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- 111 - Azadan Durak Sakarya Türk lisanın ın femizlig" ine ile inki, a f etmekte devam ediyor. fatanbu\danha-
Kalkınmanın temeli reket ettiğimiz sırada Almanya ile Jtalya araım· 
'YAZAN: Sadri Ertem dikkat ve Türkçeye hürmet ed ilmesini istedi da Berlinde a skeri ittifak imzalaruyordu. Pariae 
İııönü, milli bir inkişafın ırıı- ayak basar basmaz İngiltere, Fransa, Sovyet Rua-

C!esı olan lleşincl J{urultnydn d b I 
bil ya arasın a ümitsiz gi i görü en anla .. mamn ka-inkişafın derin scbepleı·lnl, :ı:-
hakiı..-t istinat noktalnrını da rarlaştığını, diğer taraftan Fransada a lb milyar-
"aıılı, keskin hatlal'la ifade et· Jık milli müdafaa istikrazınm muvaffakıyetle ne-
ta. 'l'Urk milli kalkınmasının bu- ticelendiğini öğrendik. 
tiinkn istinat noktası köv kll\·· 
l'ett<lır. Bu lıari1..··u1Me denebi
lecek: \'tısınar arzeden kU\·.,.eti 
t•lnız hissi bir zı\\'iyodcn gfir· 
tale(IJ, Onun müsbet yollarla na
lllJ bir istikbal beklediğini de 
~ttı. 

l{öy kalkınması işine kısn, fa 
~t dertnlJj::,rf ,·e şiimülü çok bii
'tuıt bir göriişlo dokundu \'<' 

telllddinı de bizzat onun dillıı
<lell dJnledik. 

Cuınburıyet Türk.iyesi nütu· 
Stuı1ln yüzdo 82 si hftlfl ktrlnr 
<l~. 

}tun gelirin yüzdo 70 1 top
l'llJc nıahsullerlcllr. 

lhracatm yüzdo 06 sı zirai 
~hsuılerdlr. 

llugünkü Cumhuriyet TürkJ
)"1 böyfa blr bünyeye ist.).nnt 
tttnektedlr. 
lıtnaenalctyh, milli kalkınmn 

llavası hangi cepheden mütnlcn 
ed.Use derhal hnlledtlecek mcse· 
lettln köy işine dnyandığım gür
taleJc için °büyük etüdlcr ynpıııa
la lüzum yoktur. 
~laarif ve kültür meselesin· 

(}en endüstrileşme daYnsına ka
(Jar hlç bir meselemizi köyii he
saba Jmtmadnn mütıılea ctmlyc 
bıııcan yoktur. Vakıa köy zaman 
~tnan romantik bir edebiyat 
"1e\"'zuu olarak miincvverler ta,. 
l'afından konuşulmuştur. Fakat 

bı. lnünc'"·crlerJn bahsettikleri 
l(Öl'ler ye~n bir cennettir. l\u 
lcoyıcrın gölgeli ağaçları, bol 
81llan, sc,·dadan başka <lertleri 
')lrnıynn tnsanlnrı yardır. J{iiyii 
bu Şckfü1e tn.hayyiii e<lcnler kö
)'U anlnd,ıklnrı için değil, hnynt-

1•tını dckorlıyan sclıirlerln mnd 
eli, :ınane\'f manzn;nsındıın mem
lıttn olmn.dıklnn için biiylc lıill
)a)ı bir Aleme <lnlınny:ı tercih et
ltUşle.rdlr. 
~eblyatın bu bol hülyalı, 

~gln köyü bir idcnlılir. Hu 
1ılcau hakikat sanmayan, fnkat 
teııe hayali köy tasavnırlıı· 
~ lı.:tnclc bunalan <lcvlct n.dnm-l . 
'rı da. köye kendi n.kıllnrıncn 
lcalkınma. lmkAnlnrı bahşetmek 
1 lcnıışıerdlr. Hııttll bunların 
laptıklnrı tecriibelcr fny<la ye· 
~il.o zarnr ,·crıniştir. 

lı:er <l.el·lct lşlnclc olclıığn gibi 
){lir ıncsclcslmlc de hiç bir "bl
tf)tez•• e bnğlnnınnclıuı ı·cnlltc· 
ll tanı mnnn lyle tnnıınnk, bil
btck l'C ondan sonra fnnliyctc 
tı:!~tnek iktiza. eder. 

'l'Urk k(;yiinü, insan olarak 
mı:! ut ctmeğ"c, Türk şehirleı·i· 
lıı... . ,_. 1 ·• \"C ~'iirk ,·atanının ınh:ı~n ı 

~aınınn. refnhn sevkctnl<'ğc met·· 
>ııruz. 

hı nn olnrnk kö .. ·Ierim17Jn 
~ ' ~ 
b ~.ktıc,rt medeni ıst ırahı tnhny-
h tıl :tnümkiin de&-ildir. \Tn~n 
h il llıüt.hlş facinnın sebclli tarl
ı e lllal olnıusfur. ~·ü asıı·lar<lan-

lıt•ı-ı tlcnun e.dcn i tlllllnr, mııh
~ı· ır ı·ejhnlcrhı ~nrtlnrını bir 

.. (Dcı·anıı 6 t11cıda) 

caiyorlar 

Ankara, 1 '(A:K.)' - C. H. Par. 
tisi Beıinci BüyUk Kurultayı bu
&llA 6fledeıı ~nra ref.a nJdll Hil
mi Uran'ın baJkanlrfmda ilçüncil 
toplantısını yapmı§tır. 

Reis mUzakereyi açarken Tilrk 
Hava Kurumu riyasetinden bir 
tezkerede Kurultaya iştirak et. 
mek ilzere hariçten gelen delege· 
Ierin hava gençlerimizin çahıma
larrm yakından görmeleri ve takip 
etmeleri için Türklruıu tarafından 
yapılacak gösteriye davet edil. 
mekte olduklarım ibildirmi§, ve 

.(Devamı 6 ıncıda). 

İngiltere, Moloto~un beya
natını cevap saymıyor 

Moskova tarafından resmen cevap verilmezse 
müzakereler inkıtaa uğrayacak 

Londra, 1 (A.A.) - İngiltere 

hükumeti mahafili, Sovyetlerle ic
rasına girişilmiş olan müzakerele
rin, Mos'kova tarafından son 1ngi. 
liz - Fransız tekliflerine cevap 
verilmedikçe, devam etmiyeceğini 
beyan etmektedir. Bu mahafil, di
yor ki: 

B. Molotof'un nutku, hiç bir za
man Sovyetelr tarafından verilmiş 
bir cevap telakki edilemez. 

B. Molotof'un itirazlarından hiç 
birinin bir itilaf akdine karşı iza. 
lesi mümkün olmıyan bir engel 
teşkil etmemekte olduğu söylcn
mekt~dir. Filvaki: 

1 - Teklif edilmekte olan iti-
taflann tedafüi mahiyeti, öteden. 
beri Londra ve Faris tarafından 

kabul ve teslim edilmiştir. 
2 - Garantinin Baltık devlet· 

!erine teşmili hususunda ısrar edil 
mesi, Moskovanın itilafların meri
yct mevkine konulmasının bu dev. 
letlerin müracaatlarına bağlı kal 
maması arzusunda bulunlduğunu 

göstermektedir. 
3 - İstişareler yerine evvelden 

teshit edilmiş S<\rih teahhütlere 
girişilmesi talebi, Milletler Cemi-

yeti mukavelenamesinin 16 ıncı 1 Aynı mahafil, Milletler Cemi. 
maddesi ile istişhad edilmemesini yeti mukavelenamesi, daha doğru
istlhdaf etmektedir. su bu mukavelenamenin 16 ıncı 
iyi malfımat almakta olan maha- maddesi ile yapılan istişhadm bu 

fil, şimdiki İngiliz - Fransız pla- maddenin mezkur cemiyet konse
nmm ak~d üç devletin, bunlardan yinin ittifak ile rey vermesini za.. 
her hangi birinin doğrudan doğru 1 ruri addeden usulünün tatbikini 
ya tecavüze maruz kalmasr, yahut hiç bir veçhile istilzam etmemekte 
kendisinden yardım talebirlde bu. oJ::luğunu beyan etmektedir. 
!unmuş üçüncü bir devlete karşı Bu istişhad, daha ziyade hali· 
verilmiş olan garantiler yüzünden hazırdaki misakı, kollektif ~mni
taarruza uğraması takdirinde bir. yeti tahakkuk ettirmek için evvel. 
birl.erine mtitekabilen ve Milletler ce sarfedilmiş olan mesaiye bağlı· 
Cemiyeti mukavelenamesinin ru- dır. Bu noktadaki ihtilaflar, an
hu !dahilinde yardımda bulunacak- cak şekli mahiyettedir. Ve mevcut 
!arını natık bulunmaktadır. (Deuanıı 6 ıncıda). 

Nevyorkta sıcaktan 
insanlar ölüyor 

Nevyork, 1 (A.A.) - Dört 
günldenbcri Amerikanın şark sa. 
bilinde hüküm sürmekte olan sı· 

cak .dalgası, diin biraz daha art
mıştır. Termometre, 33 dereceyi 
göstermektedir ki, bu, mevsim i. 
~in bir rekordur. 

Sıcaklar yüzünden Nevyorkta 
bir 'kişi ölmüştür. 

Hava şartlan hakkında neşre· 
dilen tebliğlerde bugünlerde bir 
değişiklik olmıyacağı bildirilmek· 
tedir. 

1ng1ltere ve Fransanm orga
nize etmeğe çalıştığı sulh cep· 
hesine Sovyet Rusya.nın iltihakı 
Karadeniz ile Baltık ıclenlzi ara· 

Almanya. ve 1talyada mflyon
Iarea. asker sllAh altına alınmlf 
bulunuyor. Fransa da dahl hu
dutlar harbe tamamen hazırlan-

sındakt mıntakanın emniyetını mış bir vaziyettedir. Fransız ga .. 
kuvvetlendirecektir. '(Devamı 2 incide), 

Dün Ankarada Sovyet 
kitap sergisi açıldı 

Maarif vekilimizle Sovyet 
sefiri birer nutuk söylediler 

Sovyct sefiri mem1eke timize geldiği gün 
Anhrn, 1 (A.A.) - Bugün saat 

18.30 da Halkevl salonlarında "Sov
yet ımnbı" ve Son·et nrlistik foto!ı
rat sergisi" :ıcılmışlır. 

lcri ileri gelenleri, korılfptom'ltllln 
bircok Azası, birçok Tilrk milnener .. 
leri ve gazeteciler hazır bulanmuş. 
tur •. 

Sovyetler Birli~i bilyük elçisi B. 
Terenliev, Türk - Sovyet dostluitu
nun yeni bir kültürel tezahürünü teş
kil eden bu sergiyi acarken, Türkce 
olnrnk aşağıdaki nulku söylemi~tir: 

Komşu Ye dost memlcl.::ctin teknik, 
sanat ve fikir s:ıh:ılnrının lıcmcn 

hepsine temas eden neşriynhndnn 

1300 güzel örntiiin ve Sovyel)er Bir. 
tiği millcllcriııiıı h:ıynl, üd:ıt ve fan. 
li:rcllerinln muhtelif snflınl:ırınn nit 
200 artistik fotoğrafın teshir edildi· Anknranın en yü.k~ck n en kıy .. 
ği bu serginin nçılmn tör~nnidc Ilnş- melli ~iillür ocn:ınrındnn bl~!nde, 
vekil Doktor Refik Snydnm :\f:ınrif HalkeYınıle, bugun acılan bu Sov .. 
Vek11i Hasnn .AH Yücel bir~ok me· yel Kitnbı" \'C artistik fotoğraf ser .. 
buslnr, hariciye Ye ma~rif vekillet- (l'a.:rsı 6 ıntıda). 

