G t N • lamııtır. Bu saralarda mil· 

Dinle merı a a rev er 1- yonlarca ltÇİ itlerinin yo· 
l u n d A yürütüleceğinden 

Staviski 
Ve Bekle.. c ı· n s 1 k s 1 k o 1 u r -ı. • • ümitlerini keserek Levlsin 
li r ıahsmda kendisine gilventlir Rezaleti gene meydana çıktı 

er zaman ıoluk çehre- bir lider ıezmiılerdir . 

Kanser 
Neden 
Olur .. 

lint1ı içli ı ı l S ı d l t t Sta viıki meselesin in takip et .a.. yeıt ıöz eri, yaı ı Amerikada cumhurrelıtn· delik ıazetelerde ondan da· Amerikada salgın halinde on zaman ar a yapı an e 
"'ldakla klkl ti ı d k Q Uğl mühim hadise Fran11z ..,. " moımor ıörünilr, den sonra en büyOk ıöhrete da fazla yer tutup tutmadı· vukua gelen grevleri okur · er rıe ceı n e anser Y -
... ~ Hi bı d d h ü d f t - lü ık makamalını bu davayi ye-. ç r yer e ura· aa ip bulunan Vt: kendisin· ğı ıüpheltdir. ken batırlamakhğımız il z 0 en en az a 0 m m · 
lla-z be k d l nlden açma~a mecbur et-her 

1 
r yer ona aranlık, den en ziyade bahsedilen Aır bakımdan Lew11, da- zım gelen nokta , bunlardan arının ıarap yapı mıyan v~ 15 

8 
er ona elem atılar. ıahsiyet, John Lewiıtlr. ha büyük bir ehemmiyet pek azınm daha az çahıa · dolayıılyle de şarap lçllmi· mittir. 

lrıQ.. n 1 j d H • B R ı h yen yerlerde vukua aeldııı:.ı Hadiselerden biriıı· Lon-~ 811 ıa seaa z o a· atta . uzve Un ıün · sa ibldir. Çünkü Ruzveltfn rak daha çok ücret almak e 5 

llQıııı Yarı ıt 1 1 ( b il 1 k anlatılmaktadır. durada bulunan bir takım b ıtc. 1 am as • sual açmadan dinle . Diyor- reis 1 te kalacal& müddet maksadiyle yapılmakta ol-
-ıhaıa v•rml üt di hd d l&tatiıtiklerden öğrenildi mücevheratın sahiplerine la· 

~tr J• "" f m ema ıun ki neden bu kadar bed- ma u olduiu halde Le· duğudur Bunlardan çoğu, 
.. zıya yazar'- b ld 1 h 1 ğine 0 Öre kanser yu-zu-nden deli için Pariı mahkemele-8 •en u um. bin, neden bu kadar muı- wiı,llme e areket erinin ba· patronları endütri birlikleri- e 
enıı yine ö l l d ölüm bagw mıntakaaı olmıyan rinin müsaade vermelerini ) sarı, 1 z er tarlbslo.. tın a uzun müddet kalacak ol, kendlılyle müzakereye 

•th, dudakları bile bembe- Hali anlıyamadın mı .. ve Amerikanın önümüzdeki giriıilecek bir varlık olarbk yerlerde yüz binde 83 bai lstiyen bir iıtidadar 
hıdı g · .. .. mıntakası olan yerlerde ise S k 1 
" enı gorür gormez Çocukluk arkadaıımın!.. yıllardaki mukadderata üze- tanımağa zorlamak maksa tavla i reza etleri üzeri 
.rerind d y yüz binde 66 olıbetindedlr. 1 I 
IG en oyna ' · Oztl ıü· Yıllarca beraber yürüdük üç rinde büyük tesirler göste diyle yapılmaktadır Bununla beraber, Fransanm ne mahkum o an ardnn Güı 

i
ti::::;. foalkmaatdı!ıenlıdldlaim:lez~ senelik bir ayrılık beni uçu recek, ehemmiyetli roller ı'k'ı mu•h'ım muraffakı'yet fimal kısmı gibi bağlık ol· tav Teseisyenin hes,.plarında 

s • rumlardan uçuruml•ra ıu.. oynıyacaktır. b bizim paramızla 325 bin lt · •-.ıı d .. mıyan mıntakrlarda u nls · 
Jor u. ki Ô B B B. Levis, son zamanlar, a ralık bır açık bulunmuıtu. C rü edı. yle anlar geldi, ir çoğumuz, . Lewisl bet yüz binde 124 e kadar 
öıteril•n alçakça bir b· bir çok muvaffakiyetler Bu adam 8 b idi e '-ndal ~ geçtlki emel ve du1gular1m ır grev organizatörü olarak yükselmekle ve bune mu- ayon e Y 

