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1 Amerikanm Bahriye tıh· 

sisatı 770 milyon dolar 
Vaşinı.;ton, 5 (A.A.l - Meclis 

bütçe komisyonu mnU yıl için 

bahriye tarafından istenen 770 
mllyon dol(tr tahsisatı kabul et
miştir. 

Polonya Hariciye Nazır.ı Bek dünkü nutkunda dedi ki: 

''DANZiG'i VERMiVEC GiZ,, 
Polonya, kendisinin Baltık'tan sürülüp 
atılmasına asla müsaade etmiyecektir .. 

Birinci neşriyat kongresi kapandı Almanya, bizden tek ta-
Maarif Vekili kongrede iz~~r ol~~~n !eme':'- raflı imtiyazlar istiyor 

nilerin kanun haline getırılecegını soyledı Kendisine hürmeti olan bir devlet hiçbir 
\ • zaman tek taraflı imtiyazlar vermez 

('Glilll!(jMl'(-··"~-.fi1 f --0--

Nasihate muhtaç \ 
değiliz 

Yazan: ASIM US 
Alman hariciyesinin organı 

olan Dlplomatische Korrespon· 
denz gazetesi Türkiye ,·e tngil· 
tere münnscbctlerlmlcn hahsc
(lerek :talıJrcn bizim için takdJr
kfır olmasına rn.ğmcn tehdide 
ben~eycn gnrJp bir dil kullan
ln.ış. Boğazların bekçisi olan 
'.l'iirldycnln istlklAllno herhangi 
bir taraftan tehlike gelmesi lh· 
tlnıallerindcn endişe göstermiş. 
llo7•az muhafızlığı ,·azitcslnin 
!fü 'eya bu dc\'lct ziimrcsi lehi· 
ne suııstınuıl cc:Ulmcmcsl için 
hır ne\i ihtarda bulunmuş. "Şa
)'et anahtar her ne şekilde 
olursa olsun gevşetilecek ve 
bentıcr bir kere açılacak olur
"- SUlann hücumunu durdur
llıaı.. içln artık bekçinin azmi 
ltıtrı gelemez" demiş. 
lu ller vakit dostluğuna büyük 
h )'illet \'erdiğimiz Almanyadan, 
Q.busus Ilerlln hariciyesinin 

Organi sayılan bir gazete vasıta-
111>'le bu tarz<la bir ses gelmesi· 
ll1 hiç beklemezdik.. Umumi 
li.l'hln sllAh arkadaşlığı ile 
~klert yakından görmüş olan 
t: hnanların miitarckcdcn 80n· 
-ki 'rürklyc hA<liselerlnl de 
~Uııil gününe takip etınlş olma
llrını, yani eski Osmanlı Tiirki· 
rest 1Ie yeni Cumhuriyet Türki· 
~st arasındaki farkı ilice anla· 

ış hulunmalannı isterdik. 

r lınıunıı Harp içinde mütte-
11'.ı 01inin yüklerini hafifiet· 

:ek: için kocaman bir :lJnpar&-

1c:•urtu feda eden Osmanlı hü· 
l't hlt'tl ıniitarekenln acı şartla· 
~inde Türk milletini kendi 
~e terkett.tii gilndenberl 1"1 
...._ ekette bll'(ok bAdiseler ce-
- ... .,·. l'C\ n ctu; canını <llşinc taka· 

lntlcad,ete meydanına atı· 

{Devamı ! nciide) 

Milli Şefimizle Şehinşah 
arasında samimi telgraflar 

teati olundu 

Lehistan 
Almanyaya bir 
muhtıra verdi 

(Ya:lMı 6 ıncıda) ., 

Parti grubunda 
Harici vaziyet 
8Öl····ı1DU1s= 

Ankara. 5 (A.A.) - C. H. P. 
meclis grupu bugün 5 • 5 • 939 
saat on yedide reis vekili Hasan 
Sakanın reisliğinde toplandı. 
!çtimaın mevzuu, Hariciye Ve. 

kilimiz Şükrü Saraçoğlunun harici 
siyaset hakkında vereceği izahat 
idi. 

(Devamı 6 ıncada) Po"kmya Haricfye Nazırı Bec7C 

Ankara, 5 (A.A.) - !ran Veliahdinin evlenmesi münasebe. 
tile Reisicumhur lamet lnönü ile İran Şehinphl Rıza Pehlevi 
arasında aıağıdaki telgraflar taati edilmiştir: 

Altes İran Veliahdi Hazretleri ile Altes Prenses Fevziye 
Hazretlerinin izdivaç merasiminin icra edildiği bu mesut günde 
zatı Şahinıahilerinc en har tebriklerimi takdim etmekten büyük 

İngiltere Rusyanın askeri 
ittifak teklifini reddetti 

haz duymaktayım. 
Hanedanlarına ve kardeı milletin mukadderatına müteallik 

vakayıin kiffesine karıı mütehassis olduğum samimi alaka dola. 
yısiylc bu hayırlı izdivaç beni ziyadesile mesrur kılmaktadır. . 

Za~ı Şahinphileri ile Müfahham hanedanlarının saadetlen 
hakkında beslediğim samimi tcmcnnilerimin kabulünü rica ede

iSMET tNöNO 
rim. 

Taarruza maruz kalacak devletlere 
gardım edileceğini bildiren bir 
deklerasgon neşri teklif olunuyor 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz -
Scvyet!er müzakereleri Fransız 
hUkumeti tarafından tasvip e- Potemkin Ankaradan geliyor 

(Yazısı 3 il~) 

'•Veliahtnruzın müteyemmcn izdivaç şenlikleri münasebeti. 
le zatı devletlerinin izhar buyurmuş olduktan tebrikleri meserret 
ve şükranla karşılar ve şenlikler dolayısile zatı devletle~inin bize 
ve hanedanımıza karşı gösterdikleri alaka aramızdakı dostluk 
ve 'kardeşlik bağlan cihetinden bizim için çok değer~i ve sevinçli 
olduğunu beyan ile tarafım.ız.dan şahsını~m se.laı:1etı ve ~os~ v.e 
kardeı Türk milletinin tealısı bakkındakı samımı temennılenmı. 
zir. kabulünü rica ederiz. RIZA PEHLEVi 

<llldlkten sonra. dUn gece tel· 
grafla. Moskovaya blldirllen İn
giliz cevabı notası üzerine de· 
vam etmektedir. 

Londra · Parla ve Moskova a· 
rasınde. e\"Velce teati edilen no
talard3. olduğu gibi yeni vesika 
i.nkkında da sıkı bir gizlilik 
muhafaza edilmektedir. 

•• 
Usküdar it/ aigesinin geni 

* * * 
Prenses Fevziyenin İran Veliahti ile evlenmesi münasebeti

le Reisicumhurumuzla Mısır Kralı Faruk arasında telgraflar 

taati edilmittir· • • • . 
Bundan ba§ka Japon imparatoru ile, Alman !devlet reısı Hıt-

lerin doğumlarının yıldönümleri ve ~lli Al~an bayramı, Yugoa
lav naibi Prens Pol'un doğumyıh mı:ınasebetiyle dostane telgraf-

lar tclati edilrnittir. 

Bununla beraber ajans mu· 
habirlnin öğrendiğine göre İn· r 
gntz notası heyetl umumlyesi 
itibariyle Sovyetlerln bir ittifak > 

muahedesi hakkındaki teklifini 
reddetmekte, fakat herhangi 

bir taarruza maruz kalacak dev 
!etlere derhal yardım edileceği· 
ııi bildiren Uç deklarasyon neş-

Gaf en ko Belg ratta 
Romen Hariciye nazırı Balkan • d t k 1 d rini teklif eylemektedir. Bu 

Paktına itıma ını e rar a 1 muhabire verilen malümata gö· 

ğl ği t N i re, Loudra hükumeti Uç taraflı , 
Delgrat, 5 (A.A.) - Gafenko Gafenko ö e yeme n a P 

Prensin misafiri olarak yemiş· bir ittifakın bir mukabil ittifak 
tir. teşekkUlUne zaruri olarak se· 

binası açıldı 

• 

f1~7cltdar lt/atye bfM.9 
saat 9 da. Belgrada varmış ve 
garda Markoviç tarafından kar· 

şılanmıştır. 
lki nazır öğleden evvel uzun 

So!ya, (Hususi) - Romanya bep olacağı Ye bunun da dUnya· 
Hariciye Nazırı Gafenko Zora yı pri muhalif bloka ayıracağı 

~Devamı-'~). mUtaleasında bulunmuştur~ 

Usküdarda Doğancılarda ye ni.den inşa ddilen itfaiye binası 
dün merasimle açılmı§tır. Resmimiz yeni binaY.X gösteri'Y,Or. 

mtıddet görUşmUflerdir~ 
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Ankarada memur Bir istimlak 
davasında ve mesken meselesi $'!hir Meclisinde Ecnebi ve ekalli-

Ank••• astau.~;. bendesenın, 1 dünkü müzakereler !:!..~.<!:..~.~~.!.'!.~ .. '!.~'!-~-~-'!..#...'!.!. yet Ok U il a rl n da Vali Dün Belediye 
betonun H~ tazl'lıgın, ahcnğin Namına yemin Etti 
hlrleştiğl bir şehJrdlr. Şehir Meclisi dün saat on beş .~eılekte Kıdemi Olan- İstanbul vali ve belediye reisi 

Hltl bir yaııı yeri, tul.il in· buçukta birinci reis vekili Necip Akı I e r m ·ı ye n b ·, r s 1 r lara Verilecek Zam LCıtfi Kırdar, dün belediye ile 
şaata haM·ctini dhulircmcmiş Serdengeçtinin başkanlığında top Ecnebi ve ekalliyet okulların.1 Karmen Lorando Yereseleri ara. 
hlr hail ,·anlır. Stebin ortasında lanmıştır. Tramvay ve Tilnel ida. da vazife gören öğretmenlerden ı sındaki 16 bin liralık bir davada 
insan enerjtsinin şaheseıi ola· relerinin belediyeye devri hak • Mayısın ilk gilnlerinde Fatih taraflarında 35 kişinin sütten meslekte kıdemli olanlara kıdem belediye reisi sıfatile yemin et. 
rAk doğa.n bu şehirde su rn c· kında hazırlanan proje münase - ze:ıirlenmeleri hadisesi henüz zabıta tahkikatı ile aydınlanamadı. zammı verilmesi için l\laarif Ve- 1 miştir. . . 
lektrik, hasreti yenilmiştir. Ça· betile Başvekalete çekilen telgra. Zehirli ıütü satan ve zabıta tarafından tevkif olunan toptancı kaleti bütün okullara tebllğat yap Davanın tarıhı hemen hemen 
ınurla mücııdelede insan galiı> fa gelen cevabi telgraf okunmuş. AlJ:luHah ifadesi araaında !ÖYie diyor: mıştır. Bu tebliğat üı.erine okul t 23-24 seneyi bulmaktadır. Kar-
gelmiştJr. tur. Lağımları bopltılacak bi - - Benim perakendeci esnafa sattığım süt Kemerburgazda bUtçelerine öğretmenlere kıdem i m.~n ve I...orando. veresesine a it 

nalardan alınacak bedel hakkın. p· . 1 k .. d Al' K.h . . d . . . d d ld. olarak verı"lmek u··zere avrı tah • Tunelb. aşınd.a es_kı_ Rus kons.olos. Fakat neye yarar ki ayakları ınnç i öyun e ı a ya ısmın e bırının man ıraa n an ge ı. J 

tamura basmayan kazancı yüz daki teklif bütçe encümen.ine, köy Fokat bana südü getiren Ali KAhyanın kendisi değildir. Bakırkö- sisat konmuştur. hanesı ve şımdıkı Alman bıra -
bütçelerine spor tahsisatı vaz'ı b . h 1 . Digw er taraftan da bu o. hanesinin yola tesadüf eden kıs. liradan aşağı olan yatandaşlar yünde Mahmut eylı na iycs nin Kababaı köyünı:ien Hüseyın ve 
hakkındaki teklif bütçe encüme • . T .. A kuUarın bu··t"elerı· ispekterlerce mı belediy .. e .ta .. ra!ından yıktır.ıl .• güneşi ya bir kulenin tepesine H<:.ydar getırir. aze sut altı saatten fazla dayanmaz. n. !O 

nine, Uç senelik vilayet nafia yol k~ntrol edil.mektedir. Bütce dar-j m_ ış ve yuztinun .ya_pılm. as. ı ı~ın benzeyen tavan arasından, ya· b'" cak soğuk yerlerde muhafaza edilmek şartiyle on iki saat kadar _ - f 
1 

t 
programı utçe encümenine, be§ lıgı do!ayısıle maaı veremiyen o. vereseye masra ı ,,;erı mış ır. 

but lnı:ıam aydınlığa kavuşmak milybn liralık istikrazın nerelere durabilir. Halbuki Hüseyin ile Haydarın bana gctiroikleri sütü kul idareleri hakkında kanuni ta. Verese de masrafı aldıktan 
için toprağı üç, c1ört metre kaz· f d"l w• d 1 otuz altı saat muhafaza ettiklerini biliyorum. Yalnız bunu nasıl bel d" · ·b t · t · 

sar e ı ecegıne a r program na- kibat yapılacak bütçesi müsait ıonra e ıyey_ı ı ra e mış ır. 
ma)·a icbar eden hoclrumlarda r· b··t .. I m:.ıhafaza ediyorlar, bunu anlayamıyorum!., A k d b k 

ıa ve u çe encumen erine ha. olmadığı görülürse hemen kapa. nca ara an ır aç sene ge • 
birer sardalya fıçısı feraatiyle vale edilmi§tir. Dilıkünlerevinin Bizim fikrimizce 35 kişinin siittcn nasıl zehirlcnıdiklerini an. tılacaktır. çince Karmen ve Lorando be • 
karoılarlar. "Şehir yardım yurdu,, olarak tev. lamak için toptancı Abdullahın akıl erdiremediğini aöyledifi bu Önümüzdeki den seneai ba.fın· Jedlye .. aleyhine bir dava açmış, 

Bu fıçı içine benzeyen bod· simi uygun görüldüğüne dair mül sım öğrenmek lazımdır. dan itibaren okulların kadtoları yüzUrıun y~pı~~ma ~ar~ıhk o. 
rum katları, tavan aralan l~in 1 kiye encümeni mazbatası okun _ Toptancı Abdullah sattığı sütlerin uzaklardan geldiğini ve esaslı surette gözden geçirile • larak 16 bın lıra ıstemıştır. 
Terilen kiralar mJzana vunıl- muı. bazı azalar bu isme itiraz kendisine gdmeıden evvel 36 saat kadar vakit geçtiğini itiraf et· cektir. Dava o saman dördilncU hu • 
dutu zaman insan hayretten etmişlerdir. Daha münasip bir 1. tiği halde bu kadar müddet zarf nda sütlerin nasıl muhafaza edil- ---<>- kuk mahkemesinde bakılmağa 
.kendini kurtaramaz. Ccret ,·e· sim bulunması için mazbata en. .eliğini bilemiyorum, demekle hakikati gizlemiı oluyor. Zira ıüt. 8 f . , baılan.mıı, fakat tam nihayetle. 
J"& maa., ualdıkta küçiik maaş· cUmene iade olunmuştur. Yeni - çü?erin sütleri uzun zaman muhafaza etmek için içerisine ıoda, a Cil n gem 1 er neceğine yakın adliye yangını vu-
lı Tatandaşm mesken kirası köyde Ermeni sokağının Harman bikarbomıt dö süt gibi birtakım maddeler karıctırdı'kları herkesin Ü l . İ ku bulmu3 ve binada yanan yüı;-

:r zer erıne şaret kazancının yüzde otuzunu fe· tepe ve Dacıklar sokağının da Diş maV'"mudur. Fatihte 35 kişinin zehirlenmesine ıebep olan sütleri lerce evrak arasında bu dosya. da 
b d k 1 k · ı ı a· u Dubalan Konacak tı rah ferah getmektcdlr. u a o ara ıs m en ırilmesinin UZlin zaman tutma'k için de ihtimal ki mahiyeti meçhul ve fakat ya.nmıı r. 

Kll,.Uk memurun .. _"an ara· uygun görüldügunw .. e dair eneli . Deniz ticaret müdUrlUğU li. Bu suretle belediye ibra edildi. ,. ...... tehlikeli bir mad.de karıştırılmıştır. Zehirlenmek hldiıeai de 
-"' men mazbatası kabul edilmiatir. k manlarda ve sahillerde bntmıı o., gwini iııbat edememig ve mahke -•ı, Te1 ..-ut bodrum katları, ya- "' l·ı•ndan rıkmıştır. Meselenin mahiyetini tet ik edenler bu nokta U . . • 

.Muallimlerin mUterakim meaken :ı: lan gemilerin leıleri · ı.erıne ıp. me dava.cı tarafın tnklr ettiği ib. but dal mahallesi meskenleri üzerinde dikkat ile durmalıdır. ~ k 
bedellerinin ödenebilmesi irin ret dubaları koyma&a arar ver. ra muameleıinin yapılıp yapılma. 

için yerdlji bn 7tbde otuz, yüz- "' (VAKiT) · t k 1 k l ·k· 
bütçenin 16 neı fulmın birinci m13tir. l o ara yaptırı an ı ı dığı hakkında kendilerine yemin 

de kırk, emin olmak )Azım- · d b M Er fl" ı 
maddesine 20.000 lira, keza yir _ ııaret u ası armara e ıı teklif etmiıtir. Davacılar yemin. 

dır Jd, mll7onerln on bin lira· il Bol l" anı ·· d 
mincl faslının birinci maddesine e ayır ım arına gon e • den ilıtinklf edince, mahkeme de 

ınndan, Jiiz bin lirasından daha 7 l>OO liranın zammı uy örül k rilmi3tir. Dubalarla beraber dal. belediyenin ademi ilme yemin 

:~ :::.1!7;·:ı~·~0:;:.::·- :~~.~· ~~~.~~1~:::~::~. ~.; Sevgili Sin İ ka Çıran Ç İn gene iZ 1 r~·:::mm~ı;:~: ~: .. ~:·~ı~ ·~:~"7!. ~r::e:::~ ... be· 
A.ııkarada memurlar için Konservatuvar varidat ve mas k d 1 k 1 miotir. Dalgıç_lar yold& Silivriye Jediye avukatı Rami ile ma.hke • 

meakea bedeli verilir \'e bu pa· raf bUtçesi okunmuı, 85.201lira1 Dünkü mu ha eme e sa onu a a- uğrayacaklar, 15-20 gUn evvel meye gelmiı ve ıöyle yemin et-
ra her aene memlekette bir bu· olarak kabul ediimlıtlr. kaybolan ve iki gUn evvel deniz.. miıtir: 
tnk mil1onu aşar sanıyonım. Kaymakam konaklarındaki balık bir kıbh kafilesi doldurdu de enkazına rutlanan "Namaz. - Allahmı ve namwıum Uze. 