ispanyadan 15000 
ltalyan dönüyor 

Almanyada, ispanyada döğüşenler 
için nişanlar ihdas edildi 

- \ .. 
/apa.nyaiian dönen ltalymı askerleri (l'a:ısı 6 ıncıcla). 
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eyahat notları : 
~~~~~~~---

arbe mi, yoksa ' 

ulha mı gidiy~ruz? Yeni bir iktisat Şişli santralı 
teıerınde ~s:;.~:

0

''L::~:d;~ki müdürlüğü kuruldu 2000 b l'k I 26 E I" ld 
kerıer ıc;ın yer altında tıyat- Aynı teşkilat başka a One 1 Santra y U e 
ıar vucuda getlrJidlğini göste· vilayetlerde yapılı or 1 b 1 k 
n resimler çıkıyor. Birknç da· y iş emeğe aş ıyaca 
ka içinde şehri mUdafnn ha· İstanbulda kurulan Mıntaka 
ıe koymak iı;:ln tedbirler alın- Ticaret odasından başka bir de 1sve~ten ~ehrimiıe gelen tele. 
tından bnhsolunuyor. Parlsin yeni 1ktısat müdürlüğü tesisi ka· fon mütehassısları Avrupadan ge
ı bUyUk caddelerindeki bUyUk rarlaşmıştır. len tesisatı yeni telefon santra· 
aağzalnrdn. bUyUk hnrfler ne Mıntaka lktısat müdilrlüğü bU. lında yerlerine koymağa başlamış. 
Lzılmış şu tnrzda rekUl.mlar tün iktısadi daireleri idaresine a. !ardır. 
)rUIUyor: "Mal sntın almnk lacak ve İktısat Vekaletinin yük
lllt müdafaaya lştlrAk etmek sek mercii şeklinde olacaktır. 

emektir." istanbuldan başka l S vilayette 
1ktısat müdürlükleri kurulacaktır. 

Gezdiğimiz, gördUğUmUz her Bu teşkitata iş dairesi bölge 
3rde herkes zahiren işi, gUcU amirlikleri, sanayi müfettişlikleri, 
e, yahut eğlencesi lle meşgul· maadin müfettişlikleri bağlamı. 
ır. Fakat yakın bir harp ihtl· caktır. 

2000 abonelik olan bu santral 
26 Eyliılde işlemeğe başlıyacak. 

lardır. Şimdiden telefon almak is-

tiyenlerin isimleri kayde!:lilmek· 
tedir. Müracaat edenler 2000 i ge. 
çerse o zaman santral IUzumu ka. 
dar tevsi edilecektir. 

kadar genişletilecek şekilde inşa 

edilmiştir. 

Telefon miidürlüğü de bu san
trala bağlanacak abonelerin ıdiğer 
yerlerle görüşmesini temin için 
irtibat hatları kurmağa ve yeni bir 
§ebeke vücuda getirmeğe başla· 

mıştır. 

26 EylCıle kadar kaydedilecek 
olanların muamelesi kısa bir za. 
manda yapılacak, tesbit edilecek 
numaralara göre evlerine ve yazı. 
hanelerine telefon tesisatı kurula-

Esasen santral 4000 aboneliğe caktır. 

Mıntaka Ticaret 
odası 

Dünden itibaren 
faaliyete başladı 

Mahkemelerde : 

Genç bir kızı 
kirletenler 

Biri 14, biri de 1 O seneye 
mahkUm oldu 

Bu hafta Ağrrceza mahkemesi 
§İmdiye kadar bu mevzııda pek 
nadir verilen bir karar çıkarmıt· Türkofis teşkilatı dünden itiba-

ren yeni teşkilat kanunu mucibin· tır. 
ce Mmtaka ticaret odası ismini al. Vaka ıs yaıını doldurmıyan 
mıştır. Fakat henüz alakadarlara bir kızın zorla ırzına geçmektir: 
bu hususta resmi tebliğat yapıl. Birkaç ay evvel Dolmabahçc 
maıdığı için yeni teşkilatın kadro- Gazhanesinin yokuıundan Evi. 
lan ve bütçesi belli değildir. ölçü yenya isimli 14 yaJinda bir kız 
ve ayarlar mUfettişliği. ihracatı çocuğu geçerken, Hamit ve Ce. 
kontrol dairesi mınta'ka ticaret ifil adında iki kişi semtin tenha ve 
müdürlüğüne bağlanmıştır. yolun ıssız olmasından istifade c· 

Müdürlük kısa bir zamanda iç derek, kızın üstüne atılrrutlar, ağ· 
ticaret, standardizasyon, ihracatı ğıru tıkayıp elini kolunu kıskıvral< 
teşkilatlandırma müdürlüklerinin bağladıktan sonra hendeğe sürük. 
vaziyeti hakkında etüdler yapacak )emişlerdir. 

ıall bir kAbus gibi bUtUn zihin· Ayrıca sanayi ve maadin müfet. 
re hlklmdlr. lnglltcrenin Le· tişliklerinin iş bürosiyle birleşme. 
!Jltana, Romnnyaya, Yunnnis· teri üzerin.de de tetkikler yapıl· 
LD& nrdfği tcmlnnt, İngiltere maktadır. 
ı Türkiye nrasında yapılacak Haber verildiğine göre, İstan· 
ıun devreli ittifak ile lngllte- bul lktısat müdürlüğüne iş dairesi 
t, Fransa, Rusya arasında ya- bölge amiri HalUk, mıntaka tica. 
dmak Uzere olan kısa müddet- ret müdürlüğüne Türkofis mUdü. 

ve bu teşkilatlarda değişiklik icra iki ırz düımanı hendekte sıra 
edilip edilmemek lazım geldiğini ile kızın ırzına geçmişler, kendi. 

o 1 g U n 1 U k I
• m t 

1
. h an 1ar

1 
Vekalete bildirecektir. sini kirlettikten sonra kaçnu~lar· 

dır. Fakat Eviyenyanın kanlar L. 
-0--

çinde karakola gitmesi üzerine sı. 

Fizik kimya tarih coğrafya soruları Esnafın muayenesi~,~::. takip sonunda ,.ı.aıannuı-
lttıfaktaıı teşekklll eden sulh rü Cemal Ziya tayin edilmiştir. 

' k ~ ı' t ' •• d ·ı· Sıhhi muayenelere dün- Mahkeme, her iki suçlunun da ve a e ten gon erı ıyor den itibaren batlandı suçunu aabit görmüt, Hamidi 14 
~pbesl zihinleri bu kAbustan -o-
urtarablllrse dUnya ml1letle· 
ntn en derin şükran ve mln· 
ettarlığım kazanacaktır. 

:Alman - İtalyan askeri lttlfa· 

Toprak Mahsulleri 
Urnum Müdürlüğü 
Ankaraya gidiyor 

ınm tmzası sırasında Kont Ci· Yeni teşkilat dolayısiyle toprak 
DO ile Fon Rlbbentrop tara· mahsulleri ofisinin kadroları da· 
11dan söylenen nutuklar mu· raltılmış, yeni.den hazırlanan lis. 
ayese edilince arada dikkate tcler Vekalete gönderilmi~tir. 
eler bir fark g6ze çarpar. ltal- Bugünlerde taddik edielrek teb. 
an hariciye nazırı Berlln • Ro- liğ olunacaktır. Yeni bir karara 
l& mihverinin lkl kutbu arasın· göre 1stanbulda bulunan Toprak 
a harpte ve sulhta menfaat ve Mahsulleri umum müdUrlüğU An-
blrllğl Uzerlnde tarar etmekle karaya nakledilecektir. 

eraber :Avrupada sulh yolu ile -0-

alledllemtyecek bir meselenin Afyon müatahailleri 
ulunmadığına işaret etmiştir; l ba d 
albukl Alman hariciye nazırı Knunı taya §VUr u 

Lise olgunluk imtihanlarının 
soruları hakkıooa tesbit edilen 
tamim Maarif V eıkAleti tarafın • 
dan dün orta okul ve liselere teb. 
!iğ edilmiştir. Bu tamime göre: 

1 - Bu yıl haziran devresin. 
de liselerde yapılacak olgunluk 
sınavlarından fen kolunun fizik • 
kimya, edebiyat kolunun tarih -
coğrafya sorulan Vekaletten gön 
derilecektir. Diğerlerinin sorula. 
n sınav komisyonlarınca tertip 
olunacaktır. Fizik - kimya ama. 
vı 22 haziran perıembe, tarih • 
coğrafya sınavı 29 haziran per • 
şembe günü yapılacaktır. Diğer 
sınavların günleri okullarca tes. 
bit ,ol~caktır. 

2 - 1930 tarihli lise ve orta 
O'lmilar talimatnamesine göre ha 

ziran ve eylfil devresinde lise me. 
zuniyet imtihanlarına girecek • 
terin matematik, tarih • coğrafya, 
ta:bil ilimler sınavları yazılı ola.. 
rak yapılacak ve bu smavlarm 
soruları sınav komisyonlarınca 

tertip olunacaktır. Bu mezuniyet 
sınavları olgunluk sınavlarmın 
yapıldığı müddet içinde ve smav 
komisyonlarınca tesbit olunacak 
gUnlerde yapılacaktır. 

3 - 1930 tarihli lise ve orta 
okullar talimatnamesine göre ha. 
ziran ve eyliıl devrelerinde orta 
okul mezuniyet sınavlarına gi -
renlerin türk~e, tarih • coğrnfya, 
matematik sorulan yazılı olarak 
yapılacak ve bu sınavların so. 
nılan komisy<mlarmca tertip o
lunacaktır. 

Blnumumlyeye bu tarzda bir Afyon müstahsilleri ve tUccar· 
blh tımlt ve tmkAnı vermeğe lan Toprak Mahıulelri Ofisinin 
ıııum görmemiş, demokraalle- aleyhlerine olan mübayaa prtları. 

9 n ıulh cephesine şiddetle m değiıtirmediğini görerek Cum. 
:Ucum eylemiştir. Bu vaziyet huriyet Halk Partisi Büyük Ku
ldlıelerl nikbin bir gözle g6r- rultayına ittirik etmiılerdir. Bun· 

1ek isteyenlere Umlt vereceği lar Ofisi" vere~ekleri afyonları.ı 
:tbl bunun aksine olarak bed· bedellerini be§ seneden evvel ala. 
in olanları da Umitsizllğe gö· bilmek ve afyonları konan müba.. 
~recek bir şeydir. yaa fiyatlarının yükseltilmesini is-

Ortaokul ihtiyacı' Meslekten ayrılmak 
a rflyor istiyen öğretmenler 

ihtiyacı önlemek için bir 
program hazırlandı 

temektedirler. 
tngtllz Başveklll Çemberlay- --o- Maarif Vekftleti bu yıl orta o. 

ılıı avam kamarasında söyledi· kul ihtiyacı etrannda vilayet 
fl ıon nutuk dUnya sulhunun Hataydan bol yumurta maarif müdürlüklerinin ve genel 
•eııtden tesisi noktasından ne gelecek ispektcrlerin vermiş oldukları 
adar geniş blr zihniyet lle ha· H t d emleketimize yüzde I raporları tetkike başlamıştır. Or. 

a ay an m "h . ..nl k ·· 
eket ettlğinl göstermJştlr. Zira 99 tenzilatlı gümrük resmiyle it- ta okul ı tıyacını o eme uze. ,u nutuk Avrupailakl halihazır haline müsaade edilen mallar lis. re Vekalet iki mühim esas tes • 
aztyette bazı değişikliklere tesine son bir kararla yumurta .da bit etmiştir: 
mkAn verecek bir sulh lcln bile dahil edilmiştir. 1 - Yeniden bina yaptırmak, 
otızakere kapılarını kapatmak Hatay köyleri bol yumurta çı. 2 - Kira ile tutulan binaları 
atemlştlr. (•) Fakat :MUnih an· karmaktadırlar. Bu kararla kısa ucuz satın almak. 
atmasından sonra olduğu glb\ bir zamanda memleketimize mil- Bü~ede ayrılan tahsisatla muh 
'apıla.cak herhangi blr musaa- him miktarda yumurta geleceği telif vilayetlerde yeniden orta o. 
lenJn yeni taarruzlar lcln kulla· anlaıılmaktadır. kul in.şa ettirilecektir. 
plması devri artık kapandığını -o- Her yıl kira ile tutulan bina • 
Jnlatmıştır. Vakıa Almanlar ve lara sarfedilen para çok yUklU 
talyanlar kendilerinin hiç bir inhisarlar kadrosu nl olduğundan bunu ö emek Uz.ere 
nemlekete taarruz flkl'lnde ol· İnhisarlar idaresinin yeni sene kira ile tutulan binaların azaltıl. 
aıadıklarını mUtemndiyen tek· kadro ve bütçeleri henüz tebliğ ması ve içlerinden okul olmaya 
•ar edip durmaktadır. Fakat edilmemiştir. elverişli olanlarmm da satın a. 
>U tUrlU sözden ibaret teminat- Bu it için Ankaraya gitmiı olan Jmma çarelerine ba3vurulması 
ıarl\ inanan bir memleket kal· inhisarlar umum mUdUrü Adnan kararlaştırılmıştır. 
namıştır. Halet Taşpınar, bugün kadro ve 

JIUlAsa bozulan dünya emnl· bütçeleri himil olarak §Chrimizc 
retlnln yentden tesisi için blr dönc<:ektir. 
~k şart vardır. Bu da Almanya! 60 yaşını !dolduran memurlar 
be ttat7anın blr daha Çekoslo- tekalide ıevkedilmekte, bazı me. 
rakya ve Arnavutluk misalleri murlar arasında da becayişler ya
ekerrUr ctmlyeceğlne dair sulh pılmaktadrr. 
epbeshlf te~ln edebilmesidir. ---<>-

• ASIM us isimleri deği§en 

Belediyeden çıkarılan 
memurlar 

Belediyeden cıkarılan memur
lardan başka yere tayin edilen· 
lcr olmayınca bunlara tkl ay 

tam maaş, lkl sene de yarını 

maaş verllecektlr. 

~
-.-)-l-ng_i_U_z_Ba,vekillnln sözleri sa- dairelerin itleri Çıkarılanlardan 25 seneyi dol-

olmamakla. beraber tahminlere VekAletlerin yeni teşkilatları duranlar tekaUt edilecek, dllter
re Leblstanın Danzls meselesinde dolayısile isimleri değigen, ve teş.. !erine de hizmet senelerine göre 

Almanyaya, Fransanın da Tunus. kili.tlan başka bir eekilde kuru • para verilecektir. 
CibuU, Silveyş meselelerinde lıalya.. 1 b. k dal 1 • k dro 
ya bazı mllsaa.dat yapabileceklerini an ır ço re erın a ve -0--

Prost Ankaraya gitti 

Vekil bir tamim 
neşretti 

Maarif mesleğinde uzun yıllnr 
çalışmış olan öğretmenlerin son 
yıllarda meslekten ayrılmak iste. 
dikleri ve ayrılmak için de Vekil. 

tikten müsaade talebinde bulun. 
dukları tesbit edilm.i§lir. Maarif 
Vekili bu vaziyet hakkında öğ • 
retmenlere bir tamim gönder • 
miştir. Tamimde: 

"- Meslek arkadaşlanmdan 
ba1..ılarının başka işlere geçmek 
üzere Vekllliğin mU\'afa.katini 
almak için müracaat ettiklerini 
görüyorum. Mühim bir kısmı öğ-

retmen okullarından yetişerek 

öğretim ve eğitim mesleğine ha. 
zırlanmış, okullarımızda seneler. 
ce hizmet ederek olgun tecrübe. 
lerinden yurt çocuklarım istifa. 
de ettirmekte bulunmuş olan ar. 
kadaşlarnnm öğretmenlik haya
tından u.zaklaşmalarmm hem 

meslek, hem memleket için ne 
kadar zararlı olduğunu; meste • 
ğin asil zvek ve heyecanını de • 
rinden duyduklarına yakından §a 

bit olduğum öğretmenlerimizin 

takdir ederek meslekten uzaklaş.. 
maya razı olmıyacldann.ıı. emi • 
nim. Onun için kati bir zaruret 

olmadıkça meslek arkadaşları • 
mm bizden ayrılmak için müra
caatta bulunmamalarını kendile. 
rinden beklerim.,. denilmektedir. 

Başından yaralanan 
adam öldü 

f 
rade etmiştir. bütçelerinin tebliği bazı forma.-

1-------------- liteler yüzUnden bir mUddet geri 

V I• • k"kf • kalmış olduğundan bu dairelerin 
a ının tet 1 eri mUatacel itlerine ait evra.k Istan. 

Şhir mütehassısı Prost dUn Evvelki gün Aksu vapurunun 

Vali refakatinde muavin HU· bul valisi LCltfi Kırdar tarafın. 
al n maarif mUc1UrU olduğu dan imzalanacaktır. Bu vaziyet 

flıllcla !d=eitalda 7en1den yapı· ibu daireleri~ yeni teşkilatlan 
aı.c.t 11 mektep binasının yeri başma tayin edilecek mUdUrlerin 
etratrncla teWklerde bulun. belli olmasma kadar devam ede. 

cektlr. 

Ankaraya gitmiştir. EmlnönU vincine bağlı bir karyola, yukarı 
pl!nı lle !stnnbul maketini çekilir"ken kurtulmuı, ıandalda 

nkaraya göturmUştUr. Dnhill· bulunan sandalcı hamidin Uzerine 
ye ve Nafıadan gelecek mnrah- düşerek kendisini ağır surette ya. 
haslar maketler Uzerlnde tel· ralamı~tı. 
klkler yapılacak. Prost izahat Hlmit dlln kal.dmldıfı Beyoğ-
verecekUr, lu hastahanesinde ölmU§ttlr. 

sene, Celali de 10 sene 6 ay müd· 
detle ağır hapis cezasına çarptır-
nuştır. 

Esnafların senelik aıhhi muayc· 
nelerine dünden itibaren başlan. 
rruıtır. Bu ay ıonuna kadar 1stan. 
buLdaki bütün esnaf muayene o-
lup cüzdanlarını almıı olacaklar· Kürtaj yapan doktor 
dır. mahkemeye verildi 