tll Yaya oturdum. Yazan ansazm sönüverdi. Ve ben tanmz Halbuki o, bundan göatermiıtir. Milyonlarca it· kabil bazı bağlık mıntaka · daireıi ikrazat sandığının 
t er •Jurmuı, ıulu gözler yetil ıözlQ bitti kalbinle çok fazla bir ıahılyetttr. çl, onun blrltklerioe girmek- larda da vasattan aıağıya katibi idi . Bu sandıktan çıkar 
,:ıı::Qf bulmuıtu. Lakin çeb- çakır diye feryat ederek lıçt ile ıermaye arasındaki tedir Amerikanın endüstri düımektedir. rlığı sahte esham ve tahvi 
~ ne ıapıarı, dudaklar boynuma ataldığm kardetln mücadele içinde doğup bü iıttkbali C. 1 O. ile A F. L. Bu hal ı bazı doktorlar ıu lata halka hatta hükamet 
tnbeyazdı . t•ıekku"ll•rine ba"lı bulunu- k )d h k d l d i 1 i d b ' "" ü karanhk1arın oilu oldum. yüyen bu adam, çok geç "' ~ " ıe 1 e fza etme te ir er: a re er n en ır Ç05una a • 

O * 
N.o,. ~ yor Bu iki teşekkülün an k ü tü ~ '1f' Evet iman ediyorkm ki meden madenciler birliğinde Kanser mağnezyum no san· rm f · 

lı. •eııiz odanın aaynız itıkıız, ıevgl ve ıevdaaız eayılı bir fıthsiyet, biraz laıması da mümkündür . Bu lığımdan ileri gelir' tarapta lkrazat sandığına bizim 
L hllerle dolu olduğunu b d l takdirde A F. L ., demir- ı'ıe kuvvetli bir mağnezyum l 325 Ji d 
11,t h • yaııyan lr canım benim sonra a reb o muıtur. b paramız a 000 ra e· 
~ h 8 Yal dan bir hakikat, için herıey hoıluk ve ben Runun üzerine kendfli yolları ye matk aacılık ıibl tozu bulunmaktadır. ğerlnde mücevherat terhin 
~' er hakikattan bir hayal 1 1 itçi teıktlitı mü emmel olan lıte tarap tçmlyenler için d 1 d R • karan aklarla eı olmut yaıa· çok değer 1, fakat fazla ya· 1 d ' e 1 mit bulunuyor u eza· 
"e elern fıtkardı;r.ını ıo-ylü- endüstri er e, it polltikaıına güzel bir havadts! 1 
,, 0 " yamm.. vaı bir adam olan 8 . Gri dk t w d et patlak verir vermez bu 
1 

r, söyledıkce de y•ııl go-z- gene t te e mege evam h 
, "' Neden öylemi nin liderliği altındaki Ame- d k F k t C ı O raıyonu tefi Myron Taylor mücev erat 1 i111lye tarafm · rlndf! .. -k b e ece tir . a a . . . 
ı, sonu lr ümıt can· Bir veya birkaç s.aatle rikan amele hareketinin yığm lstthsal ( maH Pro . arasında yapılan anlatma dan k11men Londraya kıı 
"Qıyordu, Bütün mevcudl- b ı ı y ı v k k - .n. ü - k b'· -k b' b 1 t men de B 1 k l "'timi unu ıana ç remem. a ag1r a sa yuruy ıu arıı- ductlon) yapan endüıtrllerde uyu 1r atarı o muı ur. arae ona açırı -
1 e onu aöyletmerw e ça · b 1 d b 1 k ö F k N k b k t •tıy d nız turumı i ; ve iman et sm a sa trıız ı g stermeğe hakim bir vaziyettedir ve a at evyor ta ve aı a mıı ı 

di 
0

' um . Hiç oralı değil- ki . Gayretslzllğimln veya baılamııtır B. l.evis , Amerikan it saha · muhitlerde bu anlaımayı Loadradaki kısım niha yet 