On sene içinde bu bir buçuk mllatahdemlerin 30 lira olan iaıe gi.h., motörUnU denisden çıkar • rine yemin ederim, ki davacıların 
milyonu toplıyarak bugün me· bedellerinin kiti gelmediği. elli. Sulukulede oturan 13 yaşında J bitince geldik. Anam poliM ha - mağa çahpcak ve motörde bulu- belediyeyi ibra etmediklerini bil. 
morlar l<;ln bir me kem kurabl· eer liraya çıkarılması uygun &'Ö _ Güllil adında bir çingene kızı, ber verdiği için yakaladılar. D'11 üç tayfanın ceaetlerinl &l'&f. mlvonım . ., 
UM!k ve meaken zammını Yer- rWerelc bUtçeye· tahıiaat konmuı. sev1:Uği 16'.ya.tında Mustafa adın-! . Fak~t ~nim ~awşım 13 ~eğil • tıracaklardır. Heyet bura.dan ..ncı D11ıvacı avukatı bu yemin ile 
meditfmlz gibi '·crllcn mesken tur. Nahiye müdUrlerine de Xir. _ d:ı bir genci kaçırmak suçundan dır. Sız nüfus k~ı~ı~.~a~ı :f.,. r .. IJ,ınapa ... giderek ~amandıraları bir hakkın sabit olamıyacafını 
zamna kadar bir kira)'l bu bl· mişer Ura verilmeai bUtçe im :.ı dün adliyeye teslim edilmiştir. 1 kama aldırmayın. Dogru degıl .r yerlerine koyacaktır. Diğer yer. söyledi, muhakeme karar veril • 
nalarm mütemadi tamiri ve mu· kinaızlıfı noktaıından kabul e : GUllU ile beraber, suçlu olmadı. d~~'..B~.zim aile cücedir, d~ kilçUk !erdeki enkazlara konulmak Uze. mesi için başka bir güne bıra • 
lıafuaaı lçln •rfedeblllrdik. clilmemiıtır. • 3 d k. k k ı gorunuyoruz. Yoksa ben ırademe re yeniden işaret şamandıraları kıldı. 

u gı halde 1 ya!}rn a ı ızın en. h"b. d · edil kt d" · 
Biltte tmklnnahklan bizi bu .... ecliı salı gUnU toplanacaktır. disini kaçırması için tesir etti -ısa ı n!1.,, . a ınıa me e ır. Şüpheli Bir Ölüm 

.cı tJrdl -o- 1 .. . . . Mahı<eme GUllUyU kanuna gö. --o-
güne k ar se • 1 b ld • .. gın.den sevgılısı Mustafa da mah re suçlu saymıyordu. Asıl suçlu Belediye Muhasebe Bir kaç gün evvel Mustafa kı. 

Fakat bu kazancı az olan ,·a· atan. u a Bır Sut Fab- kemeye getirilmiş bulunuyordu. kıpti Mustafa da ayni ifadeyi Müdürlu··gu"'.. zı Şaziye adında 35 yaşlarında bir 
tandafı dt\tUnmemek ltln sebep rı~aıı Kurulacak ı Güllil ile beraber adliyeye anası verdi ve: kadın. bitkin ve yaralı bir halde 
olamaz. 1:k!edıye 1stanbulun süt mese. babası ve tanıdıkları olmak üze. - Güllüyü ben değil, o beni k:ı. Belediye muhasebe müdürlüğü Cerrahpaşa hastanesine müraca. 

A.sfaHm adım alt ı~ı sokn'k· l~sını esaslı surette halletmek i. ı re 30 a -vakın kıpti gelmişti. lki rırdı.,, dcı\1. niln Unvanı da muhasebe işleri at etmiş: 
1 rd h iin k .... nı•lı aile "1 k d k t' 1 J 1:. başmüdürlügu~·· olarak isimlendi- Be . a·· dül" ··1 k u·· ..... r a an erg az "z .. " · ~ n ya ın a a 1 kararlar vere - se,·gili Sultanahmet birinci sulh Hakim Reı:it Mustafavı muay. - nı ov er, 0 me "" e. 

il ı 1 bi 1 . t k r·ıe c k h .., J rilmiQtir. . k ta d . t• lerln va z er r ucre ·a ı - e ~e emen tatbikatına geçe • ceza mahkemesinde sorguya çe. yen ikametglhı olduğundan aer. tt yım, ur rın emış ır. 
sl haflnde daha arka sokaklara c~k.tır. H~.lka .. temiz sUt içirilme- kildiler, kısacık boylu, eımer ten· ı best bırakarak evrakını müddei. Konservatuva r Şaziye sorguya çekilmiş, fakat 
ve tamurlu yolların iki taı·atla- sını.n bugunku. toplama, dağıtma li ve daima hareketli GüllU, göz. 1 umumiliğe iade etti. lılihatı kendisini kimlerin dövdüğünü bil 
rma dajılmakta<lır. Asfaltın şe· şekıllerile temın edilemileceği an. leri hep yanındaki sevgilisinde Kilçük sevgililer mahkemeden Konservatuvarın ııılahı etrafın. tün ısrarlara rağmen bir tUrlU 
hlr içinde kt>fe<len kö9e7e attı- l~ı~?1ılJ bulun~~ktadır. Bu işin olduğu halde eöyle dedi : çıkarlarken GUllUnUn annesi kı· da tetkikler yapan heyet l!Un aa- söyJememi§tir. 
fliiğil insanların miihlm bir ye- ~Uyuk bir teşkı~~~. meselesi. old~. ı _ Bunun hiç bir günahı yok. ıın koluna yapıştı: hah belediyede tekrar toplanmıı- Şaziye dUn sabah hastanede al 
J.iınu günlUk de,·ıet hizmetleri· gu muhakkak gorulmektedır s •t 1 y ... bak tır. Konservatuvarda bir senfonik dığı yaralarm tesirile ölmUotUr. 

1 • . u tur. Onu ben kaçırdım. Kendisi. - Haydi kız. Uru ayım orkestra, bir de !anf&r teı::kil e. Hadisenin tahkikatına mUddelu-nln en ağırını yilklcnmlf olan ~eae esı etrafından bir heyet tet le uzun zamandanberi sevişiyor • eve!. diye kendisini götürmek is. w 

h 1 rd B.. kıkler '-'apmaktad B t tk·k t dilecek. Bwtlardan caz kısmı da mumilik tarafından elkonula.rak, meçhul ka raınan a ır. u~ "' . ır. u e ı a duk. Fakat anam bırakmadığı i. tedi. Fakat Güllü a.nesini iterek· 
1 Yakında netıcelen k al' ayrılacaktır Yatı kısmı }AgvW olu Şaziyenln cesedi morga kaldırıl. ların 7ilkleri on arın omuzun· bel . ere rapor v ı "İn bir türlü evlenerek blribirimi- - Ben senin gibi anayı iste. · • " · 

d ve edıue · · ·ı k · !O narak nehari bir mektep haline mıştır. dadır, Ç.ocuklarının saa eti, ve B J reısıne verı ece tır. zin olamıyorduk. Anam babam 1 mem. Yavukluma gideceğim.,. de 
lstJkball onların mesullyetlne u arada lstanbulda bir süt fab. beni dilenmeğe yolluyorlardı. Ka. 1 di ve ana kız mahkeme korido. getirilecektir. Buraya 25 talebe Suçlu l:fangiıi 
terkedUmlftJr. ri~aaı kurulmasına karar veril. zancımdan uar azar 3 lira kadar runda şiddetli bir kavgaya ba.,_ alınacak, kendilerine ayda yirmi. Geçen gUn IKaramilrsel fahri -

ll'llkftmetln memur ailelere mı~, bunun için de belediyeler artırdım. Bir gUn Mustafanm 1 ladılar. şer lira verilecektir. kasının Sultanhamamındaki eu • 
mahırd• meskenler yapması en Bankasmdan !'apılacak istikraz. kolundan tuttuğum gibi vapura 1 Polislerle müba§irler kavgaya Konservatuvar mUd!irU ile iki besinde bir hırsızlık vakası ol • 
ideal hal tareııldlr. \'aktile hii· ~:~ıklOOö.~u··ı ı_ıra ayrılması mu • bindirdim. Buraaya kaçırdım. O. karışan 20-.10 kıptiyi güçlilkle memur daha evvel yapılan kad. mu§, Marko ve bak adında iki 
kAmet ta-rafından satm nlnunış F t•ght k"m~.ştUr. rada üç ~n oturduk. Paramız adliyeden çıkarmışlardır . roda açıkta kalıyorlardı. Bunlar kiti dUkkAndan bir kat elbise çal-

a ı e ı sut toplama yeri de yeni kadroda vazifelerinde ipka mışlardır. arazi de mevcuttur sanıyorum. 
Ancak bunun tahakkukuna 

kadu fakir ,·atanıln~ıı koruma-
nın imkAnına <la kanihn. 

gayrisıhhi ve fenni olduğundan yeni Ticaret Anlatma- 1 5 mi 1 yon 1ira1 ı k edilmişlerdir. Suçlularm Sultanahmet birin • 
dün belediye tarafından kapatıl. sından Sonra -o-- ci sulh ceza mahkemesinde gö • 

mı§tır. Diğer toplama yerleri de Radyolar ucuzluyor "ıst ı" k raz Ekmek Meıeleıi rülmeğe ba§lanan muhakemeleri 
kontrol edilecektir. Belediye re _ Belediye !stanbulun ekmek me dün çok enteresan bir ıafha ar -

AlelUmnm kira bedelleri ı l"ği ta f d 5 ı ra ın an ayrıca dün şu - Yeni Türkiye _ Amerika ti. İstanbul belediyesinin belediye. selesini de halletmek emelinde • ı.etmiştir. 
hadcllnclcn fazla :)iikscktır. Bn bel b. t · ·· d d" B z· h zı k ·· I ku i ere ır amım gcın erilerek d.. · ler bankasından yapaca0~ı 5 mil. ır. u münasebetle Ankarada ıra ırsı ı oy e rnazca !1· iik klik ht lif ı k ı caret anlaşması un menyet 
1 se mu e •a mı ara sütçülerin sıkı bir surette kon • F k t h il yon liralık istikrazın nerelere har Ziraat Enstitüsü ekmekrilik pro- lenmiştir ki hakim bu iki mu.. ·· 1'ah ı bili 1'1 JA h mevldine girmiştir. a a en z 11 

gore 
0 

una r. " c c· trol edilmeleri istenilmiştir. alakadarlara resmt tebliğat ya.. canacağı ıu ~kilde tesbit edil - fesörü tarafından hazırlanan ra. nundan hangisinin suçlu oldu • 
sapsıa bir ıurette inşaata başlı· -o-- pılmadığından bu hususta hazır- mi§tir. 3 milyon lira sermayei por valiye gelmiştir. Diğer taraf. ğunu kestirmekte müşkülata uğ. 
rarak manuı7. surette faizlerini İstimlak İşi Programa lıklara başlanamamı3tır. Yeni an mütedavile olarak yolların istim. tan burada da tetkikler yapıl - ramıştır. 
kiracılarına yiikletenler <le mel' Bağlanıyor laıma ile Amerikadan memleke. li.k işlerine, bir milyon lirası o. maktadır. Marko ve İzak dükkandan el -
cottur. Belediye i!Jtimltik komisyonu timize gelecek otomobiller yüzde tobils satm alınma.sına ve garaj. biseyi çaldıktan sonra Ka.palıçar. 

Fakat bence en miihim ınc· ı · 100 000 ı · ··t f b :E C ·J p d ~ yti ·· ·· l t bugün toplanarak fıehrin muhte. 60, radyolar da yüı;de yetmiş ~ ar ınşasına, . ıra su a · _ umarte. azar şıya Oıp u rum~ er, sa ıı me. 
sele, binaların en kısa bir zn· 'k 300 000 ı· M ı l d · · f k vararak Uf taraflarında yapılması icap e. tenzilatlı gümrük resmine tabi o. rı ·asma, · ıra ısırçarş • > mur arı a. ışın ar ma 
manda amorti ~dilme 1 hosabı· den istimlak işlerini programa lacaklardır. sının yardımcı hal şekline ifra • ~ A ·l\1AYIS il 7 i\I A \"IS peşlerinden koşmuşlardır. Hırsız.. 
n~ da1anılmış olma.sulu·. t•ç bağlıyacaktır. Bu arada Atatürk Bu suretle otomobil ve radyo. föna, 100.000 lira temizlik işleri cı: 16 Rchlül'ev. ı 17 Rcbı ül'cv lar ta.kip edildiklerini anlaymu 
dört senelik kira bedeli ile mes· köprüsünün iki tarafındaki mey. ların yakında çok ucuzlayacağı için motörlli vesait mUbayaasına, ~ 1 hııır 11 2 hııır içlerinden birisi paltosunu açmıt 
keal anuı lle birlikte bOOına- ldanlara. inen yolların da istim • anlaşılmaktadır. Bundan başka garaj ve hayvan ahırlan ln~uı • Vakıtler ! Vıua. lrıanı 1 V.ıS1 . ~z:ııt ve elbiaeyi yere dllfürmUttUr· 
r• mal etınek bir usul halini lak meselesi gözden geçirilecek • bizden Amerikaya gönderilecek na, 500.000 lira ekmek fabrikuı. -- -ı- - Hırsızlan yak&lıyanlar elblleyi 
muhat ... ettikçe küçük memu· tir. ve Amerikadan bize gelecek bir na ayrılacaktır. •a"•• 4 ~1 P •~ 4 rıt 9 40 il hangisinin dtltUrdUfünU göreme· 
l'llll keadlıtJ rahatta ht111etm<'sl· - çok maddelerin gümrük resimle. Kavga Eden Ahçılar 11•

1
• 12 ıo 15 °<> 5 ıo '6" mitler ve ıuçluJarm her llcili de 

t ~a ı H lmk 1 k -• ikindi 1R 'ol M4.'\ 1R t 15 8118 ne m ... n yoktur. Acaba kira u çu arımmn, anunı;u· rinde tenzilat yapılmış ve bilhas. Perapalu otelinde aıçı Muıta. Ak••'" 
19 10 12 00 

rn ıı 
12 00 

mahkemede inklr et.mitlerdir. Bu 
IMdell.cat aonnal hır binanın 1 naslarrmıaın şimcliclen bu sıkın· sa ihraç edecejlmfz bazı madde· fa ile Muharrem kavga etmişler,, vat•• :IOM 

1 48 211\7 1 '" vaziyete göre hllrim Reşit haki • 
..,..._ fllbfm edecek '.'f!'Jd!~e tdı 9M7al w l979 IJılr tare rertn Amerika gilmrUklerinden Mustafa Muharremi tencere ile ''" ••• 351 7 o a rıa 7 u ki suçlunun tayini için tah • 
daha Mnaa. Mr tare bnluna- lgôetcrmelel'I ooır 7erinde ola· realmden muaf olarak geçmesi bqmdan ehemmiyetli surette ya. J kikatı ıeniıletmefe karar ver .. 
DiN mı? } caktır. SADRI ERTEK Jrararlatmrıtır. ralamııtır. mittir. 
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Günün siyasi meseleleri 

Bir lngiliz, Fransız, Rus ittifakının ana hatları 
Son Haberler Günlerin Peşinden: 

Bir izdıvaç hadisesi • ' 1 - ":. 

b • l Litvinofun istifasına Millet Meclisinde 
~e IS an neye Kızıl Ordu erkanı Vakıflar Bütçesi Kabul 
• Edildi 1 ti ra z ed ı· yor? sebep olmuş Ankara, 5 (A.A.) - B. M. Mec 

• Varşova, (Hususi) - Trans. lisi bugün Doktor Mazhar Ger. 

Akdi ınevzuubahsolan Ingiliz alınmış olacak demektir.) Rusya kontinental Presin bildirdiğine gö men'in reisliğinde toplanmış, sa
;- Fransız _ Rus ittifakı etra. • da bu teminata mukabil Holan. re, Litvinofun istifa ederek Molo- nayiin kontroluna dair olan kanun 
slnda bir yazı neşreden ingilizce da, Belçika, yahut lsviçrenin bir tofun hariciye komiseri olmasını, layihasının geri verilmesi hakkın. 
k~day Dispetch ga.r.etesi diyor taarruza uğraması takdirinde on. Kızılordu erkanı hazırlayıp talep da Başvekalet tezkeresi okunmuş 

lara yardım için harbe girecek - etmi~tir. ve Vakıflar umum müdürlüğü 
lu~'.liiUerin Lehistanla olan dosL tir. Şu şartla ki, lngiltere ve Fran Çünkü, Moskovadaki ordu men 1939 yılı bütçesi 2.789.500 lira va. 
le b muahedesini feshetmesi, böy- sa da bu devletlerin yardımına supları birkaç zamandan beri Lit- ridat ve 2. 788.4 70 lira masraf o-
l ir ittifakın akdini daha yakın koşmuş olsun. vinofun siyasi görüşünden mem. larak kabul o:iilmiştir. 
b~~lırnuş bulunuyor. Lchistanın Rusyanın Uzak Şaktaki hudut_ nun değildi. Onlar Litvinofu (sil- B. M. Meclisi Pazartesi günü 
b~;·ı~ bir ittifaka başlıca itirazı, ları meselesi ileride görüşülmek rüncemede bırakmak) siyasetinin ı toplanacaktır. 
tin· arp vukuunda Rus askerle. üzere şimdilik talik edilecektir. : yolcusu olarak itham ediyordu. --o--

Siy~~. Leh topraklarına girme - Rusya, lngil~ere rn.Fransanml Tokyo, 5 (A.A.) - Japon mat. Potemkin Ankara-
Le garp kom§ularıle .Lehıstan, R? _: 1 buatı Litvinofun istifasını geniş 

nı· histan şimdi Almanya ile manya ve Yunanıstana verdıgı bir surette tefsir etmektedir. dan gel"ıyor 
reısakının bozulduğunu lngilte - teminata işti~ake hazırdır. . . Tokyo Osahi Şimbun gazetesi, 

Ye bildirmiş bulunuyor. Bu su. Ruslar aynı zamanda bu ıttı • İngiliz _ Fransız çevirme manev- Ankara, 5 (A.A.) - Sovyetlcr :ue, Rusya ile teşriki mesaide fakın uzun müddetli bir ittifak ralarma sürüklemek için Litvinof Birliği Hariciye komiser muavini 

d
endisini daha serbest bulmakt" l t kl"f t · 1 d' 1 ır. .._ oması~ e ı e mış er .. ır. ?1za. tarafın.dan yapılan gayretleri isti- Potemkin Yoldaş bu akşamki 
So !anır ımzalanmaz İngılız, r ran. fasın n bir neticesi olarak telakki eksprese bağh hususi bir vagon-

~ 
1 

vyetlerin ittüak teklifi şu sız ve Rus crkiinıharbiycleri ara.
1 
ediyor. l:ı şehrimızden ayrılmıştır. 

t~ dadır: Inugiltere, Fransa, Le- smda derhal görüşmelere başla. · Yomiuri Şimbun gazetesi, bu Türk - Sovyet bayraklariyle 

g 
nya ve Estonyanın istiklalini nıp verilen teminatların ne şekıl. · d · donatılnııs. olan istasyonda Harı·-8.rant· t hadiseyi Sovyet polıtikasın a hır 

l _h, 1 e melidir. (Romanya ve de tatbik edileceğini gösterecek . d 1 ci Vekili Siikrü Sararog~lu, Han"cı· _ 
<.<e ıst d deği~ik!ığe alamet ad ey emekte. .. :ı 
r; an a garanti edilmiş oldu. şartları kararlaştırmağı istiyor - ye V :~:alı.ti ıımumi katibi Numan 
Quna göre S t R b" 1 dir. lii" ovyc usyanm u. ar.,, Mcn~r,enci:>ğlu, hariciye protokol 

· garp hududu teminat altına _..,., •ı< Paris, 5 (A.A.) - Havas Ajan. dairesi şefi Şevket Fuat Keçeci, 
sı bildiriyor: 

~asihate muhtaç 
değiliz 

lan ( Ba§ tarafı 1 ttcidc ı 
,, 'l'iirklcrin milli misal.: h~ı-
'-'lld . 

ll 
u içincle Ynrlıklnrını ,.e Js· 

ktd . ,, llcı·ınl nasıl kurtarruı!'I ol-
"~k ' Inı·ını bura.un tck--l'llr ctmi-
~ecc{:_1z. Tüı·k milleti bu türlü 
ı:Ücn(]elcler llc elde ettiği i tik
l'l:nı sntleco keneli te<lakı'\rlığı-
11 ıncuyumlur. Onun için mll-
11 ll.i.icıHlelc bUyiik zntcr ile 
Clfccıcmlikteıı sonrn Türk 

1Utıı-..ht ... ın heyeti I..ıoznmJa lıa-
lJııı'"u·ı U knr•ıln"'tl,.__ ilt .,. .. ,.... znınnn 

' Ye son şnrt olnrnk h.tlkliU 
hnkı· "111111 tnnınmast olmustur 
~ . 