Müddet bitince muayene cüz. Beyoğlunda Imam ıokağın.da 
danlarını almamıt olanlardan ceza doktorufk yapan Leon Büyükada. 
alınacak ve belediye sıkı kontrol. da oturan Fatma adında bir kadı. 
lar neticesinde bu gibileri ıanat- na çocuğunu düşürmek için kUr· 
tan mencdecektir. taj yapmı,, Fatma ölmüıtür. 

---o- Doktor Leon hakkında, Fatma· 

Maarif kadrosunda nrn ölümüne sebep olmak suçun. 

1 dan birinci sorgu hlkimliğincc, 
yeni tayin er takibata girişilmiştir. 

Maarif Vekaleti umum müfet. Ayrıca Fatmanrn komıusu Bü. 
tişleri arasında yapılan değiş • yükadalı Marika .da, Fatmayı dok· 
melerin tam listesi tesbit edile • tora götürmek suçundan sorgu al· 
rek alakadarlara bildirilmiştir. tma füinmıştır. 
Bu listeye göre; orta öğretim gc. -o---
nel direktörlüğüne 90 lira maaş-
la. terfian Hayri Ardıç, üçüncü u. Bekçiyi yaralıyan 
mumi müfettişlik kültUr müşa • çocuk 
virliğine 70 lira maaşla Şevket ı 7 yaıında Salahattin adında 
Süreyya Aytaç. bir çocuk, Pazar günil BeşiktaJ 

Birinci Sınıf müfetti3lerden stadına bedava girmek istemiı, fa. 
Rasim Arsan ba§milfettişllğe, bi. kat bekçi Sadullah mani olmuı
rinci sınıf müfettişlerden Ekrem tur. 
Saraç başmüfettişliğe, ikinci sı. Bunun Uzerine çocuk cebinden 
mf müfettişlerden Fethi lsfen • bıçağını çekerek Sadullahın üze· 
diyaroğlu birinci sınıf müfettiş - rine atılmıı, kendisini yaralamıı· 
liğe, ikinci sınıf müfettişlerden tır. 
Refik Günel birinci sınıf mUfet. 4 üncU asliye ceza mahkemesi. 
iişliğe, ikinci sınıf müfettişler • ne verilen Sal!hattin, 35 ıün müd 
den Osman Pazarlı birinci sınıf detle hapiı cezasına mahkum edil. 
müfettişliğe, üçüncü sınıf mUfet. mittir. 

tişlerden Halil Vedat Fıratlı ikin Nikahlı olduklan halde 
ci srnıf müf etti~liğe, ilk öğretim 
bölüm direktörü Hayrullah örs Dün müddeiumumiliğe bir ka· 
İkinci sınıf müfettişliğe, yüksek dın ile bir erkek müracaat etmit· 
öğretim · bölilm direktörü Muhs.in ler, erkek nikahlı karısı MUzey. 
Binal ikinci sınıf mUf ettişliğe, yenin, kad n da nikahlı kocası Ni. 
Ankara erkek füesi fizik öğret - yazinin birbi'i-leriyle metres haya· 
meni Arif öğet iki™!i sınıf mü - tı yaşadıklarını ihbar etmiılerdir. 
fettişliğe, Ertik ve teknik öğre. Şehremininde oturan Niyui ite 
tim bölüm direktörü Ferit üçün. Müzeyyen yakalanmıılar, adliye· 
eti sınıf müfettişliğe, Antalya li. ye sevke.dilerek birinci sulh ceza 
sesi direktörü Süleyman Demir· mahkemesine verilmişlerdir. 
ci Uçüncü sınıf müfettişliğe, 1z.. Sulh mahkemesinde &izli yapı. 
mlr kız lisesi direktörU Necmet. lan sorgulan aonurlda, milzeyyeıı 
tin Halil Onan üçüncü sınıf mil. ile Niyazi hakkında tevkif karan 
fettişliğe, Gazi terbiye enatitU&U verilmiştir. 

tarih öğretmeni Cemil Bora üçiln. Bir sabıkalı tevkif edildi 
cü sınıf müfettişliğe, Samsun kUl- Mustafa og~lu Mustafa adında 
tür direktörü Muhittin A.kdik 1dL bir aabrkalı Yedikule Ermeni ıne-
tüphaneler müfettişi olarak U • zarlığı bekçisinin kulübesine ka. 
çüncü sınıf müfettişliğe tayin e. pııını kırarak girmiş, bekçinin bir 
dilmişlerdir . 

çok eıyasını çalmıştır. 
Başmüfettiş olup Amerikada Mustafa ikinci sorgu hakimi 

talebe müfettişi bulunan Ragıp 
Nurettin Ege müstafi sayılmış • 
tır. 

Dokuz dilenci mahkUm 
oldu 

Dün Sultanahmet 1 lncl sulh 
ceza mahkemesinde 9 dilenci 8 er 
gün belediye hizmetinde boğaz 

tokluğuna çalıımağa mabldun e· 
liilmittir. 

tarafından tevkif edilmiştir. 

:E - Perıemb. Cuma 
> ::..:: 1 MAYIS t MAYJS 
cı 18 RcblUl'A. l' Rcbilll'A 

1- 27 bızır 28 hııır 

Vakıtler Vasa. jEunl Vuı. Esaııl - ---•Dne• uo 967 '80 8611 
UO•• 12 ıı 4 87 1211 ,s1 
ikindi 18 ıt 887 1611 8 Hl 
Ak••m 19.'W 12 00 1985 1200 
Vataı 1138 259 2184 ı 1!9 
...... 11 219 842 2 11) uo 

• Bir maliye ıubesinden ıoba 
boruları çalan sabıkalı Nurettin, 
dün Sultanahmet birinci sulh ee.

1 
za hakimi tarafından 7 ay müd. 
detle hapse mahk<im edilerek lı• _______ ..__.__._. __ 
men tevkif olunmuıtur. 

..,,... 
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/(öy davamızın halline doğru: 7 
............... ~---------------------------------------------··------------------------------------------
ö y öğretmen okulundan yetişe-ek . A • Mo!otofu·n mühim beyanatı 

.. gençler bıze neler vadedıyor? •• :---- -. - -- -r- - . 
oy davamızın adsız . kahramanları, isimsiz misyonerleri Turkıge-/ngıltere anlaşması 

olan genç muallimleri saygı ile analım l Beynelmilel vaziyette bir deği-
~Undan ewcZki ya::ı. ( 

r 20, 21, 22, ~, 30 ma. ,,.J 

lna uc 1 haziran tarihli 

Yazan: Refik Ahmet sevengiI şiklik husule getirmektedir 
eaınlarımızdadır.] 

b~hirin Hamid.iye köyünde 
:Jtıı· ~l>Cnin yamacına ser. 

1§ • tarlalar her köyde 
4a gJ,'bi evlerde~ uzak ayrı 
4Q~··· Mahmudiye köyün

cı: gelen Seydi deresi 
ik· geçiyor. Derenin ke. 

1 sıra ağaçlar lAtif bir 
~~kil ediyor. Burada e. 

Mo5ko'l'a, 1 (A.A.) - Sovyet icra Bütün bunlardan sonra Almanya' nun lç!n mUtcyıı.kkız olln&klığırnız 
\ omiserleri heyeti reisi ve hııridye devlet reisinin bir tek nutku ile iki ltu:ımdır. Biz bal'1§ taraftanyu; ve ts. 
'·omiseri MolotoT, dfin, yüksek Sov- mühim enternasyonal muahedeyi fes- arruzun lnkfp!ına nihayet verilmesi 
yet meclisinde lıaril't siyasete <l:ıir betmiş olmasına hayret etmemek 10- lchlndeyiz. Fakat lhUyn.Ux olmak za. 
ııUhim beyanalla bulunmuştur. zıın<lır. Bu muahedeler Almanya • ruretindeyiz ve ancak bu 1UreUedir 

l\folotov, enternasyonal si)asetle İngiltere deniz anla1ması ve Alman- ld memlckctlmlzin ve dünya barı§lllln 
son zamanlarda mühim değişiklikler ya • Polonya ademi tecavüz paktı· mentaaUerini mUdn!aa edebileceğiz. 
vukubuldıı~uno ehemmiyetle kaydet· dı:-. 
liklen !ıonrıı demiştir ki: Zanıanınıia bu ikI muahedeye cn-

Bu değişiklikler, sulhcu deYleller lernasyonal büyük bir ehemmiyet 
bakımından enlernasyonal voziyeti nrilmişti. Bununla beraber, Alm:ın
re,·kaı.\de nhimleştlrmiştir. Bugün ya hiç bir muamele.re lüzum gör. 
bir taraftan mütecniz de\"letlerin si· m~>.sizin hu iki muahede)i sllklp 
yaseti ve diğer taraftan demokrasi altı. Amarika Relsicumhuru Rı'izvel· 
dcl"leUerinin ademi müdahale siya. tin sulh aşkından mülhem olarak 
• ellerinin neticeleriyle karşılaşmı~ yaptığı teklife Almanyanın cevabı iş-
JUlunuyoruz:. te lıu olmuştur. 

l\Iütecavi:ı devletlerin mümessille- SOX AKTEDlLEN ASKERİ 
; i, tccal"Üz siyasetlerinin neticeleriy. .MUAHEDE 

Bununla beraber, Avrupanuı do _ 

mokrat memleketlerinde ademi mOda. 
hale polltlkasmm nktm kaldığına git_ 
tik!;C knnant hasıl olduğunu g!Sstucn 
bazı dellller mevcuttur. 

tol' "'<atından idare edilen 
~kuıu, bir de koskoca bir 

dere , 0kuıu var. Okul bina • 
t~e karşı yapılmıg. Önün. 

§ Bahada okul talebesi 
~tıı \'oleybol oynuyorlardı. 

ıaı-; d <>k~u mualimlerinden 
l'U erenın Ustündeki tahta 

• .! iftihar etmiye pek :ılyade ıemayül İki enternasyonal mu:ıhede feshc-

İngiltere gibi bir memlekette dl§ po. 
litikanm cezri bir surette değl§tlrll. 

mest lUzumundan yüksek sesle bahse • 
dllmcğe bn§lanmı~trr. Hiç §Opheslz be. 
yanaUa gerçek politika a.raıımdaki 

farkı aDlıyoruz. Fakat bu ~erin ge_ 
ı~ gUul olmadığım g6rmemek mUm_ 
kUn değildir. 

Es7.işehirin Ha.mi.diye köy ündeki •öğretmen okulu 

Old~:p okula. doğru gel • 
~r b.utuınuzu uzaktan gör-

' ltf 1 
1 

derenin kenarında 
!ar. Burada söğüt ağaç

fl>IQ~lıııda yeşil otların Ustu. 
~t'ıal'ak dinlendik; bire te. 

tUtÜn ~f\l.k a~an ikram ~t. 
İçti ıçtik, yarenlik ettık. 

b~ dk dedim ama tütünü 

. ..,..--- ~ 

"ıuU:krıdan gelenler ••• Yok. 
' hayli kalabalık olan 
)~kadrosu içinde sigara 
~· bir kişi var; ötekiler 
~ 1 '.Y~~lar, hem bu aııkadaş
~ ~ni de hO§ görmüyor
~elın dUf mu, yoksa bura. 
~ en arkada§lar arasın. 

Hamidiye köyıi. lJğrctmen okulu öğretmenleri, ilk tedrisat U:"u:tıı 
müdürü ve muharririmiz Beydi deresi kenarında 

lle <>lan kuvvetli propa • derin bir tevazu ve sessizlik için. 
~ ~~i mi nedir Hami. de çalışıyorlar. 
~~· 0gretmen okulunda ke- Hamid.iye köy öğretmen oku . 
~ 4;~addelere karşı şiddet. lunda samimi bir aile yuvasının 
\,.dı ""i41laıılık var. temiz havası var. Direktör Rem. 
~ de~esi kenarındaki ay. ıi Özyürek, muavini Rıza Öztü. 
~~tınden ba.~lıyarak kö- kel kendilerini arkadaşlarına da, 

be r dolaşmak, akşam ye. talebelerine de sevdirmişler; Mah 
t l'aber yemek, geceyi be. mudiye eğitmen kursu direktöril 

~eç1tnıek ve mekteplerin. Enver Törilner burada tarih coğ
tllıı. il' kalmak suretile bütün rafya okutuyor, Hamidiye eğit • 

arkadaşlık ettiğimiz bu men kursu direktörü Aydın Arı. 
erle birlikte geçen sa. kök te tiirkçe okutuyor. İkisi de 

~ ~tini ve iyi hatırası. ders gUnlerinde buraya gelip gi. 
~~ 'UbnJyacağnn. diyorlar; resim ve iş öğretmeni 

di~e öğretmen okulu öğ- Osman Yalçın, riyaziye öğretme. 
~l't b· hep genç adamlar... ni Hasan Gökalp, tabliye öğret. 

il llgt ile, yürekleri yurt meni SUleyman GUltekin Ga.ıi 
bitı e. dolu, ateşli çocuklar... Terbiye Enstitüsünden yetişmiş 
~l'ıieıle ayn ayn muhtelif sevimli, dcreğli gençler... Ziraat 

~'ll ~ n demvurduk, lafım öğretmeni Hikmet Özmen Zira
\' 1~ıp münevverle köylü at Enstitüsünden, ~aat öğret
:~~ Uçurumun doldunıl .. menleri Mustafa Karaman, Ah . 
~tat lesine da.yanıyordu. Bu met Ertuğrul, Mehmet Ali Er • 
~ atkada§lar, bu l§i hallet. dinç de Ankadaraki inşaat usta 
~ kira ile tuttukları top. okulundan çıkmışlar. Hepsi gay. 
l~ı· evlerine yerlCiİP karıla. retli, ~alıekan çocuklar ... 

•1~te bir odasında yaşa • Hamidiye köy öğretmen oku. 
t~ başlam.J4'lar... Şehir- lunda bir idealin etrafında top
tih· genç öğretmenin ken. lanmı§ olan bu genç insanları ta
l 1 evlerde oturduğunu, nımak, günlerdenberi süren se • 

~ ~: a~ hayatı sUrdilğünü yahatimin yorgunluğunu unut _ 
ı 1~~lu bu temiz ahlaklı, iyi turan bir mükif at oldu. 
lb~. h,~· dUrUst insanlara sev. Köy öğretmen okulu, ilk ted. 
. ~~~rnağa ba§lamış: Mu. rlsat umum mildUrlUğünün övü. 
~ etı~ birinci şartı! Iecek güzel işlerinden biridir. ts-

~ı~. ~öy evinde yatrp kal. mail Hakkı Tanguç: 
\ lı t>gretmen arkada§larm - Bu müesseeler için "köyler. 
Lt\>1.~en hepsi evli, hem de de öğretmen okulları,, demek da. 
ı~~ı ... Şehir kızları, hayat ha doğru olur! 

~~ ~e~~nın peşlerine takılıp Diyor. Şimdiye kadar bunlar. 
~. b?tıı§Jer, toprak eve gir_ dan Eskişehirde Hamidiyc kö • 
t ~r Yandan onlara huz\ır yünde, tzmirde Kızılçulluda, Trak 
,, ~ temin ederken öte ta- yada Lüleburgaroa ve Kastamo. 
~~'tt. ~ kadınlarile ahbaplık • nuda Göl köyUnde olmak üzere 
l~ hak kC5yün muaşereti ve dört tane açılmış; bu dört mek-

ttı'~atı Ustünde tesirli ol. tepte altı yüz çocuk okuyor. Bun. 
~ tşıyorlar. !ardan başka · Kayserinin Pazar. 

~ı ~ t' bizim köy davamızın ören köyünde Karsın Cılamuz 
(~ı~rarnanları, hılmslz mis. köyünde, Malatyanın Akçedağ 
; • lı~ d!r ki bUyUk hizmetle • mevkiinde ve Arif iyede bina ve 
'eı- rutılanndakl memle • tesisat hazırl&runılJ, dört mektep 

!~ ~~Sinin ateşini taşıya.bil • da.ha açılmak üzeredir. 

"' ~Cilt lrtasa başmdan aynlıp Bu mekteplere beş sınıflık ilk 
t~~ dolaşmak, buralara ka- okulu bltirmi§ köy çocuktan alı. 

e)t icap edi~: o kadar. DJY.or; bunlar eehlrdeki mualllm 

mektepleri talebesinin okuyup 
öğrendiği her şeyi öğrendikten 
başka nazari ve ameli ziraat ve 
inşaat dersi görüyorlar. 

Hamidiyedeki öğretmen oku • 
lunda yatılı yüz yirmi üç talebe 
var. Köylerdeki beş sınıflı ilk o. 
kulları bitirdikten sonra buraya 
almmış olan çocuklar sıhhi bir 
şekilde ve tabiatın kucağında ye
tiştiriliyor; her işlerini kendile. 
ri yapıyorlar; ekip biçiyorlar, zi. 
raatte makine kullanmasını, ma. 
kine tamirini, hatta ufak tefek 
makineleri yapmağı öğreniyor. 
lar; bisiklet ve otomobil kulla. 
nıyorlar; mektebin ihtiyaca el -
veri§li bir demircilik atölyesi 
var. 
Çocukların öğrendikleri ve yap 

tıkları mühim işlerden biri de 
yol, bina ve saire inşaatıdır. Tuğ. 
layı kendileri yapıyorlar, taşr 

kendileri taşıyorlar ve içinde o. 
turacakları binayı kendileri ya. 
pabiliyorlar. 

Buradan çıktıktan sonra be. 
şer dersaneli köy okullarına öğ
retmen olacaklar, köye bilgi ile 
birli!tte yeni bir hayatın şartla. 
rını götürecekler; köyde sade 
muallim değil, sade milrobbi de. 
ğil, mfu:'§it olacaklar, köyün liy. 
deri olacaklar! ı 

Hamid.iye köy öğretmen oku • 
!unda bilgi ile, teknikle, toprak • 
la haşir neşir olarak yetişmekte 
olan köy çocuklarının güneşten 

yanmış sıhhatli çehrelerinde 
Türk köyünün büyük ve mesut 
istikbalinin doğuşunu heyecanla 
seyrettim. 

Eylülde toplanacak 
beynelmilel kongre 
Ankara, 1 (Hususi) - Bu yaz 

lstanbulda tarih kongresi toplan

mayıp beynelmilel antrepoloji ve 
prohistorik arkeoloji kongresi top 

!anacaktır. 

EylOlde yapılacak kongre ha. 
zırlıklarına ba~lanmıştır. Şimdi· 

den 100 alim kongreye iştirak C· 

deceklerini billdirmişlerdir. Azalar 
Anadolu hafriyat mmtakalamu 
da dolqacaklardır.,. 

,ö-;teriyorlar. dilmekle de kalmnmıştır. Almanya ve 
İşte blr kaç vakıa: Demokrasi devletlerinin mümessil- ltalya daha ileri de gitmişlerdir. Son 

eri, kollektif emniyet siyasetinden günlerde aralarında aktctlikleri slyn