tad Vak ıt geçırmek için ıu hayatı yakan tenbellfğimden Tanınmak ı"çı'n mu·cadala llDID mukadderatını elinde imzalayan patron, kendi Si polis tarafından meydana 
ı, ~:~urbadan dem vurmak- değil . Aoi ve acı btr tesa· tutan adamdir. nıfına ihanet etmek suçu çıkarılmıt bulunmektadar. 
i nı •tından savmak düfüo kalbtme döktüiü, dol· B. Lewis, memnuoiyetdz· Bu adamın vazifesi pek ile itham edılmi•tir Bu hazinenin mahkumla· •ti Yordu 1' 

durduğu zehtrlerden.. . liğini C. l. O. rumuzla anı · ıeni~ ve büyüktür. Keadlıl, ~on haftalar içinde pir ra ceza müddetlerini bitir-
) Buna aala imkan bula.mı· Görüyorsun! Dada da ·lan eodüıtrl tqktliu komi· loı!lterenin uzun yılların çok insanlardan , iıçiler le el dikten sonra sermaye olarak 
~:;ktt. Onu o an söylet ı6recekstn .. Şu yarı aajlam teıini kurmakla göıtermit tekamülü ncticeıinde kura- birliği yapan patronlar aley- ıaklandığı aanıhyor 
~ e tlZmetmlttlm. Nitekim muanm lzerinde, benim ve buoun1a da endüıtri bir bildiği bir organizasyonu hinde gayet ecı §özlef itit Yeni istidanın verilmesi 

'ı "diıt de bunu ht111etmit benzim gtba ıapaarı bir def ilklerinin tanınması maksa kıaa bir zamanda kura.bil tim 0 •c k ' d · üzerine Paris mahkemeıl da 
b 1 kt.. Biraz inıaflı ol ter var onun adı (karanlık- dını gütmüıt8r. mek ıçın uğraımakta ır . ihtimal ki eskidenberi te· 
eaı Kendi idaresı altında bulu vanın muazzam dosyaaanı 

, .. 11• Yutma yaralarıma.. laran) oiludur. Biz, lngiltere milli hayat· essüs etmlf olan itiyadlar 
" .. t ft 1 17 ht l'f istemiıı ve bu dosyadan en l.G rırna, kara bilbu eleme.. Çok kıaa mazide hayalı nan ara ar ar • mu e 1 do1ayııile bir çokları Levis · " 

"' Q-•ip b 
1 

b l ta büyük ehemmiyeti haız millete menıup ve 47 muh· mühim kısımlarının çalınmıt 
~ zanuın u a i ir- mm her safhasını etraflıca, bir takım endüetri bırtıkleri in aleyhinde bulunmalctadır· 
.. 1ttı., BuıünkQ yeialma be· telif devlete tabi bulun l H h ld 1 b olduğunu görmüıtür. Dava 
., ~Y k kardeılık ıevaloe dökecek· ıörmeğe ahpıııtızdır Fakat maktadır. Sonra kendiılnln ar er a e ifçi erin u esnasında bu kısımlar o ka 
\>,1 en alblne dökeceğim.. tir Amerıkada bir çok iıçiler, itten yana olmasına muka-
... Qıı bunu baıka bir za- btr çok patronlardan gördü- bil 1 1 b l k l dar mühim addedllmiıti ki, ..... ,._, b Onun için ıana yalvarı hali, kendilerini patronlarla ğü düımanlık 0 kadar kuv patron ar a ir ı çi er 
içit ırak diyor, Hem de yorum. Kemikle derinin kül yapılacak resmi müzakere vetlidir ki gözünüzle görme arasında çetin mücadeleler muhakeme reisi bunların 
tı .. Rôılerlnden aızan yatla- çesl vücudumla . . Gamdan lerde temsil edecek bir ta dikçe inanamAzımız olacak ve Amerlkada bir mahkeme duvarları içine gö· 

.rlrı b dl çok grev ler biriblrinl takip 1- h b k d t eyaz men 1 ile ku dalğacıklarla boğulmuı ıöz kım birliklerden mahrum B. Levfı ıon aylar içinde mü u uıusf ir aıa a mu· 
Uluy0 rdu edec~kttr . h f 

lerlmle, yalvarıyorum l ~ eni durlar ve bunu burabtlmek iki büyük muvffakiyet ka a aza edilmelerine karar t Amerikada endüstri refor- K 
ır. 