0 bunu tanıtmıştır. 
I>eınek istiyoruz ki Tiirk mil· 

leu ' T-e urkiye Cıınıhnrlyeti b-
llJ l Ui • n ınnıuı.s1 ııo oldıısıınu 
bııı 

l' 'c hu i tik lfılc hcrhnııgl bir 
tnı·ntt n11 tehlike gcJıncsl ihti-
ın.nııl'rl ile Alm:ın dosthu·mın 
tl'}ftş \'C cııcllsel·o diiı.;ınelerlne 
Cbcıl yoktuı·.' 'zira o 

0

lstlldfllin 

inrnntısi '.l'iirk milletinin ken-
1 isidir, 

noğnzlnrm nrnhnfızlığı \'Rzi· 
fcsı ı. ne gelince, cnmhııri:rct hü· .... ~ . 
1 

uncu hu hususta ne kn.ılnr 

( lk:J{ntli olduj:.rııım fln üç ,.ıl C\"" 

''cl " 
ı·a, 

toplnıınn Mont ren~ konfc· 
lı nsıncıa giistcrrııi';-tlr. Boğnzlnr 

l!l' ~eyden c', el Tiiı·kl renin 
ca, • 
lll. ne, ine :ıçılnn blı·cr kapı de· 

t'k olduğ'u nn göre bekçinin vn· 
~lrc . . 

ıııı do 'J'iiı·J,iycııin cnııılyc· 
lJ ,. 
r e bcyııl'lıııilcl ım.llıun ınnhw 
il;. 

'> • .tt ı ııol-.tn~ııulnıı giircceği <le 
, Utthcı götiirmez bir hnkikntt ir. 
•->ıı • 
ti 1111 lı;ln cumhuriyet hiikiımc· 

bıı 'nzircsini ifa hu u~uuda 
'et ~ 

\ 
~,. ki do tlnrı t.nrafmdan ~u 

l')• 
~n n bu tuz.cin tn ,·siy eler alnın-

111llht.nç değildir. 
'l ··~ 11 hnlılc Almnnlar g<'rçcktcn 
l•tkı h <'ı·c dost olnınk ,.e do t 
111111 ·ı 1 • ı ı ·r .. k ıı ı ' '" ıst J or nn;n ur ın -

il 
tiııin do ı hırı He dü.;nınnlnrı· 

1 t • • 
efrık cdcullccck hir siynsi 

l'\. 
l't 'lecıc bulunduğunu kabul 

il 
tııt'liılirlcr· 1'iirl~lcrin milli 
·~ ' lı nrııutıcl'ini kcnıJileriıulen da-
n ı ı 

' 
~ tnkclir edermiş gibi bil' 

ll:Q 
, Ht tnkııınl'nk onlnra ders 
l'tııı ,_ 

Ilı c..: znlııııct ine girmemeli· 
I', 

ı]0 )\~nı 'l'ıirki) culn h~ynclmllcl 
Nı'" lJtı){ nlın ında lılr tek (}l~ii-

1 \ 
l>ı' llı•für. nıı ılıı ııo ... tlııklnrın 

'7.II ı. 
1111

• c~ dPf;il, fiil ile gi.> t eril nıc-
ıı1 • •ılıııtliki lııılcle Alnıan)R• 

lı.ı~ 'l iirkı~ eye giıstcrccci:l dost
tl'rf ~cı-ı is ... B•J[;nzlnr rejimi ü-

ii ıı(] ıuı .. ifrnt 'ermek değil, 
ı .

1 
t'kl3·<.'nin <1c clnhll olcln!,rıı Hnl
ıı \ 

f ııtaııt ın • 
1 1 • 

ı iıı·ı ıw tt.i r. 
<\tııı nııl n ile müt tc.tikl 1tnlya. 

Maarif Vekili
nin nutku 

Temennilerin çoğu 
kanun hahne 
getirilecektir 

Birinci Türk neşriyatı kongre. 
sinde kong:-e başkanı Maarif Ve
kili Hasan Ali Yücelin söyle::liği 

nutuk ııud:.ır: 

"Bü kiıf:fa~ ıcısa bi~ zamanda bu 
kadar verimli iş gören bir kongre. 
de çalışmış olmak benim için bir 
şeref, sizler için ha'ldı bir iftihar 
vesilesi.dir. Hastalıkları dolayıııile 
Halit Ziya Uşaklıgil, Halide Edib 
gibi buraya gelem:yen üyeleri de 
cahil olmak üzere hepimiz, memle 
ketimi::in kültür inkişafı için bes. 
lediğimiT emelleri, emek halinde 
birleştirmiş, bir araya toplamış 

bulunuyoruz. Grek burada okunan 
rc.porlao:, guek raporlaı dolayısiy
le iler: siırflmüş fikirler, maarif 
vekillı~i için, cumhuriyet hüku. 
meti ;;h ve onun dayandığı cum
huriyet: halk partisi için bütün or
ganlarımızı yeı. çalışm-ı•t.ı.cı sn. 
kedici mahiyettedir. 

Varılan prensip kararları üze
rinde yapılacak incelemelerden 
sonra bura.da ileri sürülmüş temen 

1 
nilerin pek çoğu kanunlaştırılacak 
tır. H:r memleket meselesinde, 
duygulu ve dikkatli olan Büyük 

1 

Millet Meclisimizin neşriyat da
vasında da dileklerimize tahakkuk 
imkanlaıı vermekte çok alakalı o. 
lacağını:ian eminim. Siz de emin 

dlunuz. 

Kongre' vesilesiyle naçiz şahsım 
hakkında gösterdiğiniz muhabbet, 
itimat ve iltifatlara. bütün varlığı-
mı memleket irfanına ve onun siz
ler gibi yüksek mensuplarının ar
zularını yerine getirmeye hasret
mekle mukabele edebilirim. Türkl 
kültürünün ilerlemesine tepe.d.en 
tırnao-a hizmetkar olmak benım 

b ı 

tek emelimdir. Sizden gördüğüm 
samimi hisler, ancak benim çalış-il 
malar:mı çoğaltabilir. 

Hepinize ayrı ayrı teşekkür ede 
rim. Birinci Türk Neşriyat Kon-1 
gresini, müstakbel irfan hayatımız I 
için bir başlangıç sayarak kapıyo- 1 
rum . ., ı 

=================== 1 
ne ;\lnıanya \ 'C ne ele İtalya için 1 

hh; hlr :ınrnrı hnlunınnynn ~Sal·! 
kan Antıuıtıru pnrc;nlnnınk sıya
ctl tnklp ettik<:" ~iiz<>l dostluk 

• 1 
sfö•:kr1niıı hi'.' bu· kı) met \C mn- 1 

Ankl~a belediye reis muavini, mer 
Litvinofun istifası sebepleri hak kez 1cumandanı, ~mniyet direktö-

kında sarih malUmat mevcut olma rü, Romanya büyük elçisi, İsveç 
dığından bu hadisenin siyasi §Ü- büyük elçisi, Sovyet büyük elçili. 
mulünü ölçmek hususunda ihtiraz ği erkanı tarafından uğurlanmış 

gösteriliyor. ve bir askeri müfreze tarafınıdan 
Moskova haberleri alakadar ma-

hafiller arasında noktainazar taa
tilerine mevzu olmuş ve keza Ha
riciye nezaretinde dün Bone'nin 
verdiği ziyafet münasebetiyle - ki 
bu ziyafette Sovyet büyük elçisi 
Suriç de bulunmuşt·ır - bu husus. 

.da selam resmi ifa edilmiş, muzi
ka iki memleket milli marşlarını 

çalmıştır. 

Sovyetler Birliği büyük elçisi 
B. Terentief ve refikası Potcmkin 
Y olda~a refakat etmektedir. 

ta konuşmalar yapılmıştır. gayet açık olarak şöyle ifade et. 

Fransız mahafiliain intibaı §U. mektedir: 
dur ki, Litvinov'un istifası Sov- Mebusan meclisi hariciye encü
ycfür Birliğinin harici siyasetinde meninde gerek başvekil Daladye, 
ana hatlar itibariyle mühim bir gerek hariciye nazırı Bone'nin de 
deşiklik yapmıyacaktır. a6ylcmİJ oldukları Uzere J>oionya-

Diğer taraftan Bone ile Polon. nm hayati menfaatleri mevzuu 
ya büyük elçisi ara&ınıda yapılan bahsolduğu her vakada Fransa 
konuşmalar hakkında, salahiyet- Polonyanın yanındadır. Bu haya. 
tar Fransız mahafili, Fransanm ti menfaatlerin takdiri münhası
Polonyaya kar~ı olan vaziyetini ran Polonya hükumetine aittir. 

Görüp Düşündükçe ... ,_., .-.......... .. - -
Ankaradan enstantaneler 
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On altı bene önce, lılr tek ) nprnğa hasl'ct. Ankurndn, bu· 

giin zengin lılr ye':'illik dalgnlnnı)or. 
Geni!;' a ... raıt l'adılclcdn ortnlarrntla yollnı·la beraber u

zn3·nn bir cennet korlcloru 'nr. lin\ ndn nemli bir t.opruk k.o
ktı"ll duyuluyor. Şehir, ~anki ııcniiT. dlnıni7 bir l nğmıınlaıı 
çıkıyor gibidir. 'l"ıkannn genç, gcq;ln ~ aıırnklnr, id dnmln
Jnrdan kiipclcr tnkınmı-:lnr. Sn halı giinc':'l bunları toku~t u
rııyor. her dnldn ınrılt ılı blr ııocl nğncı ilqınil or. 

nuı·a<ln ilk güziimo çnr pnn ı;;cylcrdcn IJiı'i ele c;iipçiilcr 
olılu. Açılır ı.npnnır, sıı·a .. mrn ı;iirc farn':' olur, kürek ohu• <"l 

Rrnbaları yar. 
llndn lnr gihl hunlnrı elleriyle itip sül'iiyorlnr. Yolda 

ıne ... elit, clii';'lllİİ<: bir lllJlrnk, dikknbiz bir yolcunun nttığı 

bir kılğıt paı·..-a. .. ı, bir dgarn ız mnriti ı.!İil'flii mii, c;üpçü duru
yor, l\letlni i~lC'tlyor. J{ı~n bir c:ntırllı llo fnı·nş nlc;nhyor, n
mba, çüpü yut n~ or. Hıırncln '>Upçiilcr üriimccklcr gibi. ıı alk 
geçerken bir yere ~iniyorlar \'C nncnk cndıleye ı;i.>p clü':'iiıı· 

ce ortaya çıkıyorlnr. 
Bu temizlik, im ~cşllUk bana insan güciiniiıı hu<lııtsu~

luğ'unu <lüşüncliirdii. htlklitl Snrn':'t giinlcr.indc, heı·kesin 
bir n~ac; <likıne'i dn,·a~ı ela \nı·clı. 

J>iikkl\ncılar nk~nınlnrı fi dnıılnrmı topraktnn çekip çı· 
kıll'ırlar ,.e erte .. ı snhnh tckrnr dil~cı·l<"r<li. Sokaklnrdn k<>ı.·i 
... üriil<>ri ele yoktu nmn, khııhi Ilı' nlı;in, he~helli konı-:;ıılaı·ın· 
elan kn~kulamlıklnrı için hii)' le yapıyol'lnrdı. 

Şimcll Ank.arıulaki n::::,nc;, ..-ııııcn, tılflnn, ~inı~ir , c giilgı• 
bollu~unu giiriip do o ıı;iinlcri hntırlaııınnınk kabil olmnloı-. 

"hıkılfiıı" m bence hir tek ıuınc;lzglsi \arılır: Olmnzln bo

ğu~nıak. muhnll ~·enınC'k. ı\ğnc: , ·c )nııı·nk dn\·nsı da hu ı..- hı· 

zının bir zorlanışmılnn bn~ ka hir ı;:cy değildir. J~iil top· 
raklı "J.~tlmc.,ut" ctcklerincleki çiftlik, Yeni Polatlı, ı\nkn
rnya clolnnnn bu pnrklnr, hahc:<•ler o :t.nrerin yc~ll <le tanla
rmclan bn~kn ~c.r mi? .. t ııkıl:'lhırt ruhlar iistiincleJ..:J nnaynsa
!'II, ''Celi/it Gfiliinii", "Sn~lık ovası" yapnn kun·ctıe ynulmıs· 
tır. nirl c:ıkıp dn: , 

- Türk 1nkıll1hını hnnn kısac·n tarif ett 

J)i~·e ~or:-.a, hen, hn":-l•ll sii7. arnmnz: 
- ('cllı\t Giiliinii Snl!,hk ()\'ll..,ı, kiil clnğlnı·nn cennet hnh-

Çf'~i yııpaıı mudz<• ! 
nası olanın:.ı. ı ASIM us ___ n_c_r._K_('_<:"_t"(_ıı_n_1_. ____________ ı_ı_ı\_J_\._ı\_ı_._s_r_ı_ıA_ 

Romanyanın sabık 
adliye nazırı 

Altın Kaçakçılığına 
Vasıta Olmaktan 
Mahkum Edildi 

Romanyanm sabık adliye na. 
zırlarmdan Mösyö Konstanten 
Kseni ile karısı altın kaçakçılığı 
suçundan altışar ay hapse mah. 

J\.rul Zogo kı.çiik hcııı-:-iı·c~i 

l'rcıı::.c-" Seni) c ile .. \l.Hlülhcmıi· 
din kiiçiik oğlu Abid'in c' len-
ıncsi me ele ini izah etli. nu iş 
te dini ulftknduıı ba~ku bir fuııll 
yoktur, eledi. 

Uugiiıı Tiiı·kiycııin hiı- mi n
firi olnrnk nııunızdu bulunan 
J{rnlı maziye nit bir ıııcscleflcu 
lluln~ı i tintuk cd(•cck değiliz. 

Bundan clolnyı kcnllislııln ı-ıkıl-
ıırn,.,mı dn btcıncyiz. ı-\nc:ık fcı·· 

küm edilmişlerdir · -S l 1 d ~ ' h <lı olılugu kadın· İ) nsi hit· hiıdi-
uç u 0 ma ıgı alde Mösyö ·c oltlıığu l<;in btlkhul tıırilıiniu 

Konstanten'in mahkum olucu kö-~ hlı· ııoktu iizcl'iııdc i ... ı-.u· ile du-
tü bir tesadüf eseridir. 

Bükreşte Kisselef caddesi ü. r:H·ağıın :.ı:ume<lcl'iz. 
zerinde modern bir köşk vardır. , .1lcabn . ı.~rcnsc.s Seniye He 
'l\Iösyö Konstanten bu köşkte 0 _ 1 1 cııs .\ lml rn izdi mcı Dnde<'c 
turur. bir tc..,:uliif c eri mldlr? Uüyle 

Mösyö Konstantcn adliye ve. i~c hu iki genç hirihil'lcriul ne· 

killiği zamanında evlendiği karı. r~ü.~ ı;:.i.i~·müş 'e h<>ğeıımJ-:tcı
sı dul ve bir çocuk anası idi.. ıhı·· lııt ulu c' lcnıııck arzu ıı luz 

Madam Konstantcn'in ilk ko • tnı·nfmdnn nıı, yoksa erkek tn
casmdan olan oğlu Flavian Bük. rnfııul:ı.ıı mı gclmlı:tir': Yok bu 
reş yataklı vagonlar kumpanyası iş bn it hiı· tesnılüf ,·c 111fıkntlnr
umumi müdürlüğünU yapıyordu. lnrın kemli nrzıılnrı eseri dcl:fl 

Romanyada I<oga kabinesi de hn':knsı tuarııul:m ha7.ırlnn· 
mevkii iktidara gelince Flavian mı':' bir tcl'tip 1-.c hu ba::-kn de-. 
memleketini terkederek Paristc ııil "n .:;-ahsi~ et kiııulir': J\:rnl Zo· 
yerleşmeğe karar vermişti. gonun J,cıulbl mi? Yoksn bir 

~"akat Romanyada bir çok pa. dost sıfnt1 ile Ahı oliııl ıııi ·: 

ralar bırakmıştı. bunları da altın Jzılh acı J\ı'nl Zogo ipUda 

külçeleri_ halinde memleketten ıkendi diişünmii':' i c bu Iıftdisc
çıkarma~a karar verdi. Bazı ban. iyi ıııiinhu ... ırnn hlnlcno Anın

kerler de bu altınları alacakları. 'ut gcnd nrnsındn Prenses So· 
nı bildirm!şlcrdi. . ıılyere lflyik bir genç lnılunn.· 

lflte facıa bu !;Ckılde başlamış nıanm,..1 uret iyle tcfsiı• 1 k 
la R d b

.. .. . e nıe 
o u.. on.rn.nya a. utun mem . ırızııııehr. Yok biiylc clc'[;il de 
tekeller gıbı altın ıhracatını ka. bn isi J\"l'Cll z0 ,..0 lıc "l 1\I • • • • • t> :On H.nn ı u· 
tı surette menetmıştır. so!ini dü~iinmii.; i b 

R d
.. Fl . .. • • e uııun ııın-

omanyaya onen avıan mu- na ... ı tabii clnha h .;k ı . 
"t b' f beki k .. 1 n~ n o ac-nk 

saı k'~rl ırs~t. • em~ uzelre : • tır ... Her halde <le<liğluıiz gibi, 
tın u çclcrını en cmın bu dugu 1 ·til·l,nl 1,. ·il ı b kt ·· .. . ~ , • ..ı l u no · n uzcı-111-
uvev babasının evınde saklama. el el '·tı • - . c ıırnc-n" r ... 
ga karar vermiştı. Bu hareket - 1 'S 
t 1\1

.. .. ı· t t k t' lı-ı. .\Z\ J{Ul\IÇ \ "1'1 
en osyo \.Ons an en a ıyen • 
malfımattar değildi. Yugoslavya Almanya

dan Silah Alıyor 
Belgrad, (Hususi) - Almanya 

ve Yugoslavya hükumetleri ara
sında 25 'iilyon 1ngiliz liralık ve 
on sene müdidetli bir mukavele im 
zalanmıştır. 