,·a;ıgeçerek ademi tecavüz ve ademi si ,.e askeri muahedeyi de neşreyle. 
müdahale siyasetini takip etmiş ol. mlşlerdir. Bu muahede bilhassa te· 
ıluklarından, enternasyonal ,·aıiyel· cavüzldir. Hu muahede mucibince 
teki '\'ehameti kendi efUrıumumi· Almanya ve ltalya, tccaTÜZ veya tn· 
yeteri nazarında bafifletmeğe uğra. arruz harbi dahi olsa her tlirlil as. 
~ıyorlar \'C sanki son zamanlarda mü .-eri lııırekiııta biribirine yardım e· 

İngiltere ile Polonya arasında blı 

karşılıkll yardım paktı mevcut değil. 
dl. Şimdi bu pakt kararla~mt§ bulun. 
maktadır. Almanya, Polonya ile olan 
ademi taarrw: paktını feshetmiş oldu_ 
ğu lçln bu paktm ehemmiyeti bUyUk. 
tür. Ve Avrupa ''nzlyeUnde bir deti. 
Diklik yapacağını görmemeğe lmkAn 
yoktur. 

hinı bir şey olmamı, gibi da'ITanı- t.lereklerdir. 
)·orlar. D:tha geçenlere kadar, Almanya ile 
E~TERNASYONAL VAZlYETL'\ ltnlya ara ındnki mukarenet suya 1NG1LTERE - TÜRKİYE 

VEHAl\fETl komünistliğe karşı mU,terek müca- ~"LAŞMASI 
Enternesyonal hayatta bugünkü hadi· dele lüzumu maskesi altında gizlen!· 
.e!erin takdirinde Sovyetlerin haltı yordu. Bu maksatla da sözde enli· 
ıureketl yukarda zikretıiAimlz her konıintern paki ı etr:ıfınt.la birçok gü. 
ki tarafın da hallı hareketinden baş- rüllü yapıldı. lliilün bu nntikomin
rndır. llerke~in de anhyabileceifi fi. tem pat;.rdısı o z:ımanl:ırda etrafı 
.ere, Sovl ellerin vaziyeti mütecaviz· :ıld.ıtı,,aı.: yolunda lıazı roller de oy. 
·~re teveccühkar olmakla ittiham e. ııadı. Fakat bugün mütecavizler a~ 

Keza 1ng11tere ile Türkiye arasında 
da bir karvtlıklı yardmı paktı mevcut 
detlldl. Son gtlnlerde bir anlqma ha_ 
ıuı olm~. Bu va.km da beynelmilel 
vaziyette bir değl§ikllk hU.61110 getir -
mektedlr. 

Bunlarla mUnascbcttar olarak, aon tık perde arkasına gizlenmcğe lüzum Jilemcz. Keza, enternasyonal vazi. 
yetin vehamelini hafif görmek teşeb. 
büsleri ile de alaknsı yoktur. Bizim 

görmüyorlar. devrenin en bariz vasfı hiç 11Uphesiz 
mutaa.rnz olmıyan Avrupa devleUerl_ 
nin taarruza karvı mukavemette Sov _ için mcvzuub:ıhis olan şey. enlernas. 

.) o nal \'aziyellc husule iclen balı.iki 
dt"ğişiklikleri efkarıumwniyeden giı.

lemek teşebbüslerine karşı vakıala

rı ortaya dökmektir. Bu suretle a· 
çıkça görülecektir ki, teskin cdicı 

nutuklar ve makaleler ancak tecavü 

Almanya ile İtalya orasındaki si· 
yast muahedcde kominlerne karşı 
mücadeleden hiç bahis edilmemekte 
dir. Duna mukabil Almanya ve ltal 
yan devlet adamlariyle malbualları 

muabedenin Avrupadaki başlıca de
mokratik memleketlere karşı oldu· 
Aunu sarih bir suretle beyan cdi· 

yet Btrtğl.nl te§rtkl mesnlyc davet et • 
meleridlr. Bu temayWUn dikkate JAyık 
olduğu 8.§Ud.rdn', Buna binaen Sov • 
yet hUk(llneU İngiltere ve Fransa ta_ 
rafından yapılan ba.nş cephesi mUza. 
kereler! teklifinl kabud elml§Ur. 

ziin inkişafına mani olmayı değil, fa. >·orlar. 
Huna binaen, yukarda zikredilen 

Biz ıılmdfld beynelmilel vaziyette 
vazltelerlmlzl nasıl tart! ediyorduk? 
Biz bu vazifelerin muta.amz olmıyan 
diğer memleketlerin menfaatine uygun 
olduğU kanaaUndeyiz. Bu vazıte, t.D.. 
arrl.1%un, iıık4afmı durdurmak ve bu 
maksa.Ua mutaarnz olınxyan devlet_ 
ıer aanmıda e.m1n ve mUeaııir bir mn. 
da!aa cephesi lhdıı8 etmektir. 

·ot "kalrnl edilir" bir istikamette 
lerlemeslni iimil eden \'e istlyeııleı 

için llzımdır. 
Daha geeçnlerde büyük Britnnyn. 

nın ,.e Frnnsanın sulühiyellar rııü. 

messilleri lıctbaht Münih anla~nıası

nın muvarfakıyeUerini meth ve sc-

na eclerek meııılekcllerinin efkliı'ıu· 

ınumiyesini te~klnc çalı~ıyorlardı. 

Eylül Münih anlaşmasının Çekoslo· 
vakya tararından yapılan ve hiç de 
o kadar mühim olmıyıın tavizler sa. 
yesin<le A nupa harbine mani oldu
ğunu :.öylfıyorl:ırd ı. Fakat daha o 
zamanlar birçok kim~e büyük Bri
tnnya \'C Fransa mümessillerinin Mü· 
nihte haldan olduğundan fazla ilerı 
gillikleri müt:ılensıııda idiler. Deni
lebilir ki Münib anlaşması ademi 
müdahale 'e miitcca\'izlerle uyuş· 

ın:ık siyuc;ctinin en üst noktasını leş· 

kil etmiştir. 
MO;-.;lH A:\LAŞMASl TECA \'ÜZÜ 

ASl.A DURDURMADI 
Bu siyaset bizi hangi nelicelcrr 

götürmüştür? ~lünilı anlaşması, teca
vüzü durdurmuş mu<lur? Asla .. Uita. 
!<is Almanya Münlhte istihsal ettiği 
tavizlerle iktifa etmemi~tlr. Bazı 
.\lmnnlarla meskun ol:ın mıntakalar
la kanmamıştır. Almanya daha Ö· 

ıeye giderek büyük Slav dC\·letlerin
den birini, Çekoslovakyayı ortadan 
JJüpedüz kaldırmıştır. 

Münih anlaşmasının tarihi olan ey· 
tül 1938 denberi az bir zaman geç· 
miştir ki, Alman}'& mart 1939 da Çc. 
!;oslo\'nk) a ılevlelinin mc\'cudiyeti. 
ne n ihııyet vtrıli. Alınan ya hiç biı 
·nrarıan en ufak hlr nrnka,·cınete uA· 
rnmaksn:ın lıeılc(ine öyle bir kolay
lıkla 'arm15lır ki, insan kendi ken. 
dine "acaba Münib nnlaşmıısın111 ha· 
kiki hedefi ne idi?" d.iye sorınağo 
mecbur oluyor. Her ne ohırsa olsun 
Cekoslonkyanın Münib anlaşmasına 
rağmen tasfiyesi bütün dünyaya, en 
üst noktasına Münihte varılan ademi 
müdahale siyasetinin nerelere ıötür · 
düAünil göslermi,tır. 

Bu siyasetin akim kaldıAı bir be. 
dahet ol<luktan sonra da m!Heca\'lı 

devletler hareketlerinde devam et. 
rrtişlerrllr. Almanya Meme! ,.e !\le
me! nııntnk:ısını I.itvanya cumhuri
yetinden koparıp almıştır. tıalya da 
Almanyadan geri kalmaını~br. Nllan· 
da ltaıya mll!takil bir dnı.tln. Ar
nnutlulun baptına nthay_et nrdi, 

,·akıalnrın beynelmilel vaziyette cJd
.li ,·alılmliğe delil olduğu :ışikfir bu
tunınakıadır. 

Bundan ba§k& mUtaarnz olmıyan 

memleketlerin politikalarında taarru. 
za karfx mukavemet 1sUkameUnde 
baZı de§f.şikllklcr vuku bulmuştur. Bu 
değlflkllklertn ne dereceye kadar cld_ 
dl olduğunu istikbal gösterecektir. Bu. (Devamı 6 rncıda). 

Görüp düşündükçe: - - - ,,_., - ._, ,,_, ,.,-.. ,,.. 

Gaz maskesi 
Gaz maskesi, gerçi asri bir can koruya.ncl.ır. Fakat ben 

onda bir can bağışlarken, hısımlık haysiyetini çiğneyen bir ma· 
na görüyorum. Dün, başm1da böyle blr Aletle aynaya. bakmış· 
tun. Saydam mika ym·arlnklar arkasından bakan göz.lcr, be
nim değlldl. Şu hoı·tumlaşa.n burun benim def;ildl. Kafa be

nim değildi. Kendi kendimi tanıyamadım, gitti. 
l\Ia.ske ... Zaten hangi türlüsü olursa olsun, iğrenç bir 

~cydir. Altında. mutlA.ka alçak , ·e slnsi bir yarh~ı örter. İster 
mumdan, ister kAğıttan, ister ipekten , .o isterse böyle lAstik

tcn yapılnuş olsun. 
Yalnız şu sonuncud.a, alçaklık, taşıyan adamdan z17ade, 

taşıtan çağın boynundadır. 

Gaz, kahbe bir sllAh ... Kılıç kılıca ve göz göze çarpışan 
kahramanlar soyundan gelenlerin bir gün nnsıl bunn kullan
mağa kntlandıklarını dü';'iintnek bile :ıclnmı zihin zelzclesinc 
uğratıyor. 

Son ı~ır, tabiye 1, ilmi, fenni ile cchcnn<'ml din kitapla
rından yere indirdi. Harp klmyns-mın bence bundan başka 

manası yoktul'. 
Binlerce yıldanberi hayal alemleri üstiintle koı·kuçn bir 

klbus gibi tüten cehennem, Azabını bir san'atkAr kalemiyle 
duyurmak için "Dante'' yl beklemişti. Fakat onun cehennemi 
de bugünkü harp yangını yanında, bir kibrit alevi kadar kü

çÜ.k ve çelimsiz kalıyor. 
O yüzden değil midir, ki şimdi zavallı insanlık, fU gaz 

ma11kclerlyle ebedi blr soytarı oldu. Bunların içlntle en acısı, 
insana en güç geleni hanglsl blllfor musunuz'.' l\Ia1ı1keli be 
şlkler! .. Pembe parmağııu emen yııs)'U\·arlak blr ya,runnn 
yattığı beşik, bu uğursuz maskelerle, feci bir şekil, bele Dl' 

korkunç derecede ahlAksu bir DıAna alıı·or. O masuma, çatı· 

mn nanı cevap vcreceks bilmem!. 
ı1!'. 4 F. , HAKKI SUJU GEZGİN 
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Memleket mektupları: 

Yozgatın modern 
hastahanesi 

Bütün hastalara meccani ba· 
kan müessesede yurdun en 
liyakath doktorları çahşıyor 

Yozgat (Husu
si) - Artılt, geç. 
miş devirlerde ol
duğu gibi, müte· 
vekkil değiliz.Her 
vekkil değiliz. 

manın icaplarına 

uyğun şekiller 

mevcuttur. Fen 
k aidelerine dayan 
dığımız işler me
yanmda umumt 

sağlığı takviye e· Başhekim Ziyaettin muha rririmizle beraber 
!ecek tedbirler de vardır. Yurdu-, ve ameliyat cihetine gidilmiştir. 
muzu bir zamanlar kasup kavuran Hastahanenin başhekimi, aynı 
muhtelif müstevli hastalıklar, bu- zamanda dahiliye mütehassıslığını 
~ün, bizi korkutamaz oldu. Çün_ yapmakta olan B. Ziyaeddin Ta. 
ldl karşı koyacak müesseseler ya· nan isminde Avrupa.da ihtisas 
J"attık. Eskiden İstanbuldan baş- yapmış kıymetli bir gençtir. Ope. 
ka ancak birkaç mahdut şehirdeki ratör Hayri Gagan, memleketimiz 
sağlık müesseseleri, bugün yur. tıp aleminin maruf simalarından 
'dun her yanında vücut buldu. bir zattır. Muvaffak ameliyatlari· 

Ummadığımız yerlerde en .son le birçok hastalar kurtarmıştır. 
fenni tesisat ve cihazı havi hasta- Bu iki fen adamı gibi rontgenci 
haneler belirdi. Yozgatta büyük Ahmet Talaslıyı lda keza kıymetli 
bir sağlık yuvasına kavuşan mem- bir mütehassıs diye anıyorlar. 
leketleriden birisidir. Hastahane, mesleklerinde ihti-

Eski vali Bekir Saminin yaptır. 
arğı bu binanın, en fenni tesisati· 
le birlikte bir çok noksanları şim-
0diki vali Fezyi Gürel tarafından 
:tamamlanmıştır. Müessese, vila. 
yet idarei hususiye lbtitçesinden 
ısenevt 62 bin liralık bir tahsisa~la 
idare olunmaktadır. 50 yataklıdır. 
önUmilzdeki hazirandan itibaren 
yatak adcldini altmış beşe yüksel· 
t ecekler ve imkan buldukça bu ra
kamı arttıracaklardır. 

Hastahanenin hekim kadrosunu 
öolduran doktorlar da kıymetli 
mütehassıslardan seçilmiş olduğu 

için buraya gelen her hasta tedavi 
eldilmiı ve sağlam olarak çıkmış. 
tır. 

Söylediklerine göre hiç bir has· 
ta, en zor teşhis ve ameliyat~ muh 
taç bile olsa hiç geri çevrilmemiş, 
isabetli teşhisler yapılarak tedavi 

sasları inkar edilemiyecek derece. 
de iyi olan bu doktorlar elinde ge· 
rek idari bakımdan ve gerekse 
muayene, tedavi ve ameliyat ba
kımlann!dan çok muntazam ve 
yararlx bir müessese haline getL 
rilmiştir. 

Yozğat hastahanesinin en şaya· 
nı tevakkuf hususiyeti, hastaları
na kayıtuz şartsız "meccani,, bak. 
ması ve meccani tedavi etmesidir. 
Zengin olsun, fakir olsun, Yoz
gatlı olsun, Ankaralı, Urfalı ol
sun, Türk olsun, yabancı olsun, 
her insan burada meccanen bakr. 
lır ve tedavi edilir. 

tç Anadoluda böyle bir ''Can· 
kurtaran,, müessesesinin vücut 
bulmasına amil olan Cumhuriyet 
hükumetine Yozgatlılar bir kere 
daha bağlanmışlardır. 

HULUSl GO NAY 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke· 
---- ser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. VW 

IHla lkD k ü vakauaıra ıstnınıa<dlen •..........•.................... ····-··· .. ··························-··························--
Amerikada Alman casusları 

-19-

- Bu Gudenberg kimdir? dl· 
ye Herman Vossa sordum. 

- ı 9 2 8 de 1reland tayyare 
fabrikasında çalışırken tanıştı· 

ğım bir arkadaş, dedi. 
Derhal hatırladım. Voss, meş· 

hur Lonkovskiyl de aynı fabrl· 
kada tanımıştı .. Ufak bir araş· 

tırma yaptım .. Gudenberg 1936 
senesine kadar aynı fabrikada 
çalışmış ve çok iyi bir not almış 
olduğu halde 1936 da fabrikayı 
ter ketmişti .• 

BUtUn tayyare fabrikalarını 
araştırdım, yoktu .. Acaba kaç. 
mış mıydı? .. Fakat aynı gUn 
Gudenbergln Filadelfiyada ça. 
lışmakta olduğunu öğrendim .. 
Derhal Flladelflyaya. giderek 
kendisini buldum. Altı saat 
müddetle isticvap ettim. 

Gudenbergin bu ifadesi doğ

ru idi.. Bir harta sonra onu ser. 
best bıraktık .. Muhakemeye ka· 
dar serbest kalacaktı .. Bu şekil· 
de belki de bize bir ipucu vere· 
ccğinl ümit etmekteydik .. 

Bu kararımızı verirken Nev 
yorktaki Gestapoları hiç dUşUn 
memiştlk. 

Bir müddet sonra Gudenberg 
Amerikadan zorla kaçırılarak 

Almanyaya götürUldU.. Bu şe

kilde bir şahit ortadan kalkmış 

oluyordu .. 
Karısı ve çocuğu onun akıbe

ti hakkında ha.la. kat't bir şey 
bilmiyorlar. ÇUnkü Gestapolar 
eliyle kaldırılmış bir insanrn 
akıbetinin ne olabileceği az çok 

malumdur. 

ALMAN GtZLl POL1SlN1N 
NEVYORKTAK! ZEYL! 

Alman siyasi ı>olisleri hiç bir 

tap o teşklla. trnı müraknbe etli 
yordu. 

Amerikada. Gestapoların yazi 
felcri mUhlmdl. 

:Nasyonal sosya:izm muhalif
lerini kontrol etmek, casusların 
her iki tarar hesabına çalışıp 

Hltlerden gayri memnun Ame
rikan Almanlarının teşkiHHı 

meydana çıkarmalarını önle -
mek Gestapoların vazifeleri me 
yanında idi. 

Gestapoların nasıl hareket et 
mekte olduklarmı anlatmak i
çin IIeinz Spauk'ın vaziyeti çok 
gUzel bir misal olur. 

Gudenberg çalıştığı her yer
de çok lyl tesir bırakmıştı.. Ba
na kendisine Lonkovsklnin ca
susluk teklif etmiş olduğunu, 

takat kendisinin reddettiğini, 

bunun Uzerine Lonkovskinin: 

Spauk, Almanlar tarafından 
Amcrikaya Nazi~ propagandası 
yapmak üzere gönderilmişti. Fa 
kat çok haşin olduğu için pek 
az kimseyi kendine cezbedebll -
mişU. Bir zaman sonra o kadar 
çekilmez olmuştu ki Amerikan 

şUphe uyandırmadan senelerce hUkumeti hareketini dUzeıtme -
Amerikada icrn.yi faaliyet etmiş sini kendisine tebliğ ettiler. Bu 

lerdi. na rağmen Spauk çok haşin bir 
1937 senesinde Amerlkadaki şekilde propagandasına devam 