1
"et ona acıyordum, ci yorma ve bekle.. için ıavaımaktadırlar C. 1. zanmıştır. Birinclıl . Amerl - verm lıti aıanıo önOnde 

''' e 1 macilarının tahakkuk ettir- ki k 
'-ı ... . 'hl parçalanıyordu. Li· Görecekıln kt; gülen, emel O. nun bugün yapmakta ka çelik korporasyonu ile ya aıana ateı etme emrly-
~ •a meğe uğraştıkları bir meıe l ı d 1 
.. , 1_ tçflllde bir kurt var be· için . Ümit ve sev0 t için oldu-1'u edebiyat, yarım a11r endüetri birliklerini tanıyan e gece i gün üz Ü b-ekliyen 
... " • 

5 lede B Ruzveltin muvaffa 
~e ~l'rl~riyor, h1rpalıyordu . çırpınan tecrübeılz gönüller . önce İogtherede yapılmıı bir anlaıma imzalaması . öte kiyetsiz bir sürette dört &e· ı iki s ılahlı nöbetçi dikilmtıtt . 
orıu 1~ 1

a11na oluna olıun Beyhude ıayretlere eıir dü olanlara benzer. ki de yüksek mahkemenin nedir, çalııtığı çocukların dmlamamı§sa da cah§ııcak 
du de.oy etecektım . SölOyor · ıerek ıolup kül olurlarmıı . l 930 - 1933 senelerinde V ağner kanununun redde- endüıtri ioçtlfğinden çıkarıl - çocukların çalııma ıaatlerf, 

" Netekim gürı ıeçtikçe de Amerikayı ka11p kavuran derek ltçilere bJrlıkleri ta· maaı meselesidir ücretleri ve çalııma ıartları 
Atl( * * * olmaktayım . . büyük buhran B Lewiıe nıtmak hakkını vermesidir. Bütün bu çahomalar so · hakkında bir nizamname 
~ lı.zı beni üzme . Ve Mehmtl Ali Kayman muvffaktyet fırsatları baiıı- B. Levls ile çelik korpo· nunda çocuk çalıoması k 1- prozesi hazırlanmııtır 
~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~----~~~~-~~~~~~~~~~~~ 
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lıtı- Son hatıra bize ıon bir - V aaiyetnamedeki Son ;ep olacakt. . Hatıra .. 
du1t -kat çok tükür ki kurtul · - Onu kabul edecek ml-

lıt; Büyük bir tehlike at· 
ınıt d k T k teç eme tir. e rar 
mı, olıun t . 

itt d tin içinden na11l çıkaca · 
du1c ~)e o kadar düıünüyor · 

1. 

8,l l eıadüfler dedim ya. 

'd,t'ın da beklenllmiyen ıa· 
er d x · Oguruyor .. 

- F' "'1> d akat sorıu yirıe iıU· 
etıl mı? 

· SebepJ .. 

ılniz. 

- Ben, belki razı olmaz · 
dım. Fakat karım büyük 
bir sevinçle bağrma bastık 
tan ıonra .. 

- O kadınla eskiden mi 
tanıtırlardı? 

Yani. artık sırası gel 
di. Haydi mi demek iıtlyor 
ıunuz? .. 

Hayır .. Fakat .. 
- Mutlaka yazacak mm · 

m•?. 

YAZAN: Halil Bedi Fırat 
- Sız bteraenlz .. 
- Eğer söz vermemit 

oleaydım, mutlaka hayır 
derdim .. Çünkü bunlar pek 
mühim ve ehemmiyetli de · 
ğil ki .-

- Hiç birteY değilse, ha-
kikat o1maaı kif 1 gelmez 
miL 

Peki. Buyurun , ıorun . 

Nereden baıhyalım? .. 
- Kaldıiınız yerden . . 

Bay Fikret, bir lahza du · 
rakladı, dütündü. Sonra ye· 
nl bir fikir bulmuı aibi bi

raz heyecanla t•••P verdi: 

- Anlatmak uzun ola 
c_ak .. Ayni dekorlan çizem·i 
yeceğim .. Size, günü ıünü 
ne, ba§tan ısona kadar yaz 
dığım defterimi ve bazı 
mektupları versem olmaz 
mı? .. 

Ses çıkarmadım .. Sonra o, 
büyük bir ıuç itlemiı gibi 
boynun ı büktü 

- Eğer bu romanın· bir 
g(in yazılması mukaddene 
adının " Rır Kadın Gülü 
yordu" konmasını tıterdim., 
Çünkü bu iıtek yine zavallı 
bir kadının ıon emeli idi . 
Fakat Son Hatıralar bazan 
son emelleri okadar yıkar, 

okadar soldurur ki .. Artık 
Zeynep suçumuzu bağııla 
ıın . . Dedi ikimiz de sus 
muıtulc .. 