Rumen hükumeti vaziyeti ha. 
ber alınca Mösyö Konstanten'i 
isticvap etti. Sabık vekil belki 
de ihbar roilmişti .. Nihayet Mös. 
yö Konstnntcn'in evinde yapılan 
bir araştırmada on milyon ley 
kıymetinde altın külçeleri bulun
du. Almanyanın verdiği 25 milyon 

Bunun üzerine sabık adliye lira kredinin üçte ikisi ile Yugos. 
vekili ile karısı tevkif olundular. Iavya lşkoda fabrikalarından harP. 

Flavian'm altınları çıkartmak levazımı silah, cephane ve tayya
için vasıta olarak kullanacağı an. re satın alacaktır. Krediler on ııe" 
laşılan diplomat Ruztugan vazi • ne zarfında ödenmiş olacaktır, In. 
yeti kurtarmak için kendini öl • gilizler de böyle bir kredi açmak 
dürmüştür. ı teklifinde bulunmuşsa da valdesi 

Snbık ndli~e vekili ile karısı çok kısa olduğundan Yugpslav hü 
muhakemelerı sonunda altışar ay kfımeti kabul etmemiştir. 
hapse mahkm edilmişlerdir. -o----------

Rana T arhanın 
lran Hariciye Nazırına 

telgrafı 
Hosrevi, 5 (A.A.) _ Anadolu 

Ajansının gön.derdiği hususi mu
habiri bildiriyor: 

Sofya Sefarethanemizde 
Diplomatlara Ziyafet 
Sofya, (Hususi) - Sefirimiz 

Şevki Berker geçenlerde Bulgar 
Başvekili şerefine bir ziyaf-et ver· 
mişti. Dün gece ikinci bir ziyafet 
verilmiş ve bu ziyafette Harbiye 
nazırı General Daskalof ile kralın 

Türk heyeti reisi B. Rana Tar. 
han İran hariciye nazırı B. Alama müşaviri Gruyef, Yunanistan scfi. 
b d ri Diyaman.dopolos, Romanya se •. 

1 
u_ra_ an aşağıdaki telgrafı çek. mıştır: firi Filoti, Hariciye nczar.eti crka-

ç k 
nı hazır bulunmuşlardır. 

0 güzel memleketinizden ay. -------------

Gafenko Belgratta rılırken, Şahinşah hükumetinin 
h~kkı.mızda gösterdiği kardeşçe 
mısafırperverliktcn ve ibzal ettiği 
bütün ihtimamlardan dolayı en sa 
mimi teşekkürlerimizi ekselansla

(Baştarafı 1 iııcido) 
gaıetesiuin husust muhabirine 
beyaıınttn bulunmuştur. Muha-

rına arzeder ve hararetli minnetar bir bu beyanatı gazetesine telc
lık hislerimizin hükumete iblağ fcııla bildirnıişUr. Muhabirin 
buyrulmasını rica ederiz. s11aliııe Gafcnko şöyle cevap 

Ikamctimizden unutulmaz hatı- \'crmi5Ur: 
ralar taşıyacağız. Kalplerimiz, en 
kardeşçe kabul gördüğümüz, as. 
rın en güzel izdivaç merasiminde 
hazır bulunduğumuz ve büyük 

"l':ılknn nnlaşmnsmn benim 
itimadını vardır. Anuııa sulhu· 
nu l:oruyacak ve muvazeneyi tc
mhı edecek birinci cleFeccdc bir 

hükümdarının idaresinde kaıide§ tcşekkUl olarak ben Balkan an· 
millet taraf ndan başarılan muaz. 
zam eseri gözl::-imizle gördüğü. 

müz misafirperver İran toprağına 
karşı sarsılmaz dostluk ve kardeş· 
lik hissiyatile doludur. 

taşmasını görüyorum. 
So' :·etler hariciye komi er 

mun' iııl Potl'mkhılıı Ankarayı 

zly arctlııe \'C BUkreş ile Sofya
da-:-1 tE.mn~larına dair muhabi
rin sordu~u suale de: Potcmki
nln BUkrcş ziyaretinde memlc-

Bonenin hükumeti
mize teşekkürü 

Paris, 5 (A.A.) _ General keti tlışmda bulunduğu için bu 
Vcygan.d"a Türk makamatı tara- mtl;ı;nk<'rclt>rl t.-ıkip edemediğini 
fından yapılan çok hararetli kabul sbylemlştlr. 
r~smi Franaıa mahafilinde derin huıuıta Fransanm tc§ekkürlerl
bır memnuniyetle kaydedilmekte.I nin Ankara hükumetine iotağına 
dir. ıFransanın Ankara büyük elçisini 

Fransa hariciye nazırı Bone, bu memur etmiştir. 
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İtalya sulh istiyor 
Polonyanın Hareketini 
Makul Bir Lisanla Ten

kit Ediyorlar 
Fransıı:cn. Paris - Soir ı;azc

ıcslnJn Itomnya gönderdiği hu
,u i nıuhabilr yazıyor: 

Jtalya resmen Alman siyase
tini doğru bulmakta ise de mat
buat Polonyunın hareketini ten
kit ederken şiddetli bir lisan 
kullanmaktadır. 

Faşist idarecilere gBre Al
manya - Polonya münasebetle
ri çok gergindir. 

Fakat İtalyan mahafilleri 
vaziyeti bir facia şeklinde gör· 
mek istememekte ve Avrupa u
fuklarında yakın bir tehlike gö
rUldUğU zaman bir adım geri 
çekilerek harekete derhal işti

r~k etmenıeği tercih etmekte· 
dirler. 

ROJ\J,\ sm.H Ü.MİT EDtı-on. 
Roma Almanyanın tatmin e· 

dilmesini nçık bir surette iste· 
ınektedlr. ÇUnkU bu vaziyet 
ınil.lvcrin demokrasiler Uzerin
.d• yeni bir muvaffakıyet! ola
P6J;tır .. Fakat lloma aynı za· 
Mda da meselenin sulhan 
~lmasrnr istemektedir. 

lt:tJyan gazeteleri Fransız ve 
!nglllzlerln, Fransa· İngiltere -
Polenya ve So,·yet Rusya ara· 
sında bir anlaşma yaparak to
taliter devletler hakkıncla bir 
çevirme siyaseti takip ettikleri· 
ni y:ızmaktadır. 

Yün Çileleri 
Nizamnamesi 

Ticaret odasr yün çilelerinin 
eksik satılmaması hakkında ha • 
zırladığı nizamnameyi bugünler_ 
de ilan edecek, ilfuı tarihinden 
bir ay sonra da yün ipliği satan 
esnaflar paketlerin üzerine için.. 
deki ipliklerin sıkletini bildiren 
etiketler kaymağa. mecbur tutu _ 
lacaktır. Etikette yazılan mik • 
tarcla.n eksik çıkan çileler için el
li lira ceza alınacaktır. Nizam. 
namen.in tatbikatını Ticaret Oda. 
sı kontrol edecektir. 

--o-
Bir itfaiyeci 
Yaralandı 

1 sabah Yeşilköyde !stan 
h .... caddesinde Rahminin 2 nu. 
maralt evinden yangın çJlmuş, 

üst kat yanmıştır. Yangın esna. 
smda. Şefik isminde bir itfaiye 
neferi merdivenden düşüp yara
lanmış, hnstnneye kaldırılmı tır. 

Sar' ası Tuttu 
Fatihte oturan 19 yaşında Ha. 

lim isminde bir çocuk Edimeka. 
pı tramvayından inerken sar'ası 
tutarak yere düşmüş, başından 
yaralanmıştır. Haliın hastaneye 
kaldırılmıştır. 

!A 
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- Çok tuhaf!. Ben nasıl olu -
yor da bir defa olsun ~izi görme. 
dim?. 

- Hep Ditroit'deyim. 
- Amma yaptınız?. Yahu Dit. 

roit benim ikinci memleketim. 
Ben de senelerdenberi oralıyım. 

Hiç i§itmediniz mi?. 
- Maalesef hayır! Ben uzun 

müddet Ford müessesesinde ça • 
lıştım. Şehirde tabii biliyorsu _ 
nuz Türft vatandaş pek çok .. Bir 

Ticaret Mektebi Islah 
Ediliyor 

çoklarile ahbaplık ettim, fakat 
elbet görüşmediklerim de vardır. 

- Nerelisiniz? 
- Erzurum vilayetine bağlı 

Kiğı kazasının Karir nahiyesin. 
den Be.kmal kariycli Hasan Mus
tafa ağanın oğluyum. 

- Ben de Harputluyum. 
- Hemşeri sayılırız. 

- Evet! Çok üzüldüm bu ka. 
dar yıl tanışmadığımıza. 

- Ben % eitsey kumpanyası _ 
nm sahiplerindenim. 

- Kartntzda okudum. Çok 
memnun oldum. Sizin müessese. 
de Mehmet Ali ile tanışıklığımız 
vardır. 

- Ya! .. Mehmet Ali nereler • 

Yüksek deniz ticaret mektebi. de? .. Biliyor musunuz? .. 
nin yeni teşkilatı hakkında Mu _ - Zannederim cumhuriyetin 
habere ve Münakale Vekaletile I il~mdan sonra Türkiyeye avdet 
temaslar yapmak için Ankaraya ettı. Öyle duydum. 

bucak Ford'un fabrikasına. aldı. 
lar. Orada makinistlik öğrendim. 
İdmana çok merakım vardı. Faz. 
la ağır ve toplu olmadığım için 
paralı güreşlerde arzu ettiğim 
mevkii yapamıyacağımı anladım. 
l\faamafih yaptığım bir çok mü. 
sabakalarda keneli ayarımdaki 
rakiplerimi evvel Allah yere se
riyordum ama Yusufun, 'Mahmu. 
dun okkası olmayınca dahn .ziya. 
de sivrilemezdim. Fabrikada 
boksa da çok merak başladı. 

Dempsey'in Fransızlarla olan ma 
çmdan sonra ~n de kendimi bu 

işe verdim. Kendi kendime klüp. 
lere, salonlara gidip iyicene id -
man ediyordum. Fakat aml ha. 
kiki boksörlüğe başlamama bir 
kavga sebep oldu. 

(Devamı 1·ar) 

Yeni Gelen Vagonlar 
Devlet Demiryolları tarafın • 

( ~~a haberler ) 
• H:ııııidi~c nıel.:tep gemisinin J\:ı· 

ratleııız vc Akdeniz liın:ınlı:ırına ~a
paeuj:lı ı;eyı.ılıntc oit lıozırlıkl:ıı· hı l· 

ınck iizcrcdır. Grmi ite oy içinde cv
\ clü K:ır:ı <lcıı!zc, sonrn .ı\kılcni:r.c ı;ı· 
knrak muhtelif linıaııl:ınlıı kaldıktan 
ı;onra uğustosla dönecektir. 

• Yaııan odliyc ı.~ıra} ınrn enkazı 
bir :ııı ev\'el k:ıltlırılıırulıi. yerine bir 
bı;lıçe kurulacaktır. 

• Sullanalııuct h:ıfri) aliyle aliıka 
Jar olan Sko.; Arkcloğu Uakster fan· 
li.> eline ılev:ırn etmek üzere şehrimi· 
te geldiği zaın:ın, yaptı(h hafriyııl 
)iiziindcıı bazı e,·lcrin temelleri leh· 
likryc girdiği :rolunılnkı şikı"ıyetler
lc tle daha yakınılan ıııe~gul olunu· 
caklır. llafdynt salınsıııda bazı ta
rihi e<;erler de bulunJuğıınJıın müze· 
ter iıt:ırr.si hıı e~crler üzerinde tel· 
kikler ynparak belediyeye rapor ver
miştir. Rapordn, hu tarihi e~trlcrin 
hnrriy:ıt yüzünden yıkılına tehlike· 
•i ı;ıüı:trrdiği lıihlirilıııekledir. 

"VAKiT • 
.ABOZ\E fAHİFESJ 

Mtmleket lltmltktl 
içinde dı,ında 

Aylık 95 155 Kr. 
3 aylık 2ti0 425 • 
6 aylık 4i5 820 .. 
ı yıllık 900 1600 • 

l'orifcrlcn Balkan Birliği 

!çın il) rln otuı kuru, düşülür. 

Posta blrlıgıne ııırnıcycn yerlere 
o)·da yctnıış beşer kuru, zam· 
nıcdılır. 

Ahone ka)•J1111 bildiren mek· 
tup ve telgraf ucretini, abone 
pıırıısının posta veya banka ne 
yollııınrı ücretini ıdııre kendi O· 
ıcrırıc ıılır. 

7 ıırkiucni n lıer posta merkt:t nde 

VA.Kıra abone ua:ılır. 
Adres değiştirme ücreti 

25 l.uruştur. 

iL.AN OCRETLERl 

ficaret llAnlarının santim • 
sal ırı sondan itibaren llıln SS)M 

falarındıı 40; iç sayfatıırda SO 
kuruş; dördüncü ııayrada l; 
lkincı ve üçüncüde 2; birincide 
4; b:ışlık yanı kesmece 5 lira• 
dır. 

Bü)·uk. çok devamlı, klişeJI, 
renkli ilAn verenlere a:,·rı ayrı 

indirmeler yapılır. Hcsml ilAnJa
rın santıın ·satın 30 kuruştur. 

TlCAHI MAH1'ı'ETTE OLMlYAN 

ı : 

li 
ı : 

il 
ı : 

f 

giden mektep müdürü Zeki dlin, - Buradaki Türklerin hepsi 
§ehrimize gelmişir. Bay Zekinin Yusuflar, Hüseyinler, Mahmut _ 
Vekalette başka bir vazifeye ta- lar, Mehmet Aliler pehlivanhğa 
yin edileceği söylenmektedir. merak sarmışlar da siz nasıl ol-

Dniz ticnret mektebi, denizci - du güreşçi olmadınız?. ' 
lerin her cihetçe bilgili yetişme. 
!erini temin için ıslah edilecek ve - F..fendim memleketten gel. 
bilhassa ameli dersler için mü _ diğim zaman hemşerilerinj ça. 

dan Almanyaya ısmarlanan 6 ye. • J:ıııclnrmJ ıımum kmnandnııı Koı 1 
ni vagon evvelki akşam Sirkeci. generAl Cemil Cahil Toydemir, Ay

dın ve l1mir jandarma tc~kiHltını ter. 
ye gelmiştir. Vagonlar Haydar -

tiş elmiş ve dün 'fan vapurjyle şch-
paşaya geçirilecektir. riınize ~elmiştir. 

K_OCCK U .. A?'I.AR 

Hır defa 30, iki <terası 50, Ot 
ıldası 65, dört de(ı~ı 75 •e on 
defası 100 kuru~lıır. Oç aylık 
ılôn verenlerin bir defası beda
vadır. Dört satırı gecen ııanların 
fazla satırları beş kuruştan he· 
sap edilir. 

esseseye bir vapur alınacaktır. ---------------------------

=~!~~t::~;rr~=~ ( -vAKıf SPôR MüsABAKASI' 
• Y:ınlınıcı htıl olarak kullnnılnınk 

iizcrc belediyece istlınlôki kararla-

li ders göreceklerdir. 

-o--

Lise Müdürleri Arasında 
Değişiklik Yapılacak 
Orta tahsil müesseselerinin en 

mühiminin lise olduğunu dikkate 
alan Maarü Vekaleti liselerimi . 
zin umumi vaziyetini gözden ge. 
çirmektedir. Bu >,l lise ;nüdüı: • 
leri arasmaa esaslı değişmeler 

yapılşcaktn~ 1 t~nbul ~~k Jj • 
sesi vaziyetini tetkik etmek ilzere 
müfettişi umumilerden Bay ~ec
mettin bu işe memur edilmiş, ça. 
hşmağa başlamıştır. 

Liselerin ihtiyaçları vekalet u_ 
mum müfettişleri tarafından ya.. 
pılacak esaslı teftişlerle tesbit 
edilecektir. 

Vekalet lise ihtiyaçlarını karşı. 
Jamak üzere bütçeye mühim bir 
tahsisat koyacaktır. 

-o-

Hava Kurumu 
Başkanlığı 

İstanbul hava kurumu ba§karu 
Bay İsmail Hakkı hava kurumu 
müfetti§liğine tayin edilmi§, ye. 
rine müfettişlerden Bay Yusuf 
Rıza. getirilmiştir. 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRINCıYE 

Bir Bisiklet FutbolC1t Arif 
Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 

iskarpin; dördüncliye: - Bir ıapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncı dar. onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağı;. 4 kiflye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer adet! 
Tayyare piyango bileti, onbeıt okuyucumuza birer şişe bü· 

yük kolonya; 15 okuyucumuza birer 9işe küçük kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

~an :'\lısırcarşı-;ı icin hn7.ırlıklor baş· 
laııııştır. Belediye Mısırçarşısını kıs
men imar edertk tesisat ynııacak

lı r. 
• Sovyetler he abına mal alan fir· 

ııı:ıların son günlerde tifllk ile :ıld

k:ıdar olmağa başladığı ve Sovyetler 
namı na piyasnmı1dan oilak derileri 
mübnyaasının devnın ettiği ııö) len-

mektedir. 
•Taksimle Harbiye rır:ı-.ınd:ıki bul

,·arlanla olduğu gibi Ayaspaşa ile 
Taksim ara<;ındııki bulvarl:ırdo. da 
birer rcfiij yaptırılacaktır. 

• Yeni deniz teşkilCıtı dola)·ısiyle 

liınanlnr umum müclilr nmavinli~ine 
tayin edilen Hamit Sarııcol;lu ı;cktı· 
Jcllt tcm:ı~lar yapmak Ciure dün ok
~:ım Ank:\raya gltmhtir. 

'oenizbank'ın Motörü 
Bulundu 

İki gece evvel l\:asımpaşa ha-
vuzlarından çalınan Denizbankm 
büyilk motöril Karaköy köprüsü. 
nUn altında bulunmuştur. Fakat 
mec;hul hırsızları yakalamak ve 
kim olduklarım anlamak kabil o. 
lamamıştır. Motörde rakı şişele
ri ve meze artıkları da bulundu. 
ğundan hırsızların. bir gece Ale • 
mi yap~ıkları ve sonra da motö-1 Müsabakaya ıştirak Koponu: - 62 -1 

. rü köprü altına bnğladıkları an.. 
1aşılmaktadır. -------- ~=wwws..,.....,..._ ........ ,,....,, .............. .......__.. __ ... ______ _ 

: *-- ~ 

/li:mtt kuponu getlrtnltrt 
kii~ük ilGn tarifesi uü:dt ?5 
indirilir. 