Alman casuslarının mlkdarı edince de kendisinin tevkif edil 

- Unutmayınız ki aileniz, 
ebeveyniniz henüz Almanyada
dır. diyerek kendisini tehdit et
miş olduğunu ve böylece mec
buren casusluğa girdiğini itiraf 

etti. 

dört misline çıkmıştı . 

Nazi şeflerinden biri olan 
Blttenberg her sene ağustos a 
yında Amerikaya geliyor ve san 
ki Amerika Almanyanın bir Yl
lrt)'eti imiş gibi serbestçe Ges-

VAKiT SPOR MUSABAKASI 

Ilcinciye: - Şık ve kıymet li bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye : - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli H afta abonesi : altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yun bağı; 4 ki~iye • birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bil· 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
§İye birer tuvalet sabunu ; ayrıca 150 kişiye mubtelü cins he. 
diyeler. 

r·M Usabaka"y;-;şıi·~·Ak°K;o~~~=--a·6·: .. ·1 

mest emri çıktı. 

Bu haber tabil derhal Berll
ne glttl. Ve Alman nazileri böy
le bir davaya meydan verme
mek için Spaukın derhal geri 
gönderilmesini Amerika.da şef -
!ere bildirdiler. 

Spauk kaçmak imk!nları te
min olununcaya kadar doktor 
Gr leblin evinde saklandı, fa.kat 
Spauk Almanyaya dönmekte 
hiç de istical etmiyordu. 

27 teşrinieVYel 1933 gUnU ge 

cesl doktor Gricblin kapısı ça
lındı. Gelenler Berlln Gestapo 
teşklla.tının başlıca ajanları o
lan Hellmuth ile Von Feldman 
idi. Doktor Grlebl bunları ta·nı
mıyordu bile. Fakat Spaukm 
derhal rengi attı. 

- Emir aldığınız halde niçin 
itaat etmediniz? 

Spauk vaziyeti idare etmek 
istiyordu: 

- Bu kadar acele değil .. Dun 
lardan yarın da bahsedebiliriz. 

- Hayır yarın değil .. Hemen 
şimdi.. 

Spauk ha.la. mukaYemet edi
yordu: 

- Bari müsaade edin de yeme 
ğlml bitireyim. Sonra görUşU 

ruz .. 
Dedi ve yemeğine devam et

ti. Fakat gelenler H\t anlar ta
kımından değildi. Von Feld
man: 

- Kalk. 

casını casusun istikaınetlll1 

virdi. 
Doktor Grfcbl arn:rs gir 

teşebbüs etti: 

• VAKl1 
ADO!'m fARIFESI 

Mtmltket AJttTlltfıl 
içinde dııın 

Aylık 95 trı5 1' 

3 aylık 2GO 425 ' 

6 aylık 

1 yıllık 

farlfedeo 

475 820 • 

900 JuOO ' 

Ralkan oırlif 
lçlo ayda otuz kuruş d0$Q 
Posta birliğine girmeyen )'e 
ayda yetmiş beşer kuruş " 
medillr. eJ 

Abone k:ıydını bildiren fil 

tup ve telgraf ücretini, ,ııo 
J.;• parasının posta veya ban dl 

yollama ücretini idare ke 11 

zerine alır. 

Türki11enin her posta merke:I• 

VAKITa abone uazılır· 
Adres değiştirme nereli 

25 L.uruştur. 

lLAN OCRETLElll 

Ticaret HAnlarının saııl~ 
satırı sondan itibaren ııaıı ~ 
falarında 40; iç sayfııJard• 1 
kuruş ; dördüncQ sayfad• ~~ 
ikinci ve üçüncllde 2; blrlllJlıt' 
4; başlık yanı kesmece 5 
dır. ..ııt 

Bllyük, çok devamlı, P' J 
renkli flAn verenlere aY11 ııl" 
indirmeler yapılır. Resrn1 fJJ ot· 
rın santim • satırı 30 kuru~!!) 
TİCARİ MAHiYETTE O~ı!· 

KÜÇÜK lLANLAR t 
Bir defa 30, iki defası 5~ c' 

defası 65, dört defası 75 1 tıı 
'1 defası 100 kuruştur. Oo e6' 

ilAn verenlerin bir defası 11 ,,~ 
va dır. Dört satırı geçen iJA1111 b( 
fazla satırları beş kuruştııl1 
sap edilir. ti 

Hizmet kupona getiftrıltf! 
küçük ildn tarif tsl ua:tll 
indirilir. 

rıı· Vakıt hem doğrudan doS ,., 
ya kendi idare yerinde, beıtl r4 
kara caddesinde Vakıt ~;C' 
altında KEMALEDDİ~ l h0 

l>'v 
lıiln Dilrosu eliyle il!ın oJP 
eller. (Büronun telefonu: 1 

=4 
Alemdar sineması 

iKi FtLM 
Yanık gönüller 

~ ······· ............................................................................... . 
.Diye bağırdı ve derhal taban il••••••••-~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!:i~!!!!2E~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~.ı~ 
getirtti. İki bin rubleye... Eğer dava hadette bulunurken, Dimitriyi ıcıı.tı ! il' 

bütün Rusyanın her köşesinde çalkansa diğini söylemiş. Dükkancı, çırat<lll ~eS• 
idi, avukat mümkün değil bu paraya rabacı ve meyhane arkadaşları ııer 
gelmezdi. Davayı kabul edişinin sebebi, herkes onun aleyhinde ... 

- - .~ 

Kar.amazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

Aliyoşa, gülerek: 
- Ne! .. dedi; ben mi? .. Allah gös· 

termesin. 

Gruşinika, sesi~e acı bir kızğın· 
lıkla: 

- Sanıyor musun, ki Mitya gerçek. 
ten Uzülüyor? .. Yok canım mahsus kıs
kançlık taslıyor. için.den Lehlilere katı. 
la katıla güldüğüne eminim. 

Dedi. 

- Mahsus mu? .. Bunun imkanı yok· 
tur. 

- Ah Aliyoşa, sen ne masum şey. 
sin ... Bütün zekana rağmen bu türlü gö
nül işlerinden, dalaverelerden hiç anla. 
mazsın. Şunu bil ki, ben, onun kıskans
lığından yüksünmüyorum. Aksi canımı 
sıkar, kibrime dokuurdu.. Evet ben 
böyleyım işte... Kendim de kıskanç ol. 
lıiuğu.m için. kıskançlığı mazur görürüm. 
menim gücüme giden şu, hem beni hiç 
sevmiyor, hem de kıskanır görünerek 
bana eziyet ediyor. Tasavvur et, ki 
ıbeni karşısına alıyor ve Katerinanın 

Moskovadan büyük bir doktor ve ken
disini müdafaa etmesi için de meşhur 

bir avukat getirttiğini anlatıyor. 

Madem, ki karşımda o kızın methini 
etmekten çekinmiyor, seviyor demek 
Sonra, bana karşı kendini suçlu buldu
ğu için bu kıskançlık sahnelerini orta· 
ya çıkararak, çabuk hırsız rolünü oyna. 
mağa kalkışıyor. Bütün kabahatleri hep 
benim üstüme atıyor : 

- Sen, Polonyalıyı benden evvel ta
nıdın! .• 

Diye tutturuyor. Görüyorsun ya, ne. 
ler yapıyor bana ... Mahsus, bilerek kav· 
ga sıkarıyor, canımı çıkarıyor .. Yalnız 
ben ... 

Gruşinika cümlesini bitirmedi. Men. 
diliyle yüzünü örterek ağlamağa baş· 

ladı. 

Aliyoşa, katt bir tavırla: 
- Katerin tvanovnayı ıevmiyor ..• 

Emin olunuz. 
Dedi. 
Genç kadın t eh ditli bir sesle: 

- Sevip sevmediğini yakında öğre. 

neceğim ... 

Dedi ve yüzü karıştı. Aliyoşa, onun 
böyle mahzun ve kızğın bir hal bağla
masına üzüldü. 

- Ne iıe, bu gevezelikleri bırakalım. 

Seni bunları dinletmek için çağırma. 

dım, Aliyoşacığım. Yarın ne olacak? Bi
zi nasıl bir akıbet bekliyor? Bütün me. 
sele burada ... Beni harap eden şey bu. 
Tehlike karşısında yalnızım.. Benden 
başka kimsenin umurunda değil... Bari 
sen biraz benimle ol.. Yarın hüküm gü
nüdür ... Mahkeme neye karar verecek? 
Neye uğrayacağız Allahım! .. Katil u. 
şaksa, bunu isbat cl:iebilecekler ve onun 
yerine Smerdiyakova mahkumiyet dam
gası vurabielcekler mi? O mel'Cınu el. 
bette hiç kimse müdafaa etmez. Smer
diyakova hiç bir şey sormadılar mı da. 
ha? .• 

- Sıkı bir istintaka çektiler ... Fakat 
herkes onun mücrim olmadığına kanaat 
getirdiler... Son buhrandanberi fena 
halde hasta~ır. 

- Aman Yarabbi... Ya şimdi ne ya
pacağız? Bari git, şu meşhur avukatı 

hususi surette gör. üç bin ruble vere. 
rek ta Petersburgdan getirttiler onu .. 
İşi anlatmalısın. 

- Evet, üç bin ruble meselesi doğ
nıdur. t van, Katerin, ben üçümüz ver. 
dik bu parayı ..• Doktoru yalnız Katya 

para ve kazanç değil, şöhrettir. Aliyoşa, gamlı bir tavırla: el' il• 

- Neler konuştunuz? Anlattın mı - Evet, dedi; bütün şahitler ~.,fitıl 
hepsini?.. leyhte söylediler. Hepsi onu rııil 

- Evet anlattım ... Hiç sesini çıkar- saymakta birleşiyorlar. ıı.çı1' 
madan dinledi. Kendince bir kanaat - Ya Grigori ?.. O da kapı)'' ··rıde11 

gördügwünlde ısrar ediyor. 5ötU dı·si· peyda ettiğini ve benim sözlerimi de 1' n 
nazarı dikkate alacağını söyledi. döndürmeğe imkan yok. Gidip e 13aııll 

ni gördüm. Yalvardım, yakardırt1·· 
- Nazarı dikkate mi? .. Bu ~a ne de. 

küfür bile etti. 
mek? Ah alçak herifler, zavallı Mitya· 
nın başına çorap örecekler ... Söyle bana Aliyoşa: 11inde· 

- Evet dedi; katideşimin aleY. ·di!· 
bakayım, avukat lazım ... Ama şu dok. ıtısı 

ki şaadetlerin bu, en ehemmiye 
toru Katerin niçin getirtti? 

Gruşinika dalğın bir halde: di}'0r· 
- Mütehassıs sıfatiyle.. . Mityanın _ Mityanın deliliğine gelince k

351
• 

deli olduğunu ve cinayeti bir cinnet du .. Cinnet onun hiç bir zaman ya bı1 
buhranı içinde işlediğini iddia edecek- nı bırakmamıştır ki... Sana ço1cta; iS' 

ler.. husustaki düşüncelerimi söyteı:ııe ne 
Aliyoşa, bu cevabı, kederli bir gülüm. terdim. Şu son günleride ben onun ol· 

seme ile veridi ve sonra: demek istediğini artık anlayaı:ııaıarıııı 
- Fakat ağabeyim böyle bir şeye ra· dum. İlkin arada sırada oluyordll, hse· 

zı olmaz. şimdi artık sık sık ibir çocuktan ba aÇ 

Diye sözünü bitirdi. diyor. Kimdir bu çocuk, bu çıpla\;den 
- Pek de yabana atılacak bir fikir çocuk bilmem. Hep Mitya onll .dı 1 

öl· 
değil. .. Mitya öldürmüşse, mutlaka zır. düşürmüyor ve: ''Suçum yok .. J3~fl ço· 
deli olarak bu cinayeti işlemiştir. Se- dürmedim. Katil değilim. Fakat ııf bll 

k . . S'b" .d v•m sır bep de benim .. Eğer ortada onun tara. cu ıçın ı ıryaya gı ecegı · !Jİ!' 

f • d0'k·· ı ·· b. k ü · '"Ocuk ·ıç·ın ... ,, dı·yor. Onu dinlerkenrr."• ımıan o u muş ır an varsa, m crım ~ . ·ın pa :r .. 

o değil benim. Onu ben ken!:Jini bilmez şey anlamıyorum tabii, ama ıçı yor· 
hale koymuştum. Halbuki bütün alem lanıyor, gözlerimden yaşlar boşan• 
onu katil. sayıyor. Bizim Fenya bile şa- (Devamı var) 
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Sermet Muhtar ...t 
yeminleri, kasemleri yağdır -

llıada: 

- Sinyor inan sözüme, bu dün. 
~ Yilzüne mumaileyha ayarında 
bir Bavva kızı geldiyse, bir böy. 
lesini daha gören olduysa, bunu 
iddiaya kalkışacak çıkarsa val -
lalı, billah, tallah kazrtırım şu 
bıyığı da, sakalı da ... Bir gör, di. 
llinı hakkına sözümü tasdik eder. 
Sin Çelebi! .. 

lvluhatıap az kurnazlardan mı? 
Derhal cevapta: 

- O, o, o! .. me rica ederim bu 
~Unıkün değil, cmposilb ekse. 
<cı.ns ! 

Ve onda da ayınları çatlata
rak yeminler : 

- Vallahüli'ı.zim bu beyt dahi. 
linde, bir tavuğa, bir dişi kedi. 
Ye bakmam. Benim karakter, be. 
llinı. terbiye müsait değil. Etep, 
röspc, fidelite bunu icap ettiri -
Yor başa beyk!. 

Paşa bey atılıp şappadak aL 
llrndan öptü: 
A.kşam yemeği vakti olmuş, 

&eçmişti bile. Beyfcndi selamlık. 
ta Çakıştırırken sair zamanlar 
ara kapı vurulur, besleme kızlar. 
dan biri (Sofraya buyurun) der. 
di. 

liaıa. gelen giden yok. Açlar 
ll'ıı, toklar mı onlar da farkında 
değiller .. 
b' Ziver Bey rakısını tazeletmek, 
i 1.r şişe daha şarap getirtmek 
UÇın (Gel!) diye el vururken, tam 
:p~tlerindeki odada ahenk koptu. 
b 1Yano çalınmağa, gayet berrak 

ir ses knrışmnğa başladı: 
11ak ne hale lroydu bıt bahtı 

siyah 
lıahtiyar olmak ne gii.ç bıt a. 

lemde ah!.. 

.A.tnan efendim aman. ne çalış, 
ne okuyu§ .. 

:Karşı karşıya olan iki dertli 
alrkI~tılar. Dilleri tutuldu; sus 
llus, put kesiliverdiler. 

Baldız hanf endi döktürüyor. 
<Dembedem karım oluptur ahu 
"'ah) meyarunı çıkınca, cniştebey 
gözıen giderek koltuğa sırtüstü 
~kılakaldı. Bücür de gevşeyerek 
lki Yanma tutundu. 

liiç kıpırdamadan. yalnız sık. 
S~k nefes alaala, dinlediler dinle. 
dıler. Şarkı bitip te başka maka. 
ll'ıa geçmek için taksim başlayın. 
Ca, Ziver Bey artık kendini tu. 
larnacıı: 
d'- Beşiktaşlı Sofisinde, Yahu. 
~~Rozasında, Elengosunda, Sür. 

l>ıginde bu sese, bu nağme, bu us. 
talık varsa kellemi veririm! .. 

1ı Öbürü hem başını sallamada, 
enı de ötmede: 

- Admirable, ekquise! .. Mais 
C' est une primadonna, une cx. 
ceııente soprano! .. 

- Papazını, kiliseni seversen 
~tıladığım dilden konuş, türkçe 
Clsdilc et!. 
- En.fes ve ender bir savt ek. 

~lılns!. 

- Bol kelamsak hımbıl ve a
v<ln.a.k takımından da değili~ a ! . 

1. - Haşa, estağfurullah ekse. 
ans! •. 
- Y oo, doğruyu severim. Ba. 
~ . icabı maslahat, bazan da 
~Y~ıın ve gevezeliğim tutup hab. 
r· Yı kubbe yaparsam da bir key. 
'Yeti ciddiyat dairesinde metih 
~~Ya zemmedecek oldum mu ha. 

1katten kıl kadar §aşmam! .. 
~ O gür ve tatlı ses şimdi de b~
a bir şarkı tutturmuştu: 

C'ana rakibi handan edersin 
llen binevayı giryan edersin 

. Ziver Bey rakı ve şarap şişe. 
aırı· ı birden yakaladı: 

8-0 - Çek ben de çekeyim; ondan 

6 
.. nra yukarıdakinin ne dediğini 

1?Yleytın de anla, bu aşka geli _ 
1nıe hak ver? .. 

y· l~adehle bardağı tokuşturarak 
cl~~e karşılıklı içtiler. BeY. çen,c. 

- Arapça kelimeleri çok ama 
farisi ve türki olanları var. Hep. 
sini Jyive kavrayabilmen için izah 
edeceğim: Cana mahlm, canım; 

rakip te arapça düşman. Handan 
fariside mesrur, şen manasına .. 
Ben binevayı, yani ben nasipsL 
zi, mahrumu, fakiri giryan, yani 
ağlayıcı, bükacı eylersin. diyor 
ama an noktasını çakabildin ya?. 
Aftospiyos lMlar değil; ha.sba de
minki şarkısiyle de, şiındikiyle 

de bibahtlığını çıtlatıyor, kalbi. 
k8.hmdakini meydana vuruyor! ... 

Bu iznhattan hiç bir şey çıka. 
ramamış olan Corci, cevap ve
riyordu: 

- Par fetöman! Hazin, mel8ıı
kolik bir eleji bu! .. 

- Hay babanın ca.runa rah. 
met! .. 

O aralık kapı gıcırdayıverdi. 

Hanfendi (bizimdi nerelerde?) 
diye ortalığı kolaÇana çıkmış, u
sulcacık aşağı inip kapıyı arala
mı§tı. 

Kafadarları tepsi önUnde bu • 
runburuna görünce öfkeli öfkeli 
öksürdü: 

O vakitler evin adamı, emek
tarı da olsa erkeklerin yanma 
başörtüsüyle bile çıkmak, hatta 
sesini duyurmak caiz değil.. 

Berikinin hala haberi yok, fa. 
kat Corci farkında: 