Btr aaat ıonr11 odamın 
yapayalnız ve içli se11izlill 
içhtde Fikretln bir yılın hl· 
liralarla dolu, tarihsiz def 
terini, solgun, ılllk yazılı 

mektuplarım karıftırıyorum . 
Ve ıonra yine bir eylQl 
sabahı, bütün bir macera
nın ve 16nQllerln acılarını, 

uykusuz geçen bir zafer ge 
ceıinde koynunda eriten 
" Pınar köyünü ,, bulmak 
için Anadoluya gidiyor, 
gurbet yolculufunıı çıkı
yorum. Ben de "Pınar köyün 
de" bir gece uykusuz kalıyo· 
rum.. lıte bu yazılın 
o gurbet yolculuklarınm 
ve o, uykusuz gecelerin 
lstirabından bir damla ve 

hakiki bir küçük çailayif ola 
bil mitse ne mut lu .. "Pınar 

köy .. 936. 

- Birinci Bölün1 -
Kurtuluı S a v a f ı n ı n 

ı o n a ermesine yakın bir 
Hkbahar gecesiydi.. Kızıl 
topral< istasyonundan epey 
u:ıakta denize yakın, beyaz, 
yağlı boyalı ve yeni yapıl 
mı§ bir kötkün önünde üı 
tü kapalı bir otomobil dur 
du . içinden hırsla inen genç 
kız ıöfere bir iki te.ltmat 
verdikten sonra sık ve ka · 
rarsız adımlarla demtr par-
maklıklı kapıdan içeriye air· 
di .. 

Kimseye aörünmck iste· 
mlyordu.. Fakat ı, kapıda 

kendisini dört gözle ve me
rakla bekliyen dadısı ve hiz. 
metçi kızla karıı laıtı . Da
dısını ıudan bir bahane ile 
aa varak, elindeki paketleri 
u~ağa verirken tekrar, tek
rar tenbih etti: 

- Geldiğimi kimseye söy
lemiyecekainiz Anladımz mı, 
dedi . 

Bir kelime olıun karııhk 
beklemeden doğru yatak 
odasına çıktı . soyundu .. 
Sonra kendini yorgun bir 
halde yumuıacık koltuia 
salıverdi.. Düıünüyor, mOte
madlyen düı6nüyordu .. Fa-
kat dilıOnce ve taıarladık· 
ları , kat1 ve verimli bir ıo· 
na erip bağlanamıyor. onu 
büıbütün tltfzleıUrerek fıti· 
rabmı kamçılar gibi daha 
çok sinirlendiriyordu .. 

Üçüncü mevkide, uzun bir 
tren yolculuğu yapmıt gibi 
her yeri , aızım Hzım ıır.lı · 
yor , yüreflne araııra ııcak 

birteyln damla damla Aktı· 
iını acı acı hluedlyordu .. 

- SÜRÜYOR -



Londrada 
Hava taarruzuna ~arşı ah

naca~ ted~irler 
The People gaztesı aake· 

ri muh.-biri, lng ıltere hüku 
metın:n bir harp Hnaırnda 

ukeri ~~flni muhafaza içln 
onlaran karargahını hülcılmt't 
dairelerinden alıp mahali gt • 

zll tutulacak evlere nakle 
di 'mesı için bir plan hazır 

lamıp l ardır . 

1 larbi idue merkezi bu 
glzli evlerde kurulacak ve 

bütOn harekata oralardan 
idft re edecektir 

Hühül'..aec "Hava hücumuos 
kartı itıyat tedbirleri,, ilana 
rağmen , mücadele "erviılerl 
ıeflerln hükumet dsirlerlnde 
tehlikeye nıaruz bırakılmaıı· 
nı doğru bulmuyor 

Bu suretle, harp esnasm
da memleket içine taıınacak 
olan erkimharpler ıunlardır' 

1 ) imparatorluk müdaf a · 
ası komitesi 

2 ) Harbiye ezaretl erkl· 
nıhapleri, 

3 ) Bahriye nezareti erki
nıharpleri, 

4 ) Ha va nezareti erklnı 
harpleri. 

Fakat harp esnaamda ka 
bine ile parllmento, Lond
rada kalmakta devam ede · 
cektfr. 