Vakıt hem doğrudan rloğru

ya kenıll idare yerinde, hem An-

kara caddcstnde \'akıl Yurdu 
altında KF.~tALEDDtN lRP..' 
lllln Bürosu eliyle llftn kabul 
tder. (Büronun tt.ltfonıı: ~n.USJ 

Alen1dar sınaması 
iKt FtLM 

Büyük Caz 
Son Gangsterler 

-93. / .t35 
lstanbul /ldrıci lcrn .llemurlu6u/I' 

daıı: 

Bir borct:ın doları haciz altında o· 
lup pant)'a çevrilmesine karar Teri' 
len Do:rc markalı 8 silindirli kuIW 
nılınış bir :ıdel taksi otomobilin 1' 
Mnyı" QJ!l cuma glinü saat 12 de" 
U e kndor Takslmıle Fiat gııra]ınd• 
açık artırma ile satı,ı icra edilecc1'· 
tir. Kıymeti bulmadığı takdirde ikifl' 
el artırmn~ı 1() Mayıs 93!1 cııma gürıO 
aynı ını:ılı:tlde ve tayin edilen gııtttlt 
k.ra rrlilr.ccklir. l~ıeklilerin m:ıhal• 
!inde hazır hulurıııc:ak memuruıı' 
milrac.a:ılları ilôn olunur. (17St6l 

Karamazof Kardeşle,-
Bereket versin çocuk, kendisini say. 

dırmasını bildi de i~ çığırın.dan çıkmadr. 
Yalçın, çetin bir vlicul:fo vardı. Çok geç 
meden sınıfın en kuvvetli~i olduğunu 

gösterdi. Kuvvet sade kolunda değildi. 
Kafası da güzel işliyor, gönlü iyi duy. 
gularla besleniyordu. Cesur ve atılgan
dı lda. Mükemmel ve pek yaman bir ta. 
lehe idi. Hatta tarih ve hesapta hocası 
"Dardanelov .. la aşık atacak hale gel
diği bile söyleniyordu. Bununla bera
ber, Koliya üstünlüğünü duyurmak iı. 
temiyen iyi, mert ve kibirsiz; bir arka. 
daştr. 

bi değil, onun yaradılııından doğma bir 
~ey gibi kabul etmeliyiz. 

Sonra annesi bu sevıiyi takdirde al
danıyordu da. Çocuk, onu gerçekten se. 
viyor; takat kendisine bir buzağı §ef
kati gösterilmesini çekemiyorl:lu. 

büyüklerin kendisine yüksekten bakı~· 
!arını çekemiyen Koliya atmıştı. Mos
kova tireni, bütün hıziyle geçerkeıı 
rayların arasına kim uzanıp yatarsa "" 
na iki ruble verilecekti. Ona bu i~ kO' 
lay ve yapılabilir görünüyordu. Yüzti· 
koyun teraverslerin tistüne uzanılrr,I 
hiçbir tarafına trenin dokunmıyacağıJ\1 

kestiriyordu. Ama ora.da geçirilece1' 
korkunç dakikayı göze almak gerekti· 

Yazan: Dostoyevski 
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BEŞtNCl BöLOM 

ÇOCUKLAR 

-1-

Koliya Krasotkin 

EyHll ayının ilk günlerindeyiz. So
ğuk, sıfırın altında on derecededir. Ge
celeyin yağan karları sert, ısırganlı bir 
rüzgar, vakit vakit uçuruyor. 

Hava kapah. Gök donuk. Ama kar 
dinmiş. Meyi:ianın yanırı..-Ia, Plotnikov. 
lann mağazasına bitişik küçük evler. 
den birinde bir memurun dul karısı Ma 
dam Krasotkin oturmaktadır. Bu evin 
içi de dışı 'kadar temiz duruyor. 

Memur öleli on .dört seneye yakla~· 
tığı haide, henüz ot\:z sularındaki ka. 
- 1'95 ~ burada geliri ite ya§ar. 
'1em de ,eref ve ·ıakarrn:ı toz kondur
madatı. 

Bu iyi huylu, yu.mupk ba,lı ve şen 

kad.n, on sekiz yaşında iken kocasını 
kaybetmiş ve ondan sonra bütün sevgi
sini oğlu "Koliya,, ya vermişti. Bu sev 
gile gençliğini, gömerek yavrusunun 
tcrbiyesile uğraşıyorldu. Gözleri dünya. 
da başka hiç bir şey görmiyecek ka:iar 
oğlunu seviyordu. Fakat çocuk, ona 
zevktc:ı çok acı veriyor: 

- Ay üşüdü! 
- Ay hasta olacak 1 
- Ay düşüp bir tarafım kıracak 1 
Diye her g-ün ayn ayrı bir üzüntü ile 

içi titriyordu. 
Oğ':ın büyüyüp de Kolleje gitmeğe 

başlayınca, anne de oğlunun vazifeleri. 
ne yardım etmek için onunla beraber 
okudu. Birlikte çalıştı. Hocaların gerek 
ken.dileri, gerek karılariyle tanı~tı. Hat
ta döverler, alaya alırlar korkusiyle 
mektep arkaJ3a~larmı bile hoş tutmağı 
kendine iş edinmişti. Bu yolda o ka. 
dar ileri gitti ki, nihayet çocuklan zorla 
oğlu aleyhine kışkırttı. Kolyaya mek
tepte: "Annesinin nazlısı I'' adını taktı· 
lar. 

Kendisine karşı gösterilen saygıyı, 

tabii bir hak gibi değil, dostça karşı· 
tardı. Etrafın;la doğan bu üstünlüğe as. 
la bir imtiyaz şekli vermez, hocalarını 
kızdıracak hale sokmazdı. 

Fakat fırsat düştükçe şaka etmekten, 
ötekini berikini şaşırtmaktan hoşlanır, 

hele saf kimselerle alaya bayılırdı. Va
karının hakkını, istibdadını ne zaman. 
dır çektiği titiz annesine bile kabul et
tirmişti. Bu kadının en çok çekindiği 
şey, oğlunun kcnl:lisini sevmemesi idi. 
Bu korku ile içi titrer. hatta bazı sinirli 
zamanlarında kendisine karşı soğuk 

davrandığından ağlayarak şikayet etti. 
ği bile olurdu. 

Koliyanın da 7.tddı bu idi. Annesi sev 
gl fsteJ::likçe o, inadına uzaklaşırdı. Bu 
uzakla)ı§r, bir naz ve irade meselesi gi. 

Babasının kütüphanesine girer, saat
larca okurdu. Madam Krasotkin, gidip 
arkada~lariyle oynayacağı yer.de bu kü. 
tüphanere kapanışlara şaşardı. Koliya. 
böyle böyle yaşının fevkinde kitaplar 
okumu!f, ya§iyle bası birbirin.den ayrıL 
mı~tı. 

Hele son zamanlarda yaptığı şakala
rın manalı telmihleri annesini kahredL 
yordu. Gerçi bu şaltalaıHa iğrendirici 
bir açıklık yoktu, ama yine annenin gü
cüne gidiyordu. 

Tatile rastlayan Temmuz ayında, ana 
oğul, kocası ~imendiferlerde çalışan ak
rabalarından birine gidip bir hafta kal. 
m15lardı. 

Koliya. ilk iş olarak, bir şimendiferin 
nasıl işlediğini uzun uzal~ıya tetkik et
ti. Döndükleri vakit arkadaşlarını bu 
yeni bilgisiyle hayran etmeği kurmuş
tu. Bu işle uğraşırktn, ya§lan on iki ile 
on beş arasında ye.:ii, sekiz haylazla da 
ahbaplığı kaynatm•ştr. 

Hep bir arada konuşup gülüşüyor. 

tardı. Bir gün nasılsa aralarında tuhaf 
bir münakaş:ı. oldu ve abdalca bir bahse 
girİ§tiler. 

Bu bahsi, içlcdnlde en küçük olan ve 

Koliya, bu işi yapacağına yemin etti· 
Aksiliğe bakxn ki, içtiği and çocukları!\ 
tuhafına gitmiş ve dna cakacı adını tıı1' 
mı~lardı. Bu eğleniş Koliyayı daha bt• 
ter kızdınyor::lu. Çullan:iıkça çullandı· 
lar ve nihayet aysız bir gecenin karaı1' 
lığında yola çıkmağa karar ver.dile'• 
İstasyondan bir fersah kadar ileri gide
cekler, katarın alabildigine geçeceği bil 
yerde davayı halledece!derdi. 

Kararlaştırılan saatte Koliya. ray1•·
1 rın üstüne yattı. Bahse girişen ötele 

beş cocuk da fundaların arkasına siPe· . 4 
rek beklediler. Ama, artık hevesleri ıt 
şcmiş, yüreklerine korku ile endiıe gif• 
mişti. 

Cok geçmeden katarm gürültüsü dıı· 
yuldu. Karanlıklar içinde iki kml fcrıer 
parladı. Canavar korkunç hışıltılatl• 
yaklaşıyordu. 

Fundalıklara sinenlcr: 
- Kaç! Kaç! Can·nı kurtar! 

(Deva.mı var) 
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Hariciye Vekilimizle 
yapılan mülakat 

Rusya ile Almanya 
arasında 

,~M ~~ -, "J ··~J,. ~J$C.& Mr\~,. ~-""~&~~ 
L~e~~6f-~~ \:J ,,/it' . 'ilk~lflJı 

Gizli ittifak Var mı? .. 
Berlin, (Hususi) - llusya ile 

Almanya arasında gizil bir ittl
faknamonin me\'cudlyeUne dnlr 
l<~ransız gazetelerinin ''erdiği 

haberler, burada derin akisler 
yapmıştır. Gizli yardım ve bi· 
tara!lığa dair olan bu gizli mu· 
abcde 1926 senesinde Strczmnn 
tarafından imzalanmış ve 1!133 
senesi 5 mayısında Bitler tara· 
tından ycnllenmişt1r. Bu mua· 
hedeye gUre, Relanya m\ıahe· 
desi Rus • Alman mUnascbetıe
rinde esas olarak kalacaktır. 

Taraflardan biri başlta bir dev· 
ıetıe harbe girişecek olursa dl· 
ğer taraf karışmıyacak ve siyn· 
si, iktısadi, askeri koalisyonla· 
ra gtrmlyecektlr. 

Milli Küme maçlarının bu haftaki karşılaşmaları 

An.karagücü 
Bugün Beşiktaş, yarın da Galatasarayla olan 

müsabakalannı Şeref stadında yapaca~ 

Bazı mahfcllcr Fransız gaze· 
telerinin bu ifşantmı son zaman 
ıardaki hMiselerl gözönUne a· 
lnrak. makul bulmaktadır. Mc· 
selA., Hitler son nutkunda Rus· 
yadan bahsetmemiştir. Sonra 
Stalln, son Sovyetler kongresin· 
de Almanyaya katlyen bUcum 
etmemiş, bilA.kis Almanya ile 
Rusyayı çarpıştırmak isteyen 
"Burjua devletlerden'' bahset· 
miştir. Birkaç nydanberl Alman 

Hariciye Vekilimiz Fransız kadm gazeteci ile. . . .. gazeteleri uusya aleyhinde hiç 
Dünkü nüshamızda Paristen rim. Şunu da söylıyey~m lcı Tu:- bir şey yazmamaktadır. Mllnlh· 

Saygona' kadar bisikletle seyahati kiye üzerinde her hangı .bir tazyık ten konferansa iştlrAk etti· 
tdcrı Matmazel Lily Sergueicv'in ı yapılmak istendiği talc.dnde me~- rilınediğl için Sovyctler tngiltc· 

k i i fkliline s!llh kuvvetıy. h memleketimiz.den geçerken Anka- le et m s 1 • reye kızgındır. Litvlnof, arp 
ra hakkında ihtisaslarını, Fransız-! le hürmet ettirmeğe karar vermı§- ateşini Avrupndan şarka nak· 

ta L'intransigeant gazetesin.den tir.,, t letmeğe c;alışnn tngilteredcn 
naklen neşretmiş tik. Be§inci sualim:. "Ekselans, ta: mcmn un değildi. bu itlbarla, 
Aynı zamanda L'intransigeant yanın Akdenizdekı yayılışını nası Orta Avrupa hA.diselerlnc Rus· 

&lZetesinin muhabirliğini de yap. görüyorlar?..... . ya seyirci kalmış ve Almanya 
rn k · H • • C • ''Turkıye ve Italyada • ta olan Matmarel Lıly arıcı- evap. • • . . ile Rusya b\rll1irine daha yakın-
Ye Vekilimiz B. Saraçoğlu ile de hakim olan fıkır, bu ıkı memleke· 
b" · Akd · U'kununu muhafaza lnşmıştır. 
ır ınülfi.kat yapmıştır. tın .e~ız 8 

• l' k l J.ehlstanla. Romnnyanm Rus· 
lier an memleketimiz hakkın· edecek ıkı ehcmmı!e.t ı ısım o: " • kar ı aldıkları vaziyet de 

daki hayranlığına işaret eden Mat duğudur. Ve her ıkı memleketın • a~a ş lh h 
1 

tcı; 
~zeı Lily'nin bu mülakatını yine varlıkları da bu gayeye bağlıdır .. lngiltcrenin ~~ cep tcs ğ \t. 
d.. • . .. t 1 •1 .. kil teşebbUsllnu akame e u ra -
\lnkü sayımızın birincı sayıfasın. Bu vazıyete gore ta ya ı e muna-

An.kara ikincisi olan Ankara.. 
gücü futbol takımı, şehrimizdeki 

ikinci deplasman maçını yapmak 
üzere lstanbula gelmi§tir. Demir 

spor ekipinden bir hafta sonra 
statlarımızda göreceğimiz bu i. 

kinci Ankara ''Onbir., i geçen ay 
içinde de İstanbula gelmi§ ve Fc. 

nerbahçe, Vefa klüplerile çarpış. 
mıştı. Sarı 18civertlilere mağlllp 

olup Vefayı kazanmış olan An • 
karanın sarı lacivertlileri, ayni 

şehrin şampiyonu ve geçen haf • 
taki misafirlerimiz, Demirspor • 

lulardan daha teknik elemanlar. 
dan mürekkep ve daha iyi futbol 

oynayan bir takımdır. Muavin 
hattının cenahlarından mUstesna 

takımda "zayıf,. oyuncu hemen 
hemen yoktur. 

Bu seyahatile deplasman mü. 
sabakalrrınm en ehemmiyetlisi -

ni bitirmiş olan Ankaraı;Ucü ta. 
kımı şimdiye kadar en çok maç 

yapmış yedne milli küme klU • 
büdür de .. Ankara san rn.ci\·ert-

lilerinin bugünkü veya yarınki 
maçlarında alacakları dereceler 

milli küme şampiyonluğu üzerin. 
de de büyük tesiri oluşu bu maç. 

tarın ehemmiyetini bir kat daha 
artırmaktadır. 

AN'KARAGÜCÜ - BEŞlKTAŞ 
dt venniıı.tik. Bisikletli seyyah i- sebetimizin ne olduğunu ve ttal- maktadır. 
'- :s ------------- Misafir ekip bugu'·n ilk müsa. 4"İnci bir yazısında diyor ki: yan siyasetini hangi zaviyc!den 

Ankara.da siyasi hadiselerin gör.düğilmüıü takdir edcbilirsi. Egede Fırtına bakasını Şeref stadında Beşiktaş 
tnecburiyetlerinden birkaç saat · Düıl sabah devlet meteoroloji klllbUmilde yapacaktır. Eski ve 

:J nır .. ,, . d b'"tiln li gilzide hakemlerimizden Suphf 
Uzak kalındığı zaman scfaretlerue Altıncı sualimden bahı;etmez. ıstasyonu Ankara an u . • . v. · 
toplantılar vapılıyor, dansd:füiyor. d ı B Sararogvlu ile aramız- manlara Marmara ve Ege dem - Baturun ıdare edecegı bu maçın 

J en evve · • ·ıd· · · · · d'd kestirmek i 
Bu scf aretlerin birinde Türkiye tl e en bir hadiseden bahsede. zinde fırtına çıkacağını bı ır • netıcesını şım 1 en · 

liariciye Vekili B. Saraçoğlu ile ~ g ç miş, öğleden sonra hakikaten bu kinci günkü müsabakaya naza -
tanıştım. yı~onuşurken laf arasmıla sor- denizlerde şid~etli bir f~rtına b.uj ran daha mU~küldür. 

llerkes dansediyordu, biz de muştum: laını~tır. Vaktınde tedbırler alın. Bu seneki lik müsabakalarında 
birlikte dansettik. Balkan anlaş- _ Sancak Türkiyeye ne şekil- dığlndan fırtınanın vukuatsız ge. bUyük muvaffakıyetler gösteren 
rnaaı konferansına gi.decckti. Git. de bağlanacak T. çirileceği tahmin edilmektedir. siyah beyazlılarımız, mektepliler 

rnczden evvel beraber yemek ye. Sualimin cevabı bagka bir 1Sual . . h h kk b·ı ·yor \'e askerler hadisesinden sonra 
d. d k. ld" ka ıstıra at a ı ı e vermı , 
ık .. Gazeteciler ha'kkın a 1 u- oldu. . d d' Cumartesi aünü bir köye gi bir hayli sarsıldılar, Hakkı, Şe-

•u.n" ı · d t alarak kcn.. s Al aya ne ıekılde e 1
• • Al" ·b· ...t' ·d 

:r ce erın en cesare .. - .. ar. . many dilse pazartesi günü coğrafyayı ref ve Mehmet ı gı ı ~·~Zt e e. 
diainden mülakat istedim .. Sualle- donmu~ ıdı?.. . . u . "Ma tantmak mümkün olmıyacak.. ıemenlarına askerlikten izın aldı. 
tiınin cevabını tahriren verdi. Altıncı sualımı ~or~ m. "lh ~- - Bundan sonra B. Saraçoğlu ha· larsa da bunların uzun zaman ta. 