- Galiba sizi çağırıyorlar ek
selans! .. dedi. 

Koridorda karşılaştılar: 
- Hani kulunç yellerin ay;ı,k

lanıyordu? Budala aldatıyorswı 
değil mi. Şakak lalcni karşına al. 
mışsın; gece yarılarınıa kadar iç 
bakalım, yarın görüşürüz. (Ka • 
fam kazan, dilim keçe, midem 
ekşı; 'kolüm, bacAğım u~'Uşu~or) 
dcm~ğe Jfalkı~ırsan blr kulağım
dan girer, birinden çıkar. Derdi. 
ni o hacıyatmaza dinlet! .. 
Adamcağız yine kekelerken, 

devamda: 

- Biz sofradan çoktan kalk • 
tık. !çeri gelip yemek memek 
ısıttırmağa kalkma; hem zırtzrrt 
kardeşliğimi rahatsız etme. So
yundu, dökündü, biraz avunu • 
yor. Merdivenden çıkar çıkmaz 

doğru odana gir; zıbarıp yat! .. 

Damat bey nerelerde mi?. 1s _ 
mi, cismi, gölgesi ortada yok 
mu?. 

O da biçarenin biçaresiydi. Bir 
defa sakin, pısırık, sünepenin bi
ri. On iki sene o evde olduğu haL 
de çıtı duyulmamış. 

Hani insan hali bu, binde bir 
de sol tarafından kalkacağı, çar. 
pılacağr, bir şeye kızacağı tu
tar. 

Ne münasebet, haza melaike ... 
Her sabah muntazaman kalemi -
ne gidip akşam dönsün; gelirgel. 
mez odasına çekilip geceliğini 
giysin; köşe minderine geçip 
zarflarını, defterlerini, cımbızını 
zamklı kağıdını etrafına yaysın. 

Pul meraklısı. Dairede de, ev
de de ömrü günü pullarla geç • 
mede .. 
Fransız hocasının yüzünü iki 

üç kere ya görmüş, ya görme • 
mişti. (Sabah şerifler hayrol -
sun! .. Akşam şerifler hayrolsun ! ) 
dan başka laf etmemişti. 

Herif aşağıki odada tuhaflıkla~ 
ra girişirken, bütün yalı halkı 
kapı aralıklarına, pencere dışla • 
rına birikirken, onda yerinden 
kalkma yok: 

- Maskaralıktan hoşlanmam, 

hatta muazzep olurum. l\laşallah 
pederin zevkine gidiyor! demede. 

Ortancanın geldiği günün ak
şamı küçük hanf endi 11 vapuru. 
nu pencerede beklemiş, kocasL 
nın köşeden çıktığım görünce 
fırlamış aşağı. 

(Devamı var). 

5 - V AKlT. 2 HAZiRAN 1931 

1 

Bir sivri akıllının maceraları: 

ti 

Ve 

dan 

Radvo ve ıiyaıco 
Cuma 2-6-939 

12.30 Program. 12.35 Türk mizJ. 
ği - PJ. 13 Memleket saat ayarı, a. 
j:ıns ve meteoroloji haberleri. 13.15 -
14 ?ltüzlk (Karışık program - Pi.). 
19 Program. 19.05 Müzik (Operetler 
PJ.). 19.30 Konuşma. 19.45 Türk mü
ziği (Fasıl heyeti). 20.30 Memleket 
s:ı:ıt ayarı, ajans Ye meteoroloji ha· 

berleri. 20.45 Türk müzlı11: 1 - Su· 

9.15 l\lünih: Alman besleki'lrları
ııın eserleri. 

9.15 Strnsburg: "Faust" (Derlioz). 

9.15 VnrşoYa: ".Macbeth" (Vereli). 
9.30 Pııris (PTT): "Pellc:ıs'la .Me. 

lis:ınd:ı" (Debussy). 
12. Bud:ıpeşle: ~roz:ırt, Dolın:ınyi. 

12. Rndlo Faris: Serenat. 
OD.\ .MUSlKISt YE KO:\'SEHT.EH 

7.20 Königslıerg Oieilslıerg) : Org, 
Koro. 

zinak peşrevi. 2 - Mustafa Nafizin 
suzinak şarkı: (Sensiz bu sabah). ::25 
3 ,:- ~tustaCa Nafizin suzinak şarkı: 10. 
( l..ntltsiz bir sevişle). 4 - Ahmet 

Eyfcl kulesi: Piyano, ç~llo. 
Hırda peşte: Palestrfnn. 
Eylcl: 1\uintet. 
Seıttens: Viyola, çello. 
Prağ: Kuartet. füısimiıı suzinak şarkı: (Söyle ey ca-

nanı ruhum). 5 - J.eminin hüseyni 
ş:ırkı: (O güzel gözlerle). 6 - . s:ız 

semaisi. 7 - Kemençe taksimi. 8 -
Arifin: (Bir melek sima peri). !) -

Şevkinin: (Ouçarı hicri yar). 10 -
Mahmut Celfilettin paşanın: (Xari 
firkat). 11 - Mustafa çavu,: (Canını 
tezdir). 21.30 Konuşma. 21.45 Es
h:ını, lahviliıl, knınbiyon • nukut \'C 

zir:ınt borsası (fiyat). 21.55 .Xeııcli 
plôklar. 22 Müzik (Riyaseti cumhur 
filarmonik Ork. Sef: Praelorius): ı.. 

Van Beethoven: 2 nci senfoni, Re 
majör, op. 30. a) Adagio mollo - Al· 
lcgro con brio. h) Largheıto. c) Seher 
zo - Trio. ç) Allegro mollo. Dizel: 
Roma süiti. a) Andante tr:ıngulllo -
Allegro ııgil:ıto. b) Allegro viv:ıce. c) 
And:ınte molto. ç) Allegro vh·:ıclssi · 
mo. 23 Son ajans h:ıbcrlcrl ve :rnrın. 
ki program. 23.15 - 2~ Müzik (Cnz 
bıınd) PJ. 

Cumartesi 3-6-939 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

l'rogrwıı Türkiye saati ii;crinc 
ve öıilcden sonraki saat olarak ııcril 
miştir: 

OPEllALı\H YE SE~FO:\l 
KO:\SEHLimt 

9.1 O nü kreş: "Tosca" ( Puccini). 
9.15 Berlin: "Don ı>osgıı:ılc" (Uo

nizetıi). 

.......................................... ·-···· 

ı _____ ~~~~---~:~~-~-~=~-J 
• Posla, tclgr:ıf ve teJcron umum 

müdürlüğüne tayin edilen lstnnbul 
elektrik işleri müdürü Kadri l\lu.slu
oğlıı dlin yeni ,·ıızifcsine haşl:ımnk 

üzere Ankarnya gitmiştir. 

• .Muhabere Ye ;\lüıınkıılc Vckide· 
tinin ismi y:ılnıı "~liinnkolc Yek{ılc
ti" şekline kalbedilmişlir. 

10. 
10.25 
11.20 Berlin (Uzun d.): Kcın:ın , 

Viyola. 

HAFiF MUSlKl YE OPERETLER 

7.30 
8. 
8. 
8.15 
9.15 
9.15 

9.30 

10. 
11.30 

Strnsburg: Ham p:ırçal:ır.
Münih: Askerl bando. 
Varşovn: Halk orke~trnsı. 
Pr:ığ: Hafif musiki. 
nreslav: Koro, orke~lra. 
Frnnkfurt: Romanya \'e Yu· 
goslav musikisi. 
::\:ıpoli grupu: Stlldyod:ı o· 
peret. 
Vir:ına: Ham musiki. 
Birçok Alman istasyonl:ırı : 
IIafiC musiki. 

DANS MUS1K1St 

11.30 .Xapoli grupu; 11.45 Paris 
(Prl'), Londra (.:\.); 12.5 J.ondr:ı 
(R.); 12.15 Roma Ye Torino grup-
tarı. 

No. 41.50 5 ci seri Kr. 
41 Dö Profundls 50 
42 GUnUn hukuki ve içtimaı 

meseleleri 75 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 

45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni ndrun 75 
48 irsiyetin tesirleri 75 
49 rofitika felsefesi 75 
50 Estetik 25 

610 

Bu serinin Clatı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yilzde 20 iskon

to yapılır. Kalan 4 .88 kursun 
1.88 kuruşu peşin alrnarak mUte. 

bakisi ayda birer lira ödenmek 

Uzere Uç taksite bağlanır. 

8.15 
9.5 

10. 

PİYES, RONF.r: • .ı:tANS YE 
l\ONUŞ'.\IAl.AR 

Sottens: .. ;\lil:romogazi n". 
llcromünster: Jm Wnrtessnnl 
Torino grupu: Üç perdelik 
lıir piyes. 
t:\Glr.IZCE HAVADİS 

l .1G, 8.18 Homo l; 9.15, 11.15 Ko. 
lony:ı; 9.1:.i, 11.20 llamburg; 11 Kut 
di.ı:a, 11.!lO Butl:ıpeşle. 

A!\K.o\RA TlYA'fROS 

• 

Bu gece Ycdikule Pın 
bahçesinde 

(JIAHUX REŞİT) 4 P. 

Suriye film yıldızı A 
ten B:ığdatli n PRF 

Emin Alabay 

lSTA:-\DUL HALK 
T1YATROSU 

iki numarah çılgm uçucu 
Yavru Clipper isimli tayyaresile 
Atlantiği geçmeğe teşabbüs etti 

Yeni neşriyat : 

Anadolu 
Şair ~lchmel Fnııık Gürlunca bu

güne kadar yazdığı şiirleri "Anado
hı" ismini ,·erdiği Lir kitapta top
lamıştır. Şnirln fikir mahsullerini 
bir nrncl:ı gördüğümüz bn kit11p ıü
ıcl ıııulıle\·:ısı kad:ır ıln z:ırif bir cilt 
iciııdetlir. llcr kitapçıda bulunl\.1) 50 
kuruştur. Hararet1e tavsiye e<Jc~. .,, 

natan bir hareket yapınK .U11"W•ll'lı 

yordu. Fakat ~ok samimt bir klQ 
dostundan maada. llıiç klmae °" 
nun böyle 65 beygir kuvvet!ncfa.ı 
bir küçük tayyare ile mnazza• 
bir uçuşa yelteneceğini ümit el 
memekte idiler. 

Bir müddet evvel Tom küç 
tayyaresinin ismini değiı:tti"1 l"Tn'irl 

ve bir viski şişesi kırarak ta • 
yaresine bundan böyle muazzam 
Yankee Clipper'in yavrusu "Ba.. 
by Clipper,, ismini verdiğini bil• 
dirmişti. 

Tamun küçük tayyaresi dört 
silindirli ve 65 beygir kuvvetin.. 
dedir. Ağırlığı 1300 kilodur. BL 
zim paramızla 2350 liraya mal 
olmuştur. Benzin deposu 700 lit. 
reliktir. Bu seyahatinin kendiaL 
ne 1000 franga mal olacağı h~ 
saplanmaktadır. 

Tayyaresinde radyo yoktur, 
fakat yavru Clipper, büyük Clip. 
per'in tesisatını andırmakadır. 
Toın yanına dört sandviç, iki 

çikolata ve iki şişe su alarak y~ 
la çıkmıştır. Yere inmek mecbu. 
riyetinde de kalabileceğini düşiL 
nerek yanma bir tornavida, bir 
ingliz anahtarı, bir cibinlik, bir 
muşamba ve bir de silah almış. 
tır. 

Tayyarede bunlardan maada 
hiç bir şey yoktur. 

Thomas Şmid'in bu macerasın-
da muvaffak olabileceğinden 

şüphe edilmektedir. 
Her ne kadar Corrigan muvaf.. 

fak olmuşsa da aynı hareketi tek
rara kalkan !sveçli Backman ge. 
çen mayıs ayı içinde ikaybolmlJlı. 
tu. Kilçük tayyareden hiç bir ha. 
ber alm.am:ımre olman ve h&ft.ii 
nın da fırtmalI bulunması tayya. 
renin akıbeti !hakklndf ~ ~ 
andrrmıtktadır. ,. 
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Kurultayın dünkü toplantısı 
, ı iıönünü, dinlerken ] . . .. 
eb~pola;:~;J~:~:.~:.·c~:~ •• Dun An karada Sovye ~ 

(Baıtarafı ı i11cidc) kadaşlar, l\lümtaz Ökmen arka • lisanımızda son zamanlarda 
kullanılmakta olan muhtelif ec.'bütün bu seheı>ler bWın. imuın k • t • • 1 d unu takiben de nizamnamenin 

tmene tevdi edilmiş olan 28 
maddesi hakkındaki aşağıda· 
ncümen mazbatası okunmu§-

. H. P. Beşinci büyük Kurul. 
Yü.ce Ba§kanlığma: 

ekrar görüşülmek üzere encü· 
e alınan nizamnamenin 28 in-

1addesi, Başvekil ve Parti ge. 
aekreteri hazır oldukları halde 
ik ve müzakere edildi. 
aşvekil tarafın.dan verilen iza 
a Genbaşkurca bu hususta ya
ıuı olan teklifin Genel Sekre. 

Aza sıfatile Parti hükfımetle· 
i§tirak ettirmek maksadını 

ldaf ettiği anlaşılmış ve encü
ıin evvelki ve şimdiki kanaatı 
bu merkezde bulunmuş olmak. 
:üzumuna inanılıp burasını ta· 
tur ettirmek için maıddenin a
ıdaki ıekilde yazılması muva. 
görülmüştür: Tadil şekli: 
8 inci madde: Genel Sekrete· 

daşım maksadı iyi izah etti. Ben 
biraz daha aydmlatmağa biraz 
daha genişletmeğe çalışacağım. 

Bu, iki bakımdan mütalea edi. 
lir: Biri ameli bakımdan, öte -
ki içtimai bakımdandır. Ameli 
bakımdan Türkiyede faizli bir 
kredi teminine imkan bulunama 
mıştır. İşte parti bu esası umde 
farzetmiş ve devletin uzun za . 
manda ödenecek az faizli bir kre .. 
di fonsiyeyi bulup bu ihtiyacı 

karşıhyacak, tahsis edecektir. 
Şimdiki vaziyetteki inşaat yapa. 
cak bir sermaye olmak üzere vak 
lile Eytam birikintisi paralardan 
vi.icude gelmiş olan bu bankayı 
esaslı bir müessese olarak göze 
almalıdır. Bu müessesenin sayı. 
sı mahdut olan parayı alelıtlak bü 
tün inşaata kredi ile verirse bun. 
dan hasıl olacak mahzur nedir? 
Sayısı belli olan bir parayı inşa. 
at yaptıracak vatandaşlara verir 
ken hem ev, hem apartıman in

nebi dlllere alt kelimeler ve ıs-l01arnk köylfi ,·ntnndnşa tenı..i~ 1 a p s e rg 1s1 aç 1 1 
tılahlar Uzerlne nazarı dikkati etmek mecburiyet.inde bulundu 
cclbederek TUrk lisanının te. ğumnz saadetin biraz daha te- (Ba~ tarafl 1 incide) 
mizliğlne dikkat ve tUrkçeyef ahbiir etmcs.lnc sebep olamaz. sisi, Sovyellcr Birlilil "e Türki:>'t! 
hUrmet edilmesini istemiştir. tst~r ~ılıhı bakımdan olsun, Cunıhurlyeti gibi iki do~t ve kom~u 

~ ~ Uncu maddenin müzakere- ister teknik Tazifeler bakmıın· memleket arasında küllürel birliğ. 
,.,. 1 zincirinin mütenevvi mahiyelli h:ıl

slnde Rlfat Kozan (Yozgat de- da.n ol~un, ister kültür şart nrı kalarındnn birini teşkil etmektedir. 
legest), Uk tahflllin beş sene O· balnn.~ı~~an olsun biz blr an ev- Bu sergi, her feyden C\vt), Sov· 
!arak tcsbit edilmesinin muva- ,·cı koru mesut etmeğe mecbu· yeller Birliğinin neşriyat :aaliyeli
fık olamıyacağını ve bu haddin ı·uz. nin mahiyetini gö~tereceklir. Muh-

ta
.,ininde maarif vekAletinin Türk ,·atanının kalkınması. telif ilim şubesine ait edebiyatın mü. 
• b d him bir kısmı, muhakkak ki, Türk 

se~best bırakılmasını istemiş - şehirlerin inkişafı hesn ma 8 ınlinenerliAinin çok zengin, geniş 
tir. bunu yapmaya mecburuz. tabakaları mümes~illerinin nlfıknsını 

Maarif '\'ekili Hasan Ali Yü- Çünkü sınaileşen şehirleri~ celhedccek ve Türk münenerliAI. 
ccl, verdiği ceYaptn, Parti prog· tnk.Jşafı ancak kUylerin bir yenı hence, bundan, kendi pratik mesaisi 

ramında i
lk tahsilin beş smıflı pazar halinde şehirlere açılması kin faydalı tel!ikki edeceği her şe. 

yi kendiıri için alabileccklir. Diğer 
llk okuHarda verilmesi. beş se- Ho mümkün olur. tnraflnn, her sanat gibi, her şenlen 
neye ve beş seneyi bir merhale Köyleri şehirler için, dnha eHel hakiki me\·cudu olduğu gibi ve 
olarak tesblt etmekten ileri gel· kı~acası tarlayı fabrika. için objektir olarak güsteren artistik fo

mekte olduğunu işaret ederek müstehlik haline ko1mak bu toğrııflar ise, Türk ziyaretçilerine 
d i rtl d b:lridi So,·yellcr Birliği milletlerinin hayat 

demiştir ki ·. saa et n şa arın an . r. 
\"C lidetlcrini, miite:ıddit cephelerden, 

"ÇUnkü henUz bu ta,hakkuk Tarlanın fabrlkayn. m~şterl biç olın:ızsa lıir dc-receye kud:ır, la· 
etmiş <değildir. Bizim tahsil ça- olması demek onun hayat sed· nıtncaktır. 

çok memnunum. !)(),•yeller Ilirl'f i 
miJJetlcri, dost Türk mlllctinin d:o 
llOmik Ye külliirel tcrnkkilerini, U<.'· 
rin bir nliikn ile ve büyük memnuni
yet hisleriyle takip etmektedir. İki 
ncınleketin bn,nrıl:ırının karşılıklr 

olarak lanınma~ında lıilhassa bü'.\'Uk 
bir ehemmiyet l"ardır. Küllfirel işhir· 
liği siyaselleriniıı csa"I prcn5ipl111 
sulh için mücadele teşkil eden doı;t 

hükumetler münasebetlerincte olrhığıı 
gibi aynı zamanda, ı:alı~nıalıırının ,.e 
ba~arılnrının semerelerini toplıyabil· 
meelri için milletlere elzem esaslı 

un~urlardan biriuir. 
Bu !'icrginin ,·ücuun getirilmesi )'O

hınıla göstermek lütCıında bulunc'luk
lnrı kıymetli yıırdıml:ırclnn ctol:ıyı 

sayın Mnarır Yekili Hasan Ali Yüce· 
le, llalkevi Başkanı Ferit Cl'lul f.ih-e· 
ne, HalkcYi arkadnşlnrınıı samimi 
minnettarlı!iımı arzederim." 

Hnsnn Ali Yücel, So,•yet elçisinin 
sözlerine aşniııd:ıki nutukl:ı cevap 
vermiştir: 