Kararglhla L o n d r a y l 
rapt içın b u s u s i le· 
lefon ve telsiz tertibatı 
yapılacak ayni zamanda dl 
ğer bazı gizli yerler de te 
darlk edlmlı bulunacaktır. 

Ôyle kf, düımao erklnı 
harbiyenin bu günk6 yerini 
bilince, ıüratle diler bir ye 
re taıınılacakbr.,, 

'ilGJr---

Şimal 
• 

Kutbu saf eri tıyarelari 
Sovyet kutup seferi, vazi· 

feıloi, ANT 6 sisteminde bü
yük tayyarelerle muvaffaka· 
yetil bir surette ıörmüıtür. 

Tayyare modeli tercih ed: 
ilfrken, Rudolf adasının ku 
tap tan 900 kilometre meaa. 
fede bulunduğu ve blnnetlce 
gfdlt geliı seyahaUnin, bava 
bozuklukları, siıler ve aalre 
hf!saba katılmamak ıartiyle 
asgari 1800 kilometrelik ol 
duğu göz önünde tutulmuı · 

tur Bu tayyarelerde 900 bey· 
gtrlik 4 motör vardır. Bu 
tayyarelerin, mürettebattan 
yolculardan ve ağır bir ha· 
muleden gayri, 2500 ili 2700 
kilometrelik yakacak madde 
götürmeıi icap eylemekte tdt. 
Bu ıebeplerden dolayı, ANT 
-6 sistemi tercih edtlmtıtlr. 

Bu t&yyareler, ayrıca hu· 
ıuıi tertibatla da techiz ed 
ilmiılerdir. Halledılmesl fcap 
eden en raühim meseleler. 
den birini motörün çok so
ğuk havada itletebtlmeıi teı · 

kil ediyordu . Bunun için, çok 
fazla sıcak veren huıusi 11· 

ıtma i.let1erf yapılmıı ve mo · 
törlere ilave olunmuıtur. Mo 
törlerhı soğutulmıuıı için de 
huıuıi bır mayi kullanılmıı 
tır. Bu mayt, ancak nakıa 
60 derecede donmakta ve 
zart 150 derecede kayna
ma.kteôır 

Her tayyareye iki tane 
telsiz ma••mesl konulmuıtur. 
Bu makineler va11taslyle, 
tayyareler, 5 OOD kilometre 
dahilinde her itıtsıyon tle her 
tul mevcesı ile lrnnuıabll

mektedir Bu suretle tayya-

ıebekesi mevcuttur. 
Tayyarelerde Sovyet ma · 

mulatı mftkemmel ha
0

vacıhk 
seyrüsefer Aletleri de mev 
cuttur. Bu aletlerin büyük 
bir kıamı, hususi olarak sırf 
bu kutup ıeferl için vücuda 
geUrilmlttlr. l\etekim, mese
li., harcıalem jlroıkoplar, na· 
k11 30 dereceden aıaiı ıo · 
ğukta itlemezler. Bunun için 
bu tayyarelere birer radyo 
miknatiı konulmustur. Bu 
ilet ıayestnde, tayyare. So
vyetler Birliğinin ve Ame · 
rikanın radyo istuyenlarının 
mevcelerinln lıtlkamederinl 
teıbit ederek vaziyetini bu 
labilmektedir. Rehber tay-
yarede, ayrıca, bir de, oto · 
motlk pilotaj maklnaaı var· 
dır. Bu maklna. tayyarenin 
istikametini tam surutte iı 

tlkrara yaramaktadır. Um 
mlyetle yai tle iıhyen bu 
otomatik makine üzerinde. 
kutup ıeferl için bazı tadilat 
yapılmıı ve makinenin taz. 
yik altında hava ile it'eme· 
ıl mümkün kılınmııtır 

Tayyareler, portakal ren 
alnde boyanm11 ve etrafla · 
rına da mavi çlzaller çe 
kilmiıtir. Bu ıuretle tayya 
reler çek uzaktan görüle 
bilmektedir. 

551 sayılı kanuna tevfikan derece ile malul olupda bir 
haziran 930 tarihinden evvel eıki hükümlere aöre tekaOt 
olanlara bu defa cıhan kanun mucibince bir terfi zammı 
oiıbetlnde zam yapılacaktır. Malul ıubay ve aekeri me 
murların istidaları ve resmi senetleri ile hemen ıubeye 
müracaat etmeleri. 
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bayanlar, baylar! 
E linlzde h&hra olarak saklanacak öyle eıkl re· 

1 
1 