İlk sualim: "Ekselans son hadi- dem ki Ha tayın Turkıyeye ı aKı, . 
. . . . b .. 1 dr ritalardaki hudutları kauçuk yap. kımda bulunmayışları eskı kud. 

itler ve bugünkü vaziyet hakkın. Hatay .cıechı1ınınT~~yıkne 1 
ai! ı ec. .,..,anın muvafık olacağıru, lüzu- retlerinden düşmelerine sebep 

da · ·· 1 ' oldu ve bu'.tün aza arı ur o an m - '40 
• •• 

ne diışünuyor ar .. ., . . . d.. •. hr:.kim:lir ıu munda çekıp uzatmak, luzumunda oldu. 
V eri:liği cevap: "Bu hususta sı. hıte de bu u11unce ıa ' k . be • ... . .. r . b karan vermeme bırakıp kısaltma ıca ttıgını soy- Bugünkü Sercf ve buglinkü 

~c hiç bir şey ıöyliycmem .. ,, h_a~c mbecbı~ın d~ , \iyerek şakalaştı.. Hakkı; bund;n dört, beş ay ev. 
İkinci sualim: ''Balkan anlaş· 11nın ae e ı ne ır · . ., 

??\ası Alman yayılmasına karşı Verilen cevap: "Böyle bir kara ÇOK ENTERESAN BiR velki Şeref ve Hakkı değildir. Ge 
koyacak vaziyette midir?,, . rın Hatay meclisi tarafından ka· ALBCi\1 çen haftaki Şi§li ile yapılan eg-

:Su sualime de cevap verilmcdı. 1 bul edilmemesini ümit etmek da. Bütün Avrupa memleketleri. zcrsis müsabakasında il~ defa 
Uçüncü sualim: "Bulgar iddia. b ho uma gidiyor .. ,, ni dolaşarak uzun bir seyahate çık tecrübe edine Ah metle eskı Top. 

la.rı hakkındaki kanaatiniz nedi~? ay e~nci sual: "Suriye hakkında mış ~lan M~tmaz:ı :ily'nin şaya. kap ıh Mehme~in-:- bugün i~in -
Mösyö Köreivanof'un seyahatın- .. 1• •• rsunuz ve Kürdistan nı ldıkkat bır albumu vardır. ikame edildıklerı yerlerın eh. 
d " ne duş~nııyo ~ d f · h. fnde 

en bir netice beklenebilir mi?.,, du.d daki son ayaklanmalara Bir hatıra e ten ma ıye 1 li olmadıkları sabit ol -
V erdigvi cevap: "Bulgarlar ile hu "Yun 

5 
Türkiye diye bağır- olan bu albümde birçok devlet a- mu§lur. Şu hale göre Bcşiktao 

.ı • • ve a~a ın " ··t ı l bulmak \IO&~ne münasebetlere mabkız.. 1 e dı'yorsunuz . Fransız damlarının mu a ea arını onbiri yine eski futbolcularından 
~ ma ara n · · i 
'->tlanik anlacması Balkan Antan- fk• mlyesi bu hareketin kabıld r. kurulacaktır. 

:s e dnumu ö ı b. ·· talım • \ıtt1. dahil memleketler ile kom§U- d t bir memleket tarafından ya- Deftere ! Y e ır goz a · Yalnız bu "kurma,. esnasında 
l~rıınızın münasebetlerini en sami- ~s ş propaganda neticesi oldu. B. Saraçoğlu şunları yazıyork·ı çok dikkatli olmak lazımdır. Çün 
ıt'ıi bir şekle sokmuştur. ~ı m~anaatine vararak mUteessir ''Sulh sevenler tarafından d~ l kil bugünkü rakip; Demirspor • 
~ul · t bı··im Balkan ya- gu fakat anlayanlar tarafından mu a. dan da Fenerden de tehlikelidir. 

gans an, .. oluyor .. ,, a·ı rd· ' 
tırn adasında vücuda getirmek is. ,, • ''Bir ok münasebetler faza e ı ~e ~ ır .. ,. ra o vlu Hakkının geride gelmesi Be3ik • 
tcdj~· · b. l'ğ. ·hmal edilmez Cevap· ç . · s · Bay Koseıvanof, Bay Sa ç g taş takımı için ne kadar fayda 

6ımız ır ı ın ı 1 d .. lemittim Bız:ım urıyc k -
1.ızu.,,larından biridir. Bulgar dost- e e ıoy . . ." . dostanedir .. nun yazısını 0 uyo:: ..... dan uzaksa. Hüsnünün muhacim 
la.rı.... d . "kl~r koruyan bu hakkındakı hıllerımıı d t• - Sulh, sulh .. ldıyor .. Sulh ı.tı olması da takımı icin büyük bir ·•uz a ıstı a ı . b k milletin saa e ın- 1 ~ 
llllk b. ı·ğ· kuvvetle bağh- Bız u omıu . . yenler harp sever er.. zivandır. 

pılan egzersis maçı gözönünde 
tutularak şunu iddia edebiliriz ki 
bugünkü maçı Ankaralıların ka. 
zanması büyük bir ihtimal dahi. 
!indedir. 

GALATASARAY -
ANKARAGüCü 

Ankaragüçlüler ikinci müsaba. 
kalarmı da - askeri liseler spor 
bayramı dolayısile - Galat.asa . 
ray takımile yine Şeref stadında 
yapacaklardır. 

Klüp nizamna111aleri 
Haziran Basından 
İtibaren T ~tbik 

Edilecek 
Spor klUpleri için beden ter· 

biyesi U. MUdUrlUğti tarafın· 

dan hazırlanmakta olan örncl{ 
nizamnameler Uzerinde y~ pı· 

lan etütler sona ermiş vo isti· 
şare heyetinin tetkikinden son· 

Günes klübünün kapanmasın. ra bunlar kat't şeklini almış~ıı
dan sonra her hafta daha iyi kad- lar. 
rolarla sahada gördüğümüz sarı Yeni nizamnameye ı;öru; 

kırmızılılar. toprak saha yüzün. klUpler umuml kongrclerindo 
den elde ettiği avantajı bir gün - klUbUn raaliyeti gözönünde 
e\-velki Beşiktaş maçile bir hay. tutul arak - beş ila. dolrnz Aza· 
li yorulacak olan misafir üze _ dan mürekkep bir idare heyeti 
rinde bir kat daha kuvvetlendir. kuracaklardır, bugUnkU klUı>lo· 
miş olmaktadırlar. rlmlzdeki umumi kaptaulıklar 

Merkez muavin Bediinin yeri. ,·azifclerini bundan böy!n ikin· 
·ıe konulacak herhangi bir oyun- el reisler yapacaklar Yc bu mc\'· 
cu ile müdafaa hatinrı bir kat da. kie getirilecek zevatın ~porun 

ha kuvvetlenecek olan Galatasa. tekniğinden anhyan lıiri o:ın.l 

raylıların muhacimleri de rakip. sına dikkat edilecektir. 
lerinin zayıf tarafını bulup gol KlUp l'iznları asgart 25 l:uruş 

atmada beceriksizlik etmezlerse aylık 6deme~·e mecbur . tutula· 
yarınki müsabakanın yüzde sek. 
"'en sarı kırmızı elcip lehine bit. 
mesi mümkün olacaktır. Bu ma
çı da genç ve değerli hakem Ta. 
rık Özerengln idare edecektir. 

o. /ıl, 

Askeri liseler 
spor bayramı 

Pazar Günü Taksim 
Stadında Yapılıyor 

Askeri liseler aı·nsında tertip 
edilen muhtell! spor mUsnba
kalarında birinciliği kazanan 
gençlr•re mtikı\!attarını dağıt

ma merasimi - her sene oldu· 
ğu gibi - bu pazar Taksim sta
ıJındn yapılacaktır. 

llu seneki müsabakalar tıun. 
elan iki ay kadar evvel tamam
lanmış idi. Bu karşılaşmada 

derece Rlan SJlorcu &ençler ya· 
rınkl paıar gUnU yapılacak bU· 
yük merasimde kaıandıklnrı ku 
pa ,.e madalyalarını alacaklar· 
dır. Merasim esnasındaki spor 
hareketlerine Kulcıllnliı, Malte· 
penin, Bursa \"e deniz liseleri
nin gUrbUz talebeleri l~UrQk e· 
deceklerdir; aynı gUnde bu dört 
liseden harp okuluna geçen ta· 
lebelor.dt>n iyi derece alanlara 
da mUkatatıarı clnğıtılacaktır. 

Bu bUyük spor günUne işti· 
rAk edecek olan dört lise tale· 
l>elel'I saat 13,SO da Cumhur!· 
Yet Abidesine celenk koyduktan 
sonra stada gelecekler ve orada 
nskcrI liseler mUfettlşl tarafın
dan spor ı:nUsabakaları hakkm· 
da blrkac söz söylenecek, bunu 
mUkatatıarın dağıtılması takip 
edecektir. 

Bunclan sonra yapılacak spor 
merasimi sıraslyle şunlardır: 

caklardn', bu parayı vermfye· 
cekler hakkında. idare heyetle· 
rlnln husust kararları icnp et· 
mektedlr. 

KlUplerin umumi kongreleri· 
ne iştlrf1k hakkı da. klllbUn ns
gart bir senelik A.ıae1 bulunan· 
lara ve aylık taahlıiitlerini ıra 

etmiş olanlara vcrilnıi-tir. 
Azanın hukuk ve vıızlfelcrlne 

ait hUkUmler ı:ırnsında, sporu 
maişet medarı ittihaz edenler 
profesyonel addedilecek v-c bu 
glbllere proresyönellik lfsnnısı 

verilecektir. 

Musiki Dersle!'İ 
Önümüzdeki ders senesi başın. 

dan itibaren lise ve orta okul
larda okutulan musiki dersleri c 
rafında Vekalet değişmeler yapa. 
caktır. Talebeye musiki zevkini 
ve terbiyesini vermek üzere lise 
lerde bu vazifeyi alaca!{ ö'rrct 
menlerin tam manasilc bu i'e e 
bil olmalarına dikkat edilecektir 
Orta okullarda musiki dersi saat 
leri de artacaktır. 

lstanhul 

Ticaret ve Zahire Borsas 
5 - 5 - 939 
Fl :r A TL.Ut 

cıssı 

UuAday yumuşak 
Buğday .sert 
Buğday kııılca 

Arpa ~ cmlik (...u. 
Arpa Anndol Dok. 
Çn\"dıır 

Mısır sarı Cu. 
.Mısır sarı Döl.:. 
l~a:mlye çalı 

Fıısuh e ur;ık 

kr. pa . 

;, 32 

4 Jü 
5 :-12 
4 19 
4 lJ 
4 5 
4 22 
~ 14 

1G -
13.20 
(i0 20 

kr. pa 

5 '.~3. 

4 1 !> 

H-

1 - Merasim geçişi. 
2 - Askeri liselerde modern 

an ır ı ıne d b k bir şey ıstemıyonız.. k d. .dil .. · · yazı -
dırlar en aş a .. . disele· Sonra en 1 şuncesını - Yine geçen haftaki Şişli ile ya-

}d·: .. .. . fun ziyareti Ayaklanma ve numayıg hl . . yor: ''Sulh sevenler, muhakkak --------------
osyo Koseıvano . 1. b tamamen Surıyeyı Uu~dııy 

5 2:i 
Gt.Uı:~ 

215 ı·on 

<le ~ ,_d. v . . d mevcut olan rme ıe ınce u . b' . harpten kor'kmazlar .. ,, 
J Cıı; ıgerımız e d d bir ittir ve ııın1 .. . 1 • hu k . d.rldi ki bu alaka ar e en . . . Bay Gorıng şun an yazmış· 

<la anaatı kuvvetlen ı. . 'dım yabancı memleketlerin dahıh hadı "Fransa ile kati bir anlaşma te- Ttirk IJipl. Kinıuauerlu llirliğiıı 
SU}h yolunda kuvvetlı bır a l . ooahale etmek mutadı. . . ıle11: 

dır. natkan müttefiklerimiz de ta. sc erıne~· m. mennı edıyor~m .. ,: ,, Birlığimizin senelik şube l.:ongresı 
t'\a-.. h' 1 • beslemektedir. mız degıl.dır .. ,. Bay Stoyadınovıç: Avrupa sul-,Lugiln sn:ıt U .30 da Eminönü Hıılke· 

'""n aynı ıs en · u ·· Mat- 1 
lcr, Mülakatımın ertesı g nu . hü Fransa ile Almanyanın an aş- viııde toplan:ıcnklır. Azanın hazır 

'J)'.. .. . "B' Avrupa buat müdüriyle birlik«: Kaprıç masına bağlıdır.,. bulunın:ıl:ırı rica olunur. 
Otduncü sualım · ır · "d ast l 

harb' . .. : . vaziye. lokantasında Vekıle yenı en r • Bay Herriot: ''Dünyanın su· -

Kongreye Davet spor: 

A- Mlizlkli jimnastik. 
B - Mlizikli boks. 
C - MUzlkll gUlle jimnasliii. 
D - Savurma topu, cirld, disk 

ve bomba atışları. 
3 - GUreşlcr: 

A - Serbest. 

Arpa 30 .. 
Kepek 35 

" Tiftik i .3.14 " Un 15 
Mısır l!U 

" Kuşyemi 15 ., 
Çavdar 45 ,, 
11. peynir :!f .. 
Susam 10 ., 

GİDEN 

B - Krokoromen. 

ti ı halınde Turkıycnın l d Baoıvekil ile birlikte idiler. h n beyaz kanatlarında uçtuğunu :Xiıfııs Alüdürlüğünderı: 
ıt'ıcrnı k · 1 caktır' Strate- a ım. "' u l · z-h fı - ··r k-ı-ıı- d jı:. c etı ne o a . . . na davet etmelc ne. örecek olanlar bahtiyardırlar .. , smaıl .u ı ınun nu us ·u ul\un e 
• "1. iktıs·.ıdi vaziyeti mecburen Bızı masalan . g • h tt b lunan Uluercn olnr:ık ynzılı bıılunnn soyadı 

Mısır 210 Toa ea.- .. ., 
har~ ııürükleyecek midir?,, zaketini gösterdıler.. . . . EyH\ldenb~rı seya a e d:ıelmi ~lüritoğlu olar:ık lsınnbul n~lfye 5 ln-

V b. h l S" arasında hafta tatıllcrını Matmazel Lıly havalar ş ı·i hukuk m:ılll.cmc~lnin 2!H~!l30 ta-
trcliği cevap· ''Böyle ır a 1 oz ı l d :lece 1 ' "•k · b' 1 crirdiklerini ıoridum: olduğundan yo una evam eı • rilıli k:ırarh le dc~i~lirilıni~tir. 
tıuncıa Tilr'dyenin tamamen l· nası g :r • • • ak' · · ·td· k d' · lK t 8~) 

tarar ,_ . b.ld" bT ''Siıin Avrupanıı bıze ıkı d ı. ğını bı ırme te ır. . . . 
11;alacağını sıze ı ıre ı ı. 

C - Tluo (Japoa ıerett). 
4 - Manialı koşular. 

5 - Cesaret talimleri. 
6 - Hentbol, Hokey. 

• u,. et • 
f ç Ce\'iZ 18 .. 
Tirtlk 9 

" Kutnml 42 
" 
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Polonya Hariciye Nazırının dünkü nutku 
\"ar\.~Jra, 5 (A.A.) - Harlclye 

Xazırı B. Beck, mebusan mecli· 
slnhı he;.-et1 umumiye celsesin
de aşal;ıdaki beyanatta bulun· 
muştur: 

"Son aylar zarfmdakl faali· 
yet!mtlc gBrUlmUş olan bazı 

hoşlukları doldurmak için par· 
IAmentonun toplantısından isti
fade etmek isterim. Deynelmi· 
Jel hAdisatın seyri, hiç şUphcsfz 
bir hariciye nazırının benim a
yan meclisi hariciye encUmenin· 
deki yegA.ne lzalıatımdan daha 
çok defalar söz alarak beyanat 
ve izahatta bulunmasını muhik 
gösterecektir. Fakat, diğer ta· 
raftan hAdlsatın pek seri olan 
cereyanı, beni, umumi suret· 
le beyanatta bulunmamı ııiyase
Umizln esaslı meselelerinin da
ha olgun bir şekil alacağı za
mana, tallk etmeğe, sevkctmlş· 
lir .. 

Her iki mecliste de mUtead· 
dit defalar bahsetmiş olduğum 
kollektl f beynelmilel m Uessese· 
lerln zaafa dUşmeslnden ve dev
letler arasındaki mesai birliği 

usullerinin derin bir surette ye· 
nlden gözden getirilmesinden 
m UteYelJlt olan netaylç. dUn· 
yanın muhtell! aksamında yeni 
bir takım meseleler sllsllesi do· 
furmuştur. Bu değişmelerin 
netaylcl, son ayJ ar zarfında, 

cumhuriyet hudutlarına dayan· 
mıştır. 

Bu meseleler münasebetiyle 
daha umumi olarak sl5ylenllebl· 
lectk şey, fikrimce, muhtelif 
devletler arasındaki mUnase· 
hctıerln çok daha ferdi bir ma· 
hlyet ve manzara iktisap etmiş 
olduğu tebeyyün etmekle telhis 
edilebilir. 

Umumi düsturlar, zaafa uğ

ramış bulunmaktadır. Bir dev· 
letfn diğer bir de'r'letle doğru· 
dan doğruya ba~başa konuşma· 
11, dtglde sık vulrna gelen bir 
hal olmuştur. Bize mUtcalllk 
hususata gelince, çok vahim 
hAdlselcrln zuhur etmiş olduğu 
tebeyyUn etmek lcap eder. Ba
zı de,·letlerle olnn temasımız de· 
rlnleşmlş ve daha kolay bir ha· 
le gelmiştir. Diğer bazı ahval· 
de ise, vahim mUşkUller baş· 

göstermiştir. 

/ngiltere ile Yapılan 
Anlaşma 

Yekayli tarih sıraslyle ele a· 
larak evvelA DUyUk Brltanya 
ile olan ttIIA!ımızı zlkredece· 
ğlm: 

alç bir şUııheyc mahal bırak· 1 Almanya, Polonya - İngiltere 

ınaksızın esaslı bUtUn meselele· anlaşmasını 1934 itilafını fesih i
d mUznkere etmeme medar ol- I çin bir sebep addetmiştir. Alman. 
muş olan bir hattı hareekt mil· !ar tarafından hukuki mahiyette 
,ahade etmiş olduğumu bilmesi- muhtelif itirazlar ileri sürülmü~-
ni arzu ederim. tür. 

İngiltere ·Polonya mesat bir· Müsaadenizle, hukukşinanlara, 

liği prensiplerini tari! ye tayin Alman hükumetine bu~ün tevdi 
etmek netlcesiııln sUratle elde ' edilecek olan ve Alman muhtraııı
edllmesinc imka.n hasıl olmuş na vermi~ olduğumuz cevabın met 
olmasının sebebi, bilhassa iki nine müracaat etmeleri tavsiye. 
hükumetin AHupaya alt büyUk ' sinde bulunacağım. 
meseleler hakkındaki niyet ,.e 1 Bu hadisenin diplomatik eşkali 
tasan·urlarının yckdlğerine te· 

1 
üzerine uzun m:l~det nazan dik. 

vafuk etmekte olduğunu acıkça katinizi celbetmek istemem; yal

milşahade etmemizdir. 

Polonyanın T ecauüz 
Emeli Yoktur 

Ne 1nglltercnln, ne de Polon· 
yanın kimseye karşı tecavUz e· 
melleri beslemedikleri muhnk· 
kaktır. 1'"'akat diğer cihetten 
beynelmilel hayatta bazı esaslı 
hareket prensiplerine riayet sa· 
hasında kuv\'etle durmaktadır· 
lar. Buna muvazi olarak Fran· 
sız siyasetinin zimamdarları ta-
rafından yapılan beyanattan 
da anlaşıldığına göre Parls ile 
Varşova, aramızdaki ltllUın te· 
sir derecesinin beynelmilel hA· 
dlsattı:. rnkua gelen değişiklik· 
!erle zayı!layamıyacağı, bllft.· 
kiı bu ltUUın Avrupa siyaseti 
btinyeslnin en esaslı unsurların· 
<lan birini teşkil edeceği kanaa· 
tinde bulunmakta.dırlar. 

Alman devlet reisi Leh • ln-
gillz anlaşmasını bahane itti· 
haz ederek bizzat kendisinin 
193{ de bizimle aktettlği ıtlla.-

!ın me ... cut olmadığını bir taraf· 
lı olarak ilAn etmiştir. 