Parti hiı"kOmetlerine ba ola- şaatmı karşılıyacak bir genişlik. 
ğmda iki mllyon çocuğumuz yeslnl, lhttyaçlarmı, kazancını nu fotoğraf sergisini geçen sene 

Hem de mecburi tahsile u.Jyü.kseltmek demektir. Pazal'blZ lstanbuhla açarken lıunun memleket· 
~~.ri-ıalbukl biz bunun ancak Uç- fabrikaların yükü nihayet yük· leriıuiı. nra~ındn kültür münaselıet-

"Muhterem Başvekilim, sayın ziya
retçiler, 

ıirmesi temin olunur. 
.,ncümenin teklifi tasvip edil· 
ve bu suretle nizamname üze-

1eld müzakere tamamlanarak 
rznnamenin heyeti umumiyesi 
fakla kabul olunmuş ve bu ne. 

sürekli alkışlanmıştır. 
undan sonra program müza

lelerine geçilmi~ ve söz alan 
Jım Nami Duru, yalnız birkaç 
e değil, istikbale de şamil olan 
avvurlann anahtarlannrn top
mıt olduğu programdaki pren. 
Jcrin Kemalizm yolu olduğuna 
ret cıderek Kemalizmin esaslan· 
balkın anlıyacağı bir dille anla-

bir kitabın Parti tarafmdan 
tırılarak dağıtılmasını temenni 
cıniıür. 
?.roıramm yedinci maddesinin 
alceresinde söz alan Hikmet 
yur, Emlik Bankasından emlak 
hini ıuretilc yapılacak ikraza.. 
ı baıka bir bina yaptmlmıyaca· 
huıuıundaki kayda itiraz ctmi§ 

1 bunun kaldırılmasını istemiştir. 

MUmtu Ökmen (Ankara), bu 
ltaleaya ltarıılık olarak liemiı-
Jd: Mevzuu bahsolan fıkra şöy .. 
baılar: Yurttaıları ev sahibi 
.pmayı mühim bir prensip saya· 
ı . Demek oluyor ki Parti esas 
rak yurttaıtan ev ııahibi yap-
1yı esaslı bir vazife olarak ah. 

1 
r. 

temi yapmalıdll', yoksa Türk va. 
tandaşını ev sahibi, toprak sahi. 
bi kılmak gibi içtimai bir sahaya 
mı hasretmclidir? Burada. bu su. 
alin cevabını verirken geniş mik. 
yasta hem ev ve hem apartıman 
inşaatına hasreC:elim dersek iki 
mahzur birden kendini gösterir. 
Birisi bütün vaandaşı ev sahibi 
kİlmak imk~nt kalmaz, diğeri de 
sayısı belli olan bu para azlığı 
dolnyısile Ankarn hududu dışın. 
da inşaatı karşılıyacak bir kredi 
temini milmkün olamaz. Binaen. 
aleyh bu maddenin ruhu, tedvini 
esasındaki müzakerelerin netice. 
sinde, bu esaslardan mülhem ola. 
rak tesbit edilmiş olduğu için 
partinin bir evvelki kurultayda 
tesbit edilen bu esasa bağlı kal. 
masında partinin ısrar edeceği 
tabiidirr. 

Hikmet Bayur arkada§ımızm 
ikinci meselesine gelince yanlış 
anlamadmısa: 4'Madem ki çok 
inşaat mesken sahiplerine jeşir 
ediyor, o halde bir defa mesken 
wibl olmuş olan vatandaşa, 
meskenini ipotek yaptırarak, Em 
lftk Bankasından kredi alması 

yolunu kapayalım,, diyor. 
Bence arkadaşlar, bu başka 

bir bakımdan mahzurludur .. 
Bircok vatandaşlar Yardır ki, 
d Un ya varlığının temelini evle· 
rl teşkil eder. Ev sahibi olmuş 

"k rtl lcrlnln inkişaf yolunda atılan son a . 
to birini okutablllyoruz. Sonra lencn omuzları ço e r. dımı teşkil etnıiyeceği ümidini izhar 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyct 
sosyalist cumhuriyetler birl:~i arıı

:11ncla öteılcnhcri lllC\'CU! dostluk mü
nasebetlerinin yeni bir tczııhiirii O· 

lan hu sersinin lııı~Üll Ilalkcvim izde 
açılma törenine büyük lıir mrmnu· 
niyelle işlirıik cdiyonız. Komşu ve 

okutabildiğlmiz çocukların hep· Ilıınnn için k()~· knlkmmac;ı eylemiştim. Geçen seneki bu ümidi. 
si de beş sınıflı mektepte oku- 1 nynı znmnııda. bir ,·ntnn cluvn- min bir kere ıl:ıhn hakikate inkılap 
makta değildirler. Onun için sıdır. elliğini müşahadc ederken cidden 
beş seneyi bir ideal olarak koy- Gene biliyoruz ki, biitiin bu 
muş bulunuyoruz. Bu ideal her emellerin tl\bakkuku bilgiye ve 1 
tarafta. tahakkulı:: ettirildikten inıkAna. ha.ğlıdır. Jıu bilginin \f> 

sonra 6 sene, 7 sene '\'e belki de inıkihun tnhakknkn için Milli 
daha ileri memleketlerde oldu- Şefin ){urultnyı nçrş nutku bir 

ğu gibi s seneye çıkarmak dU· gnrnntıdlr. 
SADRİ ERTEM şUnUlcblllr. O, daha yüksek ve 

daha uzun seneler sonra. dUşil- --------------

nUlecek idealdir. Onun için ispanyadaki ital• 
programdaki beş seneyi olduğu 
gibi bırakmak ıttzımdır. nunn yanlar dönüyor 
dahi varmak için katedilecek 
daha ~ok mesafeler vardır." Cadix, 1 (A.A.) - ltnlyan kı. 
Programın diğer maddeleri taatmdan takriben 15.000 kişi 

uzcrlnde hiç bir mUzakere geç· dün akşam Piemonte, Sicilya, Li. 
memiş, heyetl umumlyesl kurul- gurla, Samı.in. ve Galabria nakli
ta.yın tasvibine iktiran eylemiş· ye vapurlarile ltalyaya. hareket 
Ur. etmişlerdir. Bu kıtaatm hareke. 

13unu takiben okunan encu. tind n evvel veda merasimi icra 
mdnin Tnpcru da. kabul edilerek edilmiştir. 
yarın saat 15 de toplanmak U- Umberia. vapuru, daha evvel!. 
zere 1ctimaa nihayet verilmiş- talyan kıaatınm bir kısmını ha. 
ur. mil olduğu halde yola çıkmış bu. 

BUyUk kurultay yarrnkl to1ı· l~nuyordu, zi~a.bu v~puı:ın s~ra. 
lantısında dilekler encUmeniııin tı yukarıda ısımlerı zıkredılen 
raporunu tetkik edecektir. beş nakliye vapurunun süratlerin 

f. den azdır. 
Azalar şere ıne 9.~~ çok sUram olan diğer iki va-
An.kara. 1 (Hususi) - ~u~~ pur, yani Lombardia ile Sarde. 

Parti Kurultayı cumartesı gunu nia bu sabah hareket edecek • 

Molotof un mu .. ,
11
.nl dost memleketin teknik, '>c fikır .sa-

halarının hemen hepsine temas eden 
kıyınelli neşriyalının burada leşlıiı' 

bevanatı edilen güzel örnekleri, SO\'yct ılo t-
J lnrımızın bu soh:ılnrd:ı ne kadar ik· 

( Ba§ tarafı 3 ncüde) ri adımlar nttıklnrıııın miisbet delil
lerinl bize getirmiş bulunuyorlar. 

Fa.kat o zaman başlıytuı mUzake. nu eserler, nynı zaımında dost 'c 
reler hcnliz bitmemiştir. llununln be_ korıışıı ıııeııı ıekctin hasım tekniğinde 
raber daha o zaman görUlUyordu ki, elde ettiği yiiksek lınşorılıırı canlı o
eğer haldkntcn mUesslr blr mUdafaıı. lnrak bize göstermektedir. Bu ser 
cephesi tesis edilmek lstenlrae en az giye ziynet veren artistik roıo~rafiler 
a§nğıdakl gartıarm tnhıı.kkuku IG.zım. komşu ve dost milletin, bayatını 
dır: muhtcliC ,.e mütenevvi r.ephclerine 

1ngtıtere, ı..·ranaa ve Sovyetler BirU. şamil, geniıs faaliyet sahalarının gu· 
ği arasında tamamen teda.CUl ınııhl. "2cl ye nlfıkn verici sahnelerini söstcr• 
yctte mUcsslr bir knrıııtıklı yardım mesi itib:ıı iyle bizim içln bilyük bir 

paktının aktL kıymeti haizdir. Dilyük bir takdir i· 
lngtılcre, Fransa ve Sovyetlcr Blr.. ıc temaşa etti~imlz bu eserler, fotoi'.:

llğt tarııfmdıın Orta Avrupa ııc doğtı rnkılık sanatının dost memlekette 
Avrupnsı devlellerlne \'O bu arada m:ızhnr olduğu geniş öltüdeki inkiş:ı· 
sovyetır Birliği ne hududu olan bUtUn fı do ishal etmektedir. 
memlekeUare taarruza kıı.rşı garanti Scnekrdenbcri sıkı bir rlostlııklıı 
\erilmesi. komşu oldu~umuz Sovyet sosyalist 

lngtıtere, Fransa ve Sol'YeUer Blr. eumhurlyetlerl birliği ile nrnmızdn 
Uğl arasında aralarında. yaprı.caklnrı me\'Ctıl ve sulhun ılevıımına matuf o· 
yardım ııo gnrantı ettikleri devletlere lıın ~iyast münasebetlrrlmlıln, hı~· 
yapılacak yardımın şekli ve vUsatl sfin lıurnda güzel bir örneğine şahıl 
hakkında. mllsbet bir anlqma akdi. olduğumuz killtürel ve artistik mnıı:ı-

lıte kimseyi kabule mecbur etmedi. sebellerle kuvvellendirllmesini meın· 
ğlmlz ve fakat Uurinde ısrar ettiği_ nunivetle tellıklıı:i ediyoruz. 

Emlik Bankasıru mUnhasıran bir vatandaş, scn·et sahibi ol çalışmalarını tamamhyacaktır. terdir. 
Aynı gün Değişmez Gend E:ı.~ • lspanya dahiliye nazırı B. Sar. 
kan Kurultay azaları §erefıne rano Suner ve İspanyadaki ltaL 
Marmara köşkünde bir gardcn yan kuvvetleri kumandanı Gene. 

nılz noktal nazıırrrmız budur. Bu fik. tı.:i kom,u ve dost millet ara~ındıı 
rln pasifik devletlerin menfaat ve em. böyle yeni bir doc;thık tezahfırfint: 
niyetlerine tama.men uygun olduğu vec;ile hazırlamak Jillhıncla lı.ııunın 
kana&Undcyiz. Bu anıa,manm eaasuu Sovyct lıüyük elçi~i sayın n. Aleksr>: 
mUsa~lllk ve mUtek&bllllk prensip! • Terentiev'e ıaınimt te~ekkürleriıll' 

nun için tavzif ediyor. Binaen· 
~yh akar inıası tamaınile pro
ama bilhassa ev inşasından ev. 
1 girmiş bir mevzu değildir. 

Jı}bette evvela düıünülecek ,ey 

1 
lkara gibi mesken buhranı olan 
tandaıları ve bin bir m~külat 
.nde çah§an devlet memurlarını 
sahibi yapmak ~ayemizdir. 

935 Kurultayında kabul edilen 
iiddenin esası şudur. 
O vakit dilek encümenine ve 
.rtl merkezine bilhassa Anka • 
da ev yaptırmak istiyenler mli. 
addit şikayetler yaptılar. De. 
ler ki Emlak Bankası parasını 
p.t getiren menabie, tahsis edi. 
>r. 
Ankarada bir iki akar yaptı • 
ı.nla.r vardır, bunlara Emlftk 
ankası kredi açıyor. Küçük es. 
af ve l~iler bunu temin edemi. 
orlar. 
A.RSA OZER1NDE 1HTIKAR 
Ahmet lhsan Tokgöz, arsalar 

zerindeki ihtikarın mesken in. 
:a.atına mani olduğunu söyliye. 
k buna karşı gelmek için aynı 
killerde kar§ılaşmış memlekeL 

•rde alınan tedbirlerin bizde de 
lmmasmm imkanı olup olmadı. 
ını sordu. 
Galip Demirel (Afyon delege. 

i), muhtelif kasaba ve şehirler. 
e hız almış olan imar işlerinin 
emini için sermaye membala -
JD8 ihtiyaç olduğunu ve bunun 
obüzluğundnn imar işlerinin in. 
işaf edemediğine işaret ederek 
Uıkarada olduğu gibi diğer §C-

ıir ve kasabalardaki iır.::ır hare. 
;etlerinin de takviyesi için kredi 
tıembalan temin edilmesini iste
njştir. 

R:?ccp Peker (lfüt:iliya), ar • 

muş demektir. Bunu icabında 
paraya kalbederek bu sermaye 
ile bu vatandaşı kendi olurun
dan başka bir ev sahibi etmek
tense diğerine yeni bir ev yap
ması imktınını temin etmek da
ha faydalıdır. 

Bununla beraber, ev sahibi o· 
lan vatandaşları da kredi bul
mak imkl\nından mahrum et
memek tein, aynı zamanda ban
kanm operasyon kıymetlnl mah 
dut bir cerçeve iclne sokmamak 
lAzımdır. Bunun için blr fıkra 
lift.Ye edilmiştir. Madde olduğu 
gibi kalmalıdır. ÇUnkU polltl· 
kamıza ve maksada uygundur. 

Tekrar stiz alan Hikmet Ba
yur Manisa), noktai nazarını 
izah ederek yeni tadil teklifini 
Yermiştir.. Bu tadil, reye ko· 
nularak redf1edilmiş ,.e madde 
olduğu gibi bırnkılmıştır. 

SANAYi ıt0ESSESELER1 

Kurulacak sanayi mUesscse
lerinln ekonomik olmak şartiy. 
le memlcketln muhtelif yerle
rinde yaptırılacağı hakkındaki 
16 net madde llzerinde de duran 
Hikmet Bnyur, bunları harp ha
linde kornnmaları cihetinden 
muayyen yerlerde toplu olarak 
yapılmasıııın daha doğru oluıı 

olmadığını sormuştur. 

Hacim Çarkıh (Balıkesir). 

mevzuubahis olan maddenin, 
Parti programınm bir maddesi 
olduğuna işaret etml~. bunlarır. 

parti verecektir. ral Gambara, bu sabah hareket 

. M I f b edecek olan Duca di Aosta vapu-
lngıltere, o oto un eya- rile gideceklerdir. 

natmı cevap saymıyor Ha~~urg. ı <A.A.) - ~fare t-
rBaştarafı ı incide) şal Gormg, İspanyadan avdete . 

ıı •• k"'l M k B 1 miş olan 4.500 Alman lejyonerine yegdne mu§ u , os ovanın a - . .. . 1 ~ hık 
tık devletlerine, bu devletler tara- hıta1ben soyle~lş 0 dur 

1 
nu -

fından milracaat vukuuna hacet ta.I span
1
yadka 

1 
~an, tadyatn ve 

. spanyo as er erı arasın a ees. 
kalmaksızın, otomatık surette yar· .. t . 1 .1• h 1 d ı 

sus e mış o an sı a ar rn aş ı . 
d·mda bulunulmasını arzu etme. - • t tt"kt .. Ul 

• 
1 

kt d" gına ışare e ı en sonra gon -
sinden ilen ge me e ır. k d"l · · · • !Ulere vatanın ve en ı erı ıçın 

Hükumetle yakından alakası o· h ~ 1 1 "hd tm' 1 . . ususı n şan ar ı as e ış o an 
lan mahafıl bu ahval ve ıeraıt al- Füh 1 1• 1 b'ld' lş ' . . rer n se am arını ı ırm • 
tında müzakeratı tesrı etmenın en t' B . 1 bU .. v .. , . ır. u nışan arın en yugu pır. 
iyı· uıulilnün B. Molotof un ibızzat 1 tal lt h 1 bil ··k .. an ı a ın aç o up yu 88-
tekliflerde bulunması olduğu mu. keri bahramanlıklar göstermiş 
taleasındadır. olanlara verilecektir. 
------------------------ Bu nişan, bizzat Mareşal tara. 
lngilterede yeni askerlik fından general Speerle ile 32 za# 

teşki:Atı bite Göring, bundan bll§ka 6 ha-
A A ) _ D 1.,. ziranda lejyonerlerin Berlinde 

Londra, 1 < · · _en M. ~- 1 Führerin huzurunda bir geçit ya. 
şırı kuvvetler umumi milf ettışı, kl .. 1 · t' 
bundan böyle imparatorluk bü.1 paca arını soy cmış ır. 

yük erkfmıharbiyesinin gaybu • 
betinde askeri manevra ve talim 
Jerin idaresine otomatik surette 

Varşovadaki binic:lik 
müsabakaları 

memur edilecektir. Yarşova, 1 (A.A.) - Bcynel-
Kara kuvvetlerinin umumi mü milel at y:ırışlarr: Varşova şeh

f~ttişi, milislerin, garn~nlarda • :rı mUkA.fatı müsabakası, Ben · 
kı muntazam kuvvetlerın, tay - ı hır adındaki hay,·ana hinmiı:
yare dafii kuvvetlerin, sahil mü. ı olan Polonyalı binbaşı Kulcsz~ 
dafaası kuvvetlerinin ve ihtiyat tarafından kazanılmı~t;r. 
ordusu cUzütamlarının teftişin.1 
d 1 1 kt O d 

1 lklncı gelen, Armasestl adm-
en mesu o aca ır. r u mec. 

1
. • "} • • •• • •t" d hı'l dakl hayYana binmiş olan Ro 
ısme ı n umumı mllı.e~ ış :ı 

hnYa Ye sair hUcumlara karşı b 1 kt d !manyalı mfllhlm Pureherea. u uruna a ır. 

korunması işinin programa gl- o·· t aft 1 ~;r Ro UçllncU Jalka adındaki hayva-
ıger ar an rrenera -.u .. - ı . 

recek bir mesele teşkil etmcdil;I bert • Gordon, Finlayson. terfi nın rakıbl Romanyalı yilıbaşı 
edilmi tir. General H. M. Vilson, Tzopeseu, clördU:ırU de Mikelis 

ş . . ' admclaki hayYanıyle mUsnbaka-
4 incit maddenin mnzakere· Mısırdaki fngılız kuvvetleri baş 1 ti Ak t 1 1 L t l · ya ş rtı. c m ş o an e onya ı 

sinde söz alan Durak Sakarya kumandanlığına tayin edilmiştir. müldzim Pencis'dlr~ 

cevabını vermiştir. 

nln teşkil ettiği aşlkl.rdır. sunarak sözümü bitiririm." 
MnarH Yekilinin alkışlıırla karşıltı· 

Bazı İngiliz - FranSJZ tekllklerln_ 
de bu iptidai prenılpin kis bulmadı. 
ğtnı kaydetmek mUnas!p olur. tngmz 
ve Fransızlar, aralaında ve Polonya 
ne karıµlıklı yardım paktı ile muta. 
arrıza kar§ı dofrudan doğruya. gar:uı. 
U edlldlkt.en ve Polonya \'C Romanya_ 
ya karşı bir taarruz vakl olduğu tak. 
d!rde de Sovyetıer BirUğlnln yardı • 
mmı temin ettikten aonra, Sovyctıer 

Birliğinin kendi yardımlanna gU\"e -
n1p gUve:nemlyeccğl. meselesi lle Sov. 
yetler Birliğinin §imal • batı hududun. 
da bulunan dcvletlo.rln gartuıtl mesc. 
lesini açık bırakıyorlar. 

tnglltcre ve Fran.sa lle mUzakerede 
bulunurken, Almanya ve ltaıya glbl 

memleketlerle lf mUnaııebellerlnden 

aslA. vazgeçmek icap ctmlyeccğl k&. 
naaUndeylz. 

nnn bu nutkundan sonra sergi ııeıl~· 
miş Ye hil~hare da\'elliler zengin 1ıır 
büfede izaz olunmuşlardır. 

Resmi dairelerde 
6 saatlı k mesai 

tatbik edilmlyacek 
Ankara, ı (Hususi) - Vekiller 

Heyetince kabul edilen lir karar
name ile dairelerde geçen yıl ol· 
duğu gibi bu y.l yaz tatili tatbik 
edilmemesi kararlaşmıştrr. Bu k8: 
rara göre 1 S Haziranda tatbiki 
beklenen altı saatlik kısa mesai ıı· 
ıulü tatbik cldilmiyecek, daireler:' 
şimdiki mesailerine devam ede· 

ceklerdir. Geçen ıene oo.,uıda Atmanyanm te. 
ıebbUsü • Uzerine kendistte, bizimle an. 
!aşması müzakeresine girl§ml§Uk. Bu e• kt t • f ., ,. k 
mtızakercler neticelenmedi. 1938 80 • ır me ep e ın 1 a 
nunda Alman hUkQmetl anlaşma me • 
selesini •;e 200 milyon marklık bir kre. 42 talebe yaralandı 
dl açılması meselesini tcl<rar ortaya Al . Oh. l \ .\ ) _ nnl· o on - ıo, , ... 
koydu. 1939 yılmm başlangıcında dt§ . 1. tcı>· Ucaret komi~erllğimlz" husuıt Atman berton lrnsabasında lnr mc • 
mUmc!!!!l1l B. Schnurrc'Un bu görUş_ 'ı te \'ulwa gelen hlr in fiHil: net~~ 
meler için Moııkovaya geleceği blldl. cesindo 6 lltı. 11 yaşında 4 !? t 
rilıli, fakat Mo!kovadaki Alman bUyUk lebe ile 2 muallim yarnıauını~· 
elc;:lsl B. Schulembcrg bu mlizakerele 1 d · ar ır. 
re memur edildi. Bu mlizıı.kereler ih r·ı(i.l:, 
tllAflar yUzUnden lnkıtaıt ugndı Ba- Öğrenildiğine göre ln ı 
zı al~metlcrc bakılırsa bu mliza~ere- mektebin teshini için kuilllnıl· • • a 
terin tekrar ba~Iaml\SI mUmkUndUr. makta olan gazın terakUınil ) 

Ahiren İtalya ile 1939 yılı tçtn bir zUnden vukua gelmiştir. 
Ucaret anlaşması imza edllmt,tır. Yeni mektep binaları in!;'~ <'· 

lfalQm olduğu Uzer• &"•ı:eıı ıub&tta dlllnceye kadar mektep bin:" ı 
Polonya ile SovyeUer E!rllği araıım_ ittihaz edllml bir ev cl~n ,.....,.··. 
dakl iyi kom,uluk mUnasebet:ertnln Ş , r 
tnkl§afını tl'yit eden huıuat bir teb. tep binası, yrktlmış ve çocu ··r. 
Ji~ nefredlldl. Polonya ile kaJ'fıliklı, evin mahzenine dUşmllşter· · 

JD'' mUnıuıebetlerde umumi bir aallh mev. Çocukların ekserisi, Uzcrlcf 
1 n· cuttur. Diğer taraftan martta imza dUşen enkaz yUzUnden yıı.rr r 

edllen Uearet anlaşmaaı da iki mem_ mışlardır. lnfilAkın ,·ul;uıı n · 
leket arasındaki ticaret mUbadetesin.l 

nrnda ·mektepte 75 talebe uıı • 
mahsOı bir auretto artıracak mahl • 
ycttedlr. lunmaktaydr. 
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kırmızı balık gul
ma müsabakası 

Bir genç il balık yut arak şampiyon oldu 

.. 
• • 100 

" • ' 

za 

••• 
lliOO çift dal fotlnl ft llOO çift tlrmlnma fotlnf ndllellılllC 

nam Ye belam& 19-&-839 puartMI sanı mt ıc c1e ,...._ 
nede W-nbaJ levumı lmldlif atmıJma Ko. da açık eblltme 
De almaeütır. llepdııln tahmin bedeli smo tın. Uk tenhlatr m 
Ura 25 kuruttur. NUmmıelerl Ko. el& g6rnlebUir. tsteıdlJeııbı b. 
nunt velfkalarlle beraber belli aatte Ko. na plmelerl. (700) (3881) 

••• 
3K çift futbol ve 208 çift hendbol fotlnl mtlteahlılt nam ve 

hesabına 20 Haziran 939 alı gliııtl saat H d3 TO!Jhanede Lv. L 
mtrUjl 8&tm alma Ko. da açık ekailtme ile alınacaktır. Tahmin 
bec1eU 1988 lira 80 kurut ilk Wnlnatı H9 lira ıe kuruftur. Nil. 
uumelerl Ko. da ptrlllebillr. latekınerln kanuni vealkalarlle be. 
raı.z. belli l&&Ue Ko. na pl•lert. (891) (3888) 

••• 
ı• olft baıb &JÜb.blll mlte&bhlt nam ve heaabma 11 Ba. 

lbu 839 puartMI sbll IUt 11 ela Tophanede LY. lm1rltll atm 
• a1ma Ko. da qst e1m11tmt ne aımacakbr. TUmJn becl9ll 11t u. 
121 ra il kuraftur. tık f4mlnatr U Ura 19 kurqtar. Ntmawl Ko. 

- da p!ırlllebWr. ı.tekWerln kanuni \WltalarUe beraber btlll ... 
ili att.e Ko. u ........ ('101) (3888) 

:Z::.~::..: 1939 ResimliHa.fta 
===•~•" Memlekellmlzfn en gOzel ve en ucuz 
-~ '•t!t .,, ...... pM1811dlr 
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erece 

Yatak, yemek ve çalııma o

dalariyle salon takımları yel• 

haııl her nevi mobilyalar; 

BAKER .(eski H AYDEN) 

mağazalanncla te~bir edil· 

mekte ve heryerd~n uCU% fi· 

1 
at ve müıaid §&rtlarla ıatıl· 
maktadır. 

Z AY l d 
İstanbul Ticaret Odasından '~ 

ğım 26-5-39 tarihli 7680 nuı:n:ı 
11 

• 

22 çuval çiroza ait menşe şahadt\ 
mesi kaybolmuştur. Yenisi alı~ıır· 
iJınrlnn eskisinin bir hükmü l'0 

0 
Jstanbul Balıkpa:arı 69 nıım0' 

Aleksandr Cavuri oOI 
(29~ 

39/ 29 /il~ 
lstanbul Asliye Altıncı 1 

.Ualıkcmcsindcn: 

Davacı: Lütfiye Çankaya. ~ r· 
Dava olunan: Niyazi. Fatih •

0 
ı 

masti mahalJesi :Meydan sokak ~ ;,. 
Davacı: Lütfiye tarafından • 4 
Xiyazi aleyhine acılan boşnnı:n•. 
\·ası için davalının ao-s-939 

•zdC 
ı;ünü sant 14 de m:ıhkeınemı ıetıl 
ıır bulunması lüzumu nrınen t 
edilmesi üzerine mumailel~ d~ 
gelmemesi veya bir vekil gon 1'' 
mesine mebni hakkında sıl·aP. 11~ 
rı ittihaz olunmuş ,.e imlil ı.ı ıı 
hu k:mıra ait ihbarnamenin bi~ııe 
hası da mahkeme dh·anbanes 1, 
sılmı' ve keyfiyetin on beş gil~ . ..-9 
de ilfını için tahkikatın s-~,ıııı 
cumartesi günü s:ı:ıt 11 c hıra e~ 
sına mebni tebliğ yerine geçtıl 
zere ilfınen tebliğ olunur. _/, 

Vakıt K'tape~~j~ 
Dün ve yann terce"' 

külliyatı . ~' 
No. 31-40 4 cü aerı 6 
31 Rasin kUlliyatı 'N. ; ' 
32 Metafizik 
33 lskender 
3-1 Kadın ve sosyallzIJl 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozof! ve sa.na t 
38 Etika 
39 Herakllt 
40 Ruhl mucizeler 

' ~ ~ 

v rım it 100kuruştu lik şi:;.e i perakend 
Salıcı/ara 0/ 0 10 tenzilat yapılır. 

• Bu ııerlnln fiatr 6.50 ~~ 
Hepslnl alanlara yUzde 2~;:f 
to yapılır. Kalan 5.20 ~'..; 

120 kuru§u pe§in aımaral' el" 

inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz 
baklsl ayda birer lira l)d 

tızere dört takeite bağıV 

SAHIBt : ASTM 1.JS ser' f 
Neşriyat Müdüril: U. Ahmet ıtı~ 
Basıldığı yer: V AKl'l' _2 

j Harici Askeri Kıtaa~ı Satınalma Komisyonu ilAnları 
Keşif bedeli 161804 lira 82 kuruş olan Ankarada Muhafız 

alayı hayvanları için iki tane ahır inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulınuştur. Eksiltmesi 12-6-939 pazartesi günü saat 11 
dedir. llk teminatı 9340 lira 24 kuruş olup şartnamesi 810 ku. 
ruş mukabilinde Ankarada komisyondan alınabilir. Eksiltmeye 
gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad. 
delerinde yazılı belgelerle ve bu gibi işlerle iııtigal ettiklerine 
aair Ticaret odasından alacakları vesaikle birlikte zarflarını iha. 
le saatinden bir saat evveline kadar Ankara.da M. M. Vekaleti 
Satmalma komisyonuna vermeleri. (1023) (3675) 

* * * 
Keşif bedeli 80902 lira 41 kuruş olan Ankara.da 32 alay hay. 

vanlan için bir tane ahır inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. Eksiltmesi 12-6- 939 pazartesi günü saat 15 dedir. llk 
teminat 5295 lira 12 kuruş olup şartnamesi 405 kuruşa Ankara
da. Komisyondan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin kanuni te. 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cil maddelerinde yazılı belge. 
lerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair Ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte zarflarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti stmalma komisyon.una 
vermeleri. (1024) (3676) 

* * * 
Beher metresine tahmin edilen fiat 60 kuruş olan 1,400,000 

metre yazlık elbiselik bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 1~939 perşembe günü sn.at 11 dedir. llk teminat 
37350 liradır. Evsaf ve şartnamesi 42 lira mukabilinde Ankara.. 
da Ko, dan alınabilir. Eksillmeye gireceklerin 2490 sayılı ka. 
nunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek
lif mektupları ile birlikte ihale saatinden en az bir saat Ankara. 
da. M. M. V. Sa. Al. iKo. na vermeleri. (1027) (3708) 

~ . ~ 
28-()-;939 çarşamba günü saat 10 da Mardinde mevki Sa. 

Al. Ko. nu tarafından 280 ton ekmeklik un ve aynı birlik. için ay. 
JU günde saat 11 de 72 ton sığır veya keçi eti kapalı zarfla satın 
•lmacaktır. Un'un ilk teminatı 1945, sığır etinin 1188, keçi eti. 
afn 1410 'ftradır. 2490 sayılı kanunun isteklerine göre taliplerin 
yukarıda ya~lı gün ,.e saatlerden asgart bir ea~t evvel evrakı 
müsblte ft ~mlnat mektuplarım Ko. na. gBnc!ermiş bulunma.lan 
ııarltrr. :Arzu edenlerin şartnameleri görmek ve okumak il.zere 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Şartnamesi mucibince 75.000 adet yüz kiloluk üzüm çu.. 

vah kapalı, zarf usulile eksiltmeye kon.muştur. 
II - Muhammen bedeli 31500 muvakkat t eminat parası 

(2362.50) liradır. 

m - E ksiltme 19-VI-939 pazartesi günü saat 12.30 da 
Kabata.şta. levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesile İzmir ve 
Ankara başmüdürlüklerinden (157) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Mlliııakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını 
% 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka. teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar mez.kılr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver. 
meleri lazımdır. (3838) 

Mardinde mevki Sa. Al. Ko. na müracaatları. (1029) (3863) 

* * * 
Ankara garnizon brrlikleri için 180000 kilo koyun eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 81000 lira ilk te. 
minatı 5300 liradır. Eksiltmesi 19-&--939 pazartesi günü saat 
15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı ka. 
nunun 2, 3 cü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale gün 
ve satinden en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mek. 
tuplarını An.karada Lv. 8.m. Sa. Al. Ko. n a vermeleri. (1030) (3864) 

*** 
150000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl. 

mıştır. İlk teminat 1800 liradır. !halesi Dörtyolda belediye daire
sinde 20-6--939 salı günil saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Dört. 
yolda A. Sa. Al. Ko. vermeleri. (1031) (3865) 

* * * 
Ankara garnizon birlikleri ihtiyacı için 320 ton sığır veya 

keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
112000 lira ilk teminatı 6850 liradır. Eksiltmesi 20-6-939 salı 
günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 
sayılı kanunun 2. 3- cU m addelerinde ist enilen belgelerle birlikte 
ihale gün ve SJ1.atinden bir saat evveline kadar teminat ve teklif 
mektuplarını Ankara.da Lv. anı. Sa. Al. Ko. na vermeler!. 

(1032) (3866) 

Deniz Levazım il a nları ' 
1 - Tahmin edilen bedeli (5270) lira olan (17000) 1<.u;t 

bun, 8 Haziran 939 tarihine rastlryan perşembe günü sıı.11t 
kapalı zarfla. alınmak tir.ere eksiltmeye konulmuştur. . et /) 

. 2 - İlk ~minatı 935 lira. 25 kuruş olup şartnameSl l1 
komisyondan parasız olarak alınabilir. . d" ti 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun taıifatı dahil.~ıı ~; 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gilJl ~ ~ 
atten bir saat evveline kadar komisyon b~kanlığına ınaJcb 
kabilinde vermeleri. (3552) A 

Devlet Demiryoi1ar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanf arı 

MIMlll.....-oıBP 
İşletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktüıiılecel< 4 f 

alelmüfredat mikdarile muhammen bedeli yazılı bulun~~ ~.f 
tan ibaret ıskara, sabo, makine parçalan ve emsali dol< t! 
zemesi cem'an 6155,56 lira muhammen bedelle ve kapalı ııl 
lile münakasaya konmuştur. ·rıcer.ı 

Münakasa 1~939 perşembe günü saat 15 de. Sı'.fllı.ı<" 
9. işletme binasında yapılacaktrr. İsteklilerin 461,67 }ıra. "\" ! 
kat teminat ve nizami vesikalarile teklif mektuplarınI jlıt~i~' 
cek olan kapalı zarflarını aynı gün saat 14 e kadar }{O öO.~ 1 

vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyoıı 
rilmektedir. (3831) & ~ 
Grup No. Mikdar Kg. Beher Kg. Yekfın muhamJil 

1 
2 

3.14 

16685 
10795 
12232 

muhammen bedeli !S ~( 
12.5 Kr. 208562. ~f 
13,5 Kr, 145732.5 ~t· 

6155,56 
21 Kr. ~2612!!, ıJ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Belediye Sular idaresinden : s9 t 
Yapılması icap eden bazı ameliyattan dolayı ·~ fJ 

zar günü saat 14 den ertesi günü saat 12 ye kadar ter 
rrnr kesmek mecbur iyeti hasıl olacaktır. 11:J 
. Bu saatlerde şehrin mlinhat noktalarında sulo.rının }J{' 
kacağı ve yüksek noktalarda su bulunnuyacağı sayın }la. 

olunur. (3914). 

lıj 