Bu meselenin halihazırdaki 

safhasına geçmeden enci mu · 
saadenizle kısa bir tarihçe ya • 
pacağım: 

Bu ıtıla.!ın akdine Ye tatbiki· 
ne iştirak etmek şerefine nail 
olmuş bulunmaklığım bana iti· 
lA.tı tahlll etmek mecburiyetini 
> Uklemektedlr. l 934 itilüfı o 
sene bllyUk ehemmiyeti haiz bir 
hldlse mahiyetini alınıştı. Bu 
ıuıu ile iki bUyUk millet ara· 
sıııdakl mUnaselıctlerin tarihine 
daha mUsait bir cereyan ver· 
mek, her gUnkU lhtllaflnra ye 
hasman<.• maksatlara hA.kim o-
lan muzır havayı ortadan kal
dırmak, asırlardanberl birik • 
mlş olan düşmanlıkların fe,·ki· 
ne yükselmek ve mUtekalıil bir 
hürmetin derin temellerini at· 
mak teşebhllsUnde bulunulmuş· 

tu. 
Fenalığa mani olmak için ya-

nız, bu hadisenin bazı safhaları 

bir hususiyet arzetmektedir. AL 
man muhtrası metninden de mÜS
teban olduğuna göre Alman bükü 
meti, kararını, aktcdilmiş olan iti· 
lafın mahiyeti hakkında ne tngil. 
tere hük\imetinin, ne de Polonya 
hükumetinin mutalealarını tetkik 
etmeksizin gazete haberlerine iıti 
nat ederek, ittihaz etmiştir. 

Almanya Sefiri Benimle 
Görüşmeğe Gelmedi 
Halbuki bu cihet, bir guna müş 

külat arzetmemekte idi. Netekim 
Londradan av.det eder etmez, Al· 
man sefirini kabul etmeğe amade 
olduğumu beyan ettim. Muma. 
ileyh, bugüne kadar bu fırsattan 
istifade etmcğe lüzum görmedi. 
Şu hal, neden dolayı haizi ehem 

mi yettir? 
Sadece muhakeme eden herkes 

için aç>k olan bir şey varsa o da 
bu kararın ne gayesi ve ne 'de çer
çeveleri olmayıp, belki bizzat iti· 
lafın akte.dilmiş olması keyfiyeti 
olduğudur. Bu da, Almanyanın si. 
yasetinin maksat ve tasavvurları 

hakkında hüküm vermek bakımın 
dan mühimdir. 

Filvaki, Almanya hükumetinin, 
mukaddemki beyanatları hilafına 

olarak Polonya ile Almanya ara
sında 1934 senesinde aktedilmiş 

olan ademi tecavüz beyannamesi
ni, Lehistam tecrit etmek ve dev. 
!etimizin garp devletlcrile normal 
ve dostane teşrikimesaide bulun. 
maiım gayri mümkün kılmak ar
zusundan mülhem gibi tefsir et. 
mek istediğini bilmiş olsa idik, bu 
tefsiri bizzat kendimiz reddeder. 
dik. 

Vaziyet hakkında sahih bir fi
kir edinebilmek için her şeyden 
evvel ''nihayetülemir mevzuu bah. 
solan mesele, nedir?., sualini irad 
etmek muvafık olur. 

Müstakbel mUnuebetlerlml. 
zln sahasını ve gayesini tayin pılnn her teşebbüs, dalma siya· 
,.e taı''i! etmeği istihdaf eden ve st hareketin en gUzcl imktınını 
diplomasi yoluyla yapılan bir· teşkil etmiştir. 

Bu suali sormadan ve buna ce
vap vermeden Almanyanın Polon 
yayı alakadar eden meseleler hak. 
kındaki beyanatının esasını layıki. 

le kavrayabilmekliğimize imkan 
yoktur. 

Danzig Mesel esi 

takım temaslardan sonra, Lon· 
draya yapmış olduğum ziyaret 
mUnasebetlyle, »ıcmleketlerı • 
mlzden birinin lstiklAlfnin doğ· 

Son zamanların en tehlikeli 
anlarında, Polonya siyaseti, bu 
prensipe riayet ettiğini lsbat et· 
mlşttr. Bu zavlyeden bakılın -
en, bu itllUın feshedilmesi az rudan doğruya veya dolayıslyle 

tehdide maruz kalması halinde elıemmmiyetli bir hA.dlse değil· 
dlr. Bir ltilAfın kıymeti o itilı\.· 

mütekabil yardımda bulunmak 
prenslıılne istinat eden bir itllU rm Yerdiği neticelerle ölçtilUr. 

Tara!Pynden birinin takip et· 
YUcu<la getirmcğe muvartalı: ol· 
duk. 

lnglllz baş\·c klll B. Çember· 
Jayn'in 6 nisan tarihindeki be· 
yanatına göre, itila.tın formU
ıu ne olduğunu biliyorsunuz. 
Bu be,..anatııı metni hakkında 

kendisiyle mutabık kaldık. 
Bu beyanatına iki lıUkiımet 

arasında aktedllmlş bir iUIU 
nazarlyfo bakılabilir. 

Takip eclllmlş olan usul ile 
Londracla yapmış olduğum et · 
raflı görüşmelerin şeklinin iti· 
Hl !a çok h usust lılr k ıymct lza· 
re etınr!kle olduğunu burada l· 
IA,·eten beyan etmeğt kendim 
için bir vazıre addederim. 

tlği siyaset veya hareket tarzr· 
nın itiltıfın prensiplerinden ay· 
rılmış olması bizim bu zaafın 

yeyn bu gaybubetln matemini 
tutmaklığımızı icap ettirmez. 

Polonya · Almanya 
itilafı Sulha Yardım 

Etmişti 
1934 tarihli Polonya • Al· 

manya itllA!ı bir mlltekabil 
.hUrnıet ve iyi komşuluk ltlH\rı 
ve bu itibarla tle,·Jctlmiziıı ha· 

yatına, Almanyanın Ye hlltun 
Avrupanın hayatıırn faydalı bir 
yardımı dokunmuştur.. Fııkat 

gerelc siyasetimizin hUrriyetini 
tahdit erten bir manada, gere le 

Polonyn crktırıumumlyesinin, bizden bir taraflı ve hayati men 
lnglllz de,•Jet adamlarında yal· faatleriuılzle telifi kabil olmı · 
mz .Anupa siyasetinin umumr 
meselelerine mUtC'allik derin 
bir anlayış Ye kanayış değil, 

aynı znmanaa memleketlme kar 
ışı en hUrUk bir yUrek açıklığı 
n• tam bir itimat ile hlc bir şe· 
yl sliktt ile gcçlştirmeksizin ve 

ynn fcdakflrlıklar talebinde bu
lunmak için lıir Amil gibi tefsir 
edilmeğe başlanıldığı andanbe· 
rl hakiki mahiyetini kaybetmiş· 

Ur. 
Şhndl hallhazırdak l vaziyete 

geçelim: 

Garbe karşı hattı hareketimiz· 
den evvelce bahsettim. Şimdi 
Dantzig serbest şehrinin istikba. 
line dair Almanya tarafından ya. 
pılan teklif meselesine, Jomeran
ya Voyvodalığı vasıtasiyle Alman 
ya ile §arki Prüsya arasındaki mu 
vasalaya ve Polonya ile Almanya
yı müştere!{en alakaı:lar eden me. 
selelere temas eden mevzulara sı· 
ra geldi. 

Dantzig hakkında bazı müla. 
hazalarla söze başlıyacağım. Dant 
zig serbest şehri V ersailles mua. 
hedesile icadedilmiş değildir. Asır 
lardanberi mevcut bir hadisedir. 
Doğrusunu söylemek lazımgelir. 
se, esbap ve avamil bertaraf, bu 
hadise Leh ve Alman menfaatle· 
:-inin müsbet bir şekiBe tefsirinin 
netlcesidir. Dantzi~'dcl:i Alman 
tacirleri Polonyanın denizaşırı ti
careti sayesinde bu şehrin inki~a 
fını ve refa~ını temin etmektedir· 
ler. 

Mazide lıu şer~in yalnız inkiı;a
fı değil. hikmeti viicudü de yega. 
ne büyük Polonya nehrinin mun
sabında kain olmasına kati suret. 
t.c bağlı idi. 

Bugün de bu şehir Balbk deni. 
zile irtibatımızı temin eden ne. 
hir yolunun ve ba~hca şimendi. 
fer hattının üstünde bulunmak
tadır. Bu, hiç bir yeni formülün 
değiştiremiyeceği bir hakikattir. 

Danzig halkının liakim ekseri. 

yeti, bugün Almandır. Fakat bu 
şehrin mevcudiyeti ve refahı, Po
lonyanm mekni iktısadiyatına 

bağlıdır. Bundan ne gibi bir neti. 
ce çıkardık? Biz daima katiyet. 
le deniz ticaretimizin ve Danzig 
deniz siya.setimizin hak ve men. 
faatleri sahasında durduk ve bu 
sahada azimle duracağız. Makul 
ve uzlaştırıcı hal çareleri ara • 
makla serbest şehirdeki Alman 
ekseriyetinin milli, ideolojik ve 
kültürel inkişafı üzerinde bile -
rek hiç bir tazyik icra .etmek is. 
temedik. 

.Misal zikretmek suretile nut . 
kumu uzatmak istemiyorum. Çün 
kü bu misaller, hangi sıfatla o • 
lursa olsun, bu meseleye karşı a
laka göstermiş olanlarca kafi de. 
recede malumdur. 

Polonya Baltırı Denizin
den Atılamaz 

Fakat madem ki hattı hareke. 
timize riayet edeceklerini beyan 
ve "bu eyalet şehri, hiç bir za. 
man Polonya ile Almanya ara _ 
smda bir ihtilaf mevzuu teşkil et
miyecektir . ., mütaleasını serde -
den Alman devlet adamlarının 
müteaddit beyanatlarından ~on _ 
ra Danzig'in Almanyaya ilhak e. 
dilmesinin istenildiğini öğrenmiş 
bulunuyorum. Madem ki serbest 
şehrin mevcudiyeti ve hukuku • 
nun müşterek garanti edilmesine 
dair olan 26 mart tarihli tekli -
!imiz cevapsız kalmıştır ve ma _ 
dem ki bilakis bu teklifin müza. 
kereden imtina mahiyetinde te . 
18.kki edilmiş olduğunu öğrenmiş 
bulunuyorum. Hakikati halde 
mevzuubahsolan .nedir? Sualini 

takd!rde, Slovakya meselesinin 
görüşülmesi ihtimaline telmih e. 
dilmekle iktüa olunmuştu. 

Başkalarııun menfaatlerini pa. 
zarlık mevzuu yapmak .itiyadın. 

da olmadığımızdan, bu kabil gö .. 
rilşmeleri derinleştirmeğe uğraş 

madık. 
Gene bunun gibi ademi teca • 

\•\iz misakının 25 sene için temdit 
ediinıcsi hususu. son görüşmeler 
·snasmda bize müsbet hiç bir şe_ 
kilde teklif edilmiş değildir. Ge. 
ııe ~..ı hususta yarı resmt bir ta. 
kım telmihlerde bulunulmuştur 
ki, hunların Alman htikflmetinin 
mUmtaz mümessilleri tarafından 
yapılmış olduğu muhakkaktır. 
Fakat bu görüşmeler esnasında 
gör<işülen mevzulardan ç-0k daha 
ileri giden bir takım telmihler da. 
ha yapılmıştır. 
kabında bu mevzua yeniden 

a·ıdet etmek hakkını muhafaza 
ediyorum. 

Alman şa.nsöliyesi, söylemiş ol. 
dug:.ı nutukta, kendi tarafından 
bir fedakarlık olmak üzere, Po • 
lonya ile Almanya ara.snıda mev
cut olan hududu kati olarak ta. 
nımak ve kabul etmek teklifin .. 
de bulunmaktadır. Burada itiraz 
kabul etmez olan malikiyetimizi 
hukukan ve fiilen tannnak mev. 
zuubahsolduğunu tebyin elmeğe 
lüzum görmüyorum. İmdi bun • 
dan şu netice hasıl olur ki, bu 
teklif dahi, Almanyanın Danzig 
ve otomobil yolu meselesindeki 
taleplerinin bir taraflı olarak 
kalması keyfiyetini değiştiremez. 

Bu mülahazaların ziyası altın
da benden Alman muhtırasının 

son fıkrasına bir cevap vermemi, 
hem de haklı olarak beklersiniz. 

Bu fıkr(\da şöyle denilmekte -
dir: 
"Eğer Polonya hilktimeti, Po • 

lonya - Almanya münasebatmın 
yeniden mukavelevt olarak tan • 
zim edilmesine ehemmiyet atfe -
diyorsa, Alman hlikumeti, b\1 hu . 
susa meyyaldir.,. 

Bununla beraber, muhtıra, Al· 
man hUkiımeti Leh ·Alman nıU· 
nasebetıerlnln ahdt bir surette 
iyi komşuluğu eski dairesinde 
yeniden halline ehemmiyet ver· 
dl~l takdirde, Leh hUkflmetı· 
nln bu neviden teklifleri baıı 

ihtirazr kayıtlar altında kabule 
amade bulunduğunu bildirmek· 
ledlr. Bu ihtiraz knvdı da ult ır 
dC\"letln isteklerde • bulunması c 1 

t 
ve d'ğerjnln bunları tadllslz ,·e , 
kayıtsız Te şartsız kabul etmesi ~ıı 
şeklinde mUzakerelerln mevztı"[lll 
ubahls olamıyacağmı tasrih c· lull& 
dlln:ektedlr. ~ı. 

Muhtıra, 1934 anlaşmnsmıtı kı 
istinat ettiği esasları hatırlat • t• 
tıktan sonra, o seneden beri Al· ~I 
man • Leh mUnasebetlcrlnln bir tıı 
tarihçeslni Ye Leh hUkfımctinlll ı 

görU~melerden kaçmadığını ti 

kaydeylemektedlr. tt 
:Muhtırada şöyle deniliyor: '6 
Polonya, bir ay C\"YCl yapmıŞ h 

olduğu mukabil tekliflerin Al· -
1 

l 
mnnya tarafından nıUzakere· ~ 

den imtina şeklinde teHikkl o· ;ı 
dildiğini ancak Hltlerin nut·; ·~ 
kundan Ye Alman muhtırasıo· 

dan öğrenmiştir. ~t 

1934 anlaşması Polonyarı 

başka blr devletle anlaşmalnr ~~ 
akdinden menedcmezdl. çun· :a 
kU bizzat Almnnya da diğer de1 il~ 
!etler, mcselft. İtalya ''e SlO\·nk· 'le 
ya ile tanhhUtlere girişmiştir. lın 

Notada, taraflara fesh salrthi· il 

yeti verilmeksizin on sene için :e 
akt~tlilmiş olan 1934 deklnras· 
yor.unu bir taraflı olarak fes· ~I 

hetmeye Berllnln hakln olma· l 
dığını bildirilmektedir. ~ 

Bcrliu, 5 (A.A.) - Havas _. 
Beck'ln nutkunun metni D. N. 
B. tarafından henUz ncşr(>clil• 

memlştlr ve akşam gazeteleri l'a 

nutuktan hiç bahsetmemekte· ıı 

dlrler. 
Bunn mukabil, akşam gazete· a 

lerl yarın Omea gölti kıyıln

rındn cereyan edecek olnn 
görllşınelerl tebarUz ettirmek· 

irat etmek için kendimde bir mec 
buriyet hissediyorum. Asla teh. 
dide maruz olmıyan Danzig'in 
Alman halkının hilrriyetlerl mi. 
bir nüfuz meselesi mi, nihayet 
Polonyayı Baltıktan sürüp at -
mak meselesi mi mevzuu bahis • 
tir? Halbuki Polonya, kendisigjn 
Baltrktan sürülüp atılmasına as. 
la müsaade etmiyecektir. Pome. 
ranya voyvodalığımızın içinden 
yapılacak münakalat hakkında 
da ayn.i mülahazalar dermeyan 
olunabilir. 

Bu, ' 'Pomeranya voyvodası,, 

kelimeleri üzerinde ısrar ediyo -
rum, Zira "Koridor .. tabiri suni 
bir icattır. Çünkü, ötedenberi Po. 
lonyalı olan yalnız yüzde nisbeti 
pek cüzi Alman kolonlarına 
malik bulunan bir eyalet mevzuu 
bahistir. 

Zannıma kalırsa, hattı hare -
kelimizi - esas itibarile - tarif 
ettim. Beyanatımın vuzuhu için 
işte bir hulasa yapıyorum: 

"Böyle bir itiHlfın akdine l _ tedlrler. 
mil, Alman §ansöliyesinin nut • ~lJTUK LON'DRADA MÜSAiT 
kunda ısrarla zikretmiş olduğu 

kelime olan. ''sulh., olacaktır. 
KARŞILANDI 

Londrn, 5 (A.A.) - Deck'Jn 
Sulh, şüphesiz Polonya siyase. nutku J,ondrada mUsait bir su· 

tinin çetin ve büyük gayretleri. 
rette kar~ılanmıştır. Şimdi Dall 
zlg'e Alman halkın haklarını 

koruyacak ve Polonya ekonomi• 

nin hedefidir. Bu kelimenin ha. 
kiki kıymetini tamamile iktisap 
edebilmesi için, iki şartın yerine 

Almanyaya demiryolu müna - getirilmesi lazımdır: sine de Danzig Uzerinden ser· 
kalatmda her türlü kolaylıkları ı _ Sulhcuyane emeller, beııt inkişaf temin edecek bir 
gösterdik. Alman vatandaşları • 2 _ Sulhcuyane hareket me _ statll için Bcck tarafınuan te· 
nın gümrük veya pasaport mua. totları. 

melelerine tabi olmaksızın şarki Eğer Almanya hükumeti, mem 
Prusyaya geçmelerine müsaade !etimizle olan münasebetlerinde 
ettik. Otomobil münakalatı için 1 bu iki prensipi tatbik edecek o. 

menni edilen mUznkerelerl ye· 
kar ve karşİhklı barış Uzerıne 
müstenit arzu clahlllndc nçmalt 
vazifesinin Hltierc terettllp et· 

de mümasil kolaylıkları tetkik et. !ursa, tabii biraz e~vel izah etti- mcktc olduğu kaydedlllyor. 
mek teklifinde bulunduk. ğim prensiplere riayet edilmek 

Burada mesele, tekrar meyda. şartile, her türlü müzakereye gi. 
na çıkıyor. Hakikatte mevzuu - rişmek imkanı elde edilmiş olur. 
bahsolan nedir? Bizim, fjarktaki Bu şekilde müzakerelere giri. 

HlTLEH.lN MANKENİ 
ATEŞE VERİLDİ 

Posen, 5 (A.A.) - D. N. B. n· 
eyaletleri ile muvasalalarmda Al. şildiği takdirde Polonya hüku • jansı blluiriyor: 
man vatandaşlarına müşkülat çı. meti, adeti veçhile, son zamanla- I.clıliler dUn burada bllhas· 
karmamız için hiç bir sebep yok. rm tecrübelerinden de istifade sa Alman kitap~ıları nleyhlnO 
tur. ederek, büyük bir hüsnüniyetle mtiteveccih olmak Uzcre Almnll 

Bizden T ek Taraflı meseleyi objektif bir şekilde tct.. aleyl:.tarı tezahUratta bulun· 
imtiyaz. far isteniyor kik edecektir. Sulh kıymetli ve muşlar ve Ilitlcri temsil carn 

Kendi arazimiz.de hakimiyeti _ arzu edilen bir şeydir. Harplerle bir mankeni şato ile tlnivcrsftc 
mizi de tahdit etmemiz için de kana boyanmış olan neslimiz, şüp arasındaki abldenn1 önünde a· 
bir sebep göremiyoruz. Birinci ı' hesiz bir s~_lh devr~sine Ia~ıktır. teşe vermişlerdir. 
ve ikinci meseleye yani Danziğin Fakat sulhun de dunyadakı he - ~rnteakıben tczahtiratçıınr 
istikbali ve Pomeranya vasıtasi. men bütiln şeyler gibi, fiyatı yük Alman başkonsolosluğu binası
le muvasala meselelerine gelince, sektir, fakat ölçüsüz değildir. Biz na yaklaşarak "Kahrolsun Jlit· 
Alman hükumetinin biz.den dai • Polonyalılar için her ne pahasına ıer" diye bağırmışlarsa ela lıl· 
ma bir taraflı imtiyazlar talep olursa olsun, sulh fikri mevcut raz sonra polis tarafından dn~ı· 
ettiğini görüyoruz. Kendine hür- değildir. tılınışlnrtlır . 
meti olan bir devlet, hiç bir za. İnsanların, milletlerin ve dev. ------------
man tek taraflı imtiyazlar ver . ıetlerin hayatında paha biçilemi. Pa rt·ı b d 
mez. yecek olan bir tek şey vardır: o g r u u. n a 

Bu mütekabiliyet nerede kal _ da. şeref ve namustur.,, 
dı? Alman teklifleri bu hususta Berlin, 5 (A.A.) - Polonya (Ba.ştarafı 1 indılc) 

sarahatten mahrumdur. hUkCımetlnin Alman muhtırası· İlk söz alan B. Şükr:.i Saraçc~~ 
Alman devlet reisi, nutkunda, na cernbı bugUn saat 19 da Po· lu, harici mesailin heyc~i umur.ıi· 

Slovakyada üç taraflı bir condo. loııya elçisi müsteşarı taratın- yesi üzerinde beyanatta bulıır · ı. 
minium'dan bahsetti. Böyle bir dan Yon Xeisszakere Yerilmiş· Aynı mevzua dair muhtelif h:ıd"'• 
tekliften bahsedildiğini ilk defa tir. ı lerin mütalı!aları dinlen.:li ve 1' • 
olP.rak Alman devlet reisinin 28 \'arşoYa, ii (A.A.) - Leh hU· ~umete tevcih edilen st•all .. r .. vc
niranda söylediği nutukta gör • kümeli, Berline verdiği muhtı· I kil tarafından icabeden cevar>!:ır 
düğümü beyan etmek mecburi - rncla nisan 1918 tarihli Polonya 1 verildi. Neticede hük(ımctin b\J 
yetinde bulunuyorum.. · Almanya clcklerasyonunun te· husustaki nokt:ıi nazarı grup urn11 

Evvelce yapılan bazı görüşme- lif ~ullemlyeccğ-i hnkkındald 1 mi heyeti tarafından ittifakla t2S

lerde umumi bir itilafa varıldığı bUtUn i<lı1!alan redtlctmoktcdir. lv:p olunarak celse nihayet bı..l~\J· 
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edek subay ve aske~ memu~~rB• • -.~~~~~~~~~~~~~~~. 
hakk d k' k d ~· r 'J' ırıncı neşriyat koı-igr-_;sı 

I n a 1 an Un eg iŞ I rl I yor Ankara 5 (HUSUSi) - Bi-ı ~rdar olama:hğını, posta fiyatları Melih edc!>i mülkiyetin ehemmi. 

A k 
"' h 

1
. rinci Türk Neşriyat Kongresi nın ço'k yüksek bulunduğunu ve }'etine işaret ederek bu eserler i. s e rı e 1 yet n a m e ·ougü~ öğle~e.n evvel ve s~nra ol. b~nlar.n halli. ]azı~ gel~~ ~n ~~- çin teklif olunan telif hakkının da 

mak uzerc ıkı celse akdettı. Maa- hım meseleler teşkıl ettığını bıldı. 30 seneye çıkarılmasın.da ısrar et· 
rif Vekilimizin kapanış nutkiyle riyordu. ti. Tahsin Demiray 30 sene olar"k 

US l 
• • k ı d ı mesaisine son verdi. Encilmenin tavsiyeleri arasında l:abul edile,ı hal:kı telifin müelli. 

'ıı u u a ] rı ı yor isöm~~ep~:~ ~:e~~:~~~s~~~: ıaoçı~~ ~~;ı~ş:~~::i~;r~:::!~.e k:::1ı:r:a:aak. fin ölümü halinde mirasçılarına ~ 
1 

:s verilen müddetin bu mirasç ları 
av il Müdafaa YckAleti, yedek su· j lınmıyacı~l-tır. lklldar ,.e ehliyet· dı. Eski zabıt okunup kabul olun. rıncaya kadar bayi teşkilatının vi.ı b~lmak imkanı olmayınca birçok 
irıu '·e askeri memurlar hakkındaki lcri taı-di < ohınanlar yedek nsteğmen duktan sonra reis Hasan Ali Yü. cuda getirilmesi, çıkacak her ese· gilıc-1 eserler ne§rinin 30 sene bek 
r lc~~n bazı mnddclcrini değiştiren nasp ohıııacal.Jur ve sınıflnrı takım tel kongrenin bundan evvelki cet- rin gazete ve mecmualara gönde. lc-mesi gibi memleket kültUrUnc 

~ ile kun Projesi hazırlamıştır. Pro· koınutonlı{lındıı, lı;ıtns~ bulunm'.yıın· l sed~ verilmiş olan kararın tatbi. rilcrek - bibliyografya - sütü- zararlı neticc-ler 
t onunun üçüncü, dokuzuncu lar sınır ve mesleklerınc oit ışlcr· ı vereceğini ileri 
ele~~ ~·edinci maddeleri ddistirll· ue, hava yedek sulınylnrı hava mek· katından olarak Edebi Şef Atatür nunun mecburi olarak yapılması, sUrdü. 

!la dır. Proje)e göre her sene ya· tehln le a'lı ay dalın hizmet görecek· kün kr.brine minnet çelengi kon- kağıtların gUmrük resmind~n ~u- EncUmen ıeisi Muvaffak Mene-
"' rı şon yoklama netice

5
inde sal:· ]erdir. ı·u m•lddetl mm·arrakı)·etle duğunu, Cumhurreisimiz Milli Şef af tutulması veya az bir gumrük mtncio~ıu b kada b' . ., \• h kk . . ı:; u r aı ır zaman. 

n eya sakat asker edilenlerden bitirenler nıu\·nzznr o~teiırnen ıı ıtı tnönüne, Kamutay başkanına, Baş resmı alınması, kıtap ve mecmua.
1 

da 1:.u kadar müh" b" . . • • 
•u~ de\ft'li lise ve muadilleri ile dııki şartl3r d ıırc inde te~men 11~~P vekile kongrenin tazim ve şükran larl:ian hugün kilo başına alınmak. şekilde hallini te~~ dır bı~lın en ıyı 
• "fi'· d h I t"hd !arını bildıren telgraflar çekıV:lığı- ta o.an 6 'kuruş posta parasının hır zusı"ylc sckı'•de r l 

t
i srı,~ derecedeki me Jek mekteple· •ılunoco!.l ırdır. Mu,·orr:ıkıyet gos·ı . . . . . , . 

1 
c e ı mek ar • 

rıu;d "Sek deniz tit'ıret mektebi ''e lcremiyrn.rr üç ay a a ~ ı nın O· • ııd w b"ld' . G . . . . . .. n aza garp mem-

Ö 1 d 
ı. • • • •

1
. . . tanun arı. rtıı ili mekterılcr<len ve ünlvcr ite• hınnr.ıl< )' tlşıırilerckler ,.e liyakat 1 uı, cevap alı ıgını ı ırdı. elen kuruşa ındırılmesı, kıtapçılann leketine ait hakkı telif 1 1 

ııı rneıım hulunnnlar lı:anunun se ı;dı;ter::r.lr-r le#ınenllklc, llyokat ~ s· telgraflar şun ar ır: ~aıanç vergısının tenzı ı ıstenı- nın tetkik edildi"ini, bunlar arasın 
~ldı.ı~el rrıaddulndekl eartlnrı haiz ırrr-mırcnl,.r ıı•teıtmenlikle terhi~ o· Cumhurreisimizin yordu. . . .. da bizim bünyemize en muvafık 
tim ları halde )'cdek subar yeli~tl· !unıeııJ.Jauhr. Dun lordan muvnuıı· T l f Kurulması ıs ten en şırket l 5 mu geleninin tercih d"ldı~· . . 
L 1 elı Oı:ere ıah$illed nevine ,.c ka· r:ı nJklrt.nrk ~ı.113 enlerden tnlimat• e gra ı . . . e ı 6ını, mmıs-n '"·ı· 1 h . ... ' S k .. 1 • • esses.enin ı.ştmıkıyle. kurulacak, çıları 30 sene beklemekten ·.toğa. 
leıı "~ ıne göre Milli Mild.raa \'ekA· ıame-;'ı.cle :rad: ~nrt arı nız "e ııı· ' ayın ongre uye crının a • -u 
te rıee takdir edilecek ihtiyaca gö· &,er vr.kfıtı>llerdr knnuncn mecbur ,.e sil duygularına tercüman olan maa~ıf neşrı~atı bu şırket tarafın. bilecek zararların her memleket 
Lıııı~uhıenr sınıflara nyrılecnklar ve nütca:t: it olı1ııklnrı hizmeti ırıı ve telgrafınızdan mütehassis oldum. dan ıdahr~ eldı~ec~k, glazete ve_ mkec- için bahse mevzu olabileceğini, 
•5rQ~r rnekteplerdc askerlik der l ı~rnal ~· mfş hıı'.111tıı Jnrı\iıh1ıth.nc. ho· Teşekkürlerimin ve kültürümü • ~~a ksa ıpd ebr~l ısklter edr.se Ş~rkete 1 hatta bazı memleketlerde bu müd-
hzıı" ıörmedlklerine ıöre a~alı •a lınr!e mu,ııız.tr ~ınıfıı na· erı ırra .. .. . ıştıra e e ı ece er ır. ır ·ete I detin 50 sene olduğu b 
•1·1 ı~ımız mü<ldetlerle talı"m ''e tah· ~ e hııı-p ı.ıırnll r.d:ı t•.hsillerl lkmnl el· zun yayılmasına ve yuksel~sı. M 'f V k&:J • . 11' b' l" 1 k ceva mı ver-" et t f ·1 . d t b aarı e c.ı etının e ı ın ıra ı di Karikatürist Rami . t kl"f" . 
'"ı ihi tutulocaklardır. Aşağıya :raı· tıı ı:ec"ktlr. ne ma u mesaı erın e am aşa. . . . • . ıın e ı ının ~r~ rrııı hizmet müddetleri mükellef· l'a:ıatırı mu:ıltktlltrde tahsil rıya varmaları hakkındaki temen kredı temın etmesı ve beledıye teş yerinde olduğunu kabul ederek 

~
l~ın mezun olduklnrı mektrplerden rdenlrr: nilerimin kongre üyelerine ibla- kilatı olan her yeı:lde birer bayi bir zühul eseri olarak listeye gir· 

r.'kları diplomalara göre olarak· A kerl lise nw1l:nlarındcın yabıın· ğmı rica ederim.,, bulundurulması, radyoda her haf· ı memiş olan karikatürler hakkın 
k 

h IS/ı!ET J ''ô:ı>.'V ta çıkan eserlerin bildirilmesi, si. daki tdif ha'kkının 'ıthalı·n·ı tasvı'. 
cı mnnlc::tUerıle ulıerl yiiksc · mu· n .u 1 P nemalarda aynı şekilde reklam etti. t/ tdek ıııbaylnrın talim, talısil vt 

ıftıet mılddetleri: 

ı.. lJUtiin tahsilini yabancı illerde ya• 
"'arnk 
~e oralarda n5kcrlik dersi F;orml· 

n l'~k laıı u sek mektep me:ı;unları allı a~· 
~Ulcın, allı ay tahsil ve aste~men ol· 
et lıın gonra ela 6 al' hizmet mfül· 

111 i
1 0lnuk üzere 18 oy, bütün tnhsl· 

a l'abancı illerde :raparak orıılnr· 
t askerlik dersi gören yüksek mek-
,:~ 1tneı:unıarı üc ay tnlim, allı ay 
tııe; 1 "e nsteğmenlikle altı ay hiz· 
ııl' tnüddell olmak üzere 15 ny, Tür· 
loın'de ortn mektep ,·eyn muadili dip 
hb asını ıılclıkt:ın sonra t:ıhslllcrini 
tek :ıneı illerde, askerlik dersi göre· 
htsi 1~tnarnlıyan l üksek mektep inle· 
ltQ 1ki ny talim. O ay tnhsil ''c as· 
tııa~'lllikle (i ııy hizmet müdrleti ol· 
~a tlıere 14 ny, Türkiycde lise ve· 
~n 1rııı.ıadiJi diplomasını aldıktan 'ion· 
lJc 0hsıııerinl l'Pbancı lller<lc, tı'\ker· 

,~ersi 1ıörer k tamıımlıy:ın yük ek 
e.;ı alı ep mezunlıırı lıir oy talim, 6 ay 
sıı, nsteğmeıılikle de 6 ay olmak 

:ere 13 uy, yııbnncı lise ve orta mek 
PlerJe mundili mektep mezunların· 

·~in ll!kerlik dersi görerek Türkiyeye 
Pr ~nler, bulundukları l erdeki lise· 
·ı ten birlnl:ı kıımpınn iştiri\k etti· 

\ tcekJer ,.e imtihan onundnki mu· 
~rrak tlııcr· 1l'"l !eri derecesi ne söre l:en· 

ı a •ne askeri ehliyet ''e)'ll Mkerll~e 
\ tırJık rlereceslni gö terlr bir \'esi· 
a 'e ·ı tıı rı el'ekti r. Orta mektep YC) n 

la~l\dill diplonın-ıı almış olanlnr ' ııy 
<ı hn, 6 n:v ınlısil, asteRnıen oldukt:ın 
~~nrn eh !i oy hh:mct müdtfetl olmak 
~~e 16 ay, !be ,.e munılili mek· 

:_} erdc:oı diploma almış olanlnr 2 
ı!ıı~alirn, (i oy tnh~il ,.e asteğmen ol· 
1ı •an "onra dn 6 ay hizmet müdde· 
lıı~lnıak uzere 15 O)', universite ile 
,,1 

51.11\ ınekteplerden diploma almış 
kt~nlar Yahut füe nıernnlnrirlc yiik· 
ı rı mektep 'e ünh·ersltc mUıtavim· 
'•! ilden c. nrö\•esl alnntar 6 RY tah· 
~.; asıesnıen oldııktıın sonra da 6 oy 
a,krııeı ınllddcti olmak üıere 12 ay 

«'tlik ,·ıızifoslni yapnc:ıklnrdır. 
,,,, l 

lııtı 3 r"k mr"nmplarınrn aıkerl hl:· 
lir" lo!ısil/eri: 

lıu 'tkıı nJnrdan, yukarıyıı yıızdığıınız 

lıendı~ wtiştirilmek üzere seçilenler 1 M 1 · R • • d G f 
iki ny ~lıdrletle hazırlık kıtasınlln ec ıs eısın en e en yapılması da temenniler arasında Rapor 1 eye konarak kabul olun. 
Jılzmtıl ettikten ''e sınıflnriyle alaka· Cevap idi. du. Saat 14.5 ta toplanılmak Uze-
dnr O'ikcrt rahrik:ıl:ır \'cyo sair rnücs· ''Birinci Türk neşriyat kongre Raporun okunması bittikten re toplantıya nihayet verildi. 
sc•clerde nllı ny ç:ılıştıkıan sonrn li· · · sonra Nurullah Ata~ radyonun 

d
'k 111 1 si üyelerinin ızhar cttıklcri sa. ;ı G 

ynknt '"e kıfııyeti tas 1 cc en er · t la olan ehemmiyeti ençlik Ve Çocuk Ede-
talısll görecekleri yııb:ıncı memle • mimi hissiyata teşekkür eder, neşrıya a zım 
kellere 'lskert talelıe sıfaıiyle gön • candan terakkiler diler saygıları. vermesinin bir zaruret olduğunu biyat Encümeni Raporu 
dcril,.ceJ-lerdir. )'nlrnncı memle • mı sunarım.,, söyledi. Gazete kAğıtlarının kese~ Öğleden sonra ilk olarak genç. 
kf"llerde ,,·ülmk mfihentlis mektep • Türk-iye B.M. Meclisi Rci.si kağıdı olarak k~l~anılmasın n ki· lik ve çocuk edebiyatı raporu o. 
lcrinrJe en oı iki tahsil devresinden Abdülhalik RENDA taplara da teşmıh etrafında bazı kundu. Raporda, neşriyatı mek • 
sonrıı :rııııılacnk öıı imtihıınlard:ı ,.e Başvekilin Cevabı kitapcıların isteklerinin aleyhinde tepten evvel. mektep zamanı ve 
rıılıhendis mekteplerinde buna teka· /' 
bül eden devre iınlihnnlıırıııılo mu· ''Milli irfanımızda yeniden nur bulunarak işportaya konulan ese. 1 mektep sonrası olarak üstüste 
vnrfnk o•nrok iki senelik tnh il müd· lu ve ümitli yollar açacağına ka. ri.~ muharrir vew meslek namına bir mütalea edilen çocuk edebiyatı 
delini ikmal edenler yedek ıı~ıeğrıwn ni bulunduğum neşriyat kongre. yuzkarası oldugunu antaıtı. Bu hakkında bir çok tavsiyelerde 
n:ı~p oluııocnklar ,.c t:ılısillcrine de· sinin hakkımda gösterdiği çok mevzu üzerinde uzun boylu müna bulunuluyordu. 
.·anı erle"tklerclır. Tnlehe sıııırınriy· d • kaşa oldu. Ahmet Halit encüme-egerli duygulara teşekkür eder Bu arada dünya çocuk kütüp. 
ı,. yabnnrı memleketlerde tahsilde nin fikirlerini müdafaa etti ve: ıkcn ıınnııffak ol:ımıynnlor mt'mlcke· bUyük başarılar dilerim.,, hanesine mal olmuş şaheserler • 
le getirilerek nskert memur nnsp e· Başvek"il Dr. - Eğer dedi, şirket kurulursa den tercümeler yapılması, ilkokul 
dilmek ıiıere mektep tahsiline veyıı Refik SAYDAM bugün sayısı 60 olan bayi adedi cağında bulunan çocuklar için 

yrdek ubny okul tnhsiline Hıhl &utu· Mare~alin Cevabı 600 e çıkacaktır. Bundan sonra sadece öğretici mahiyette olma. 
lııc:aklnrdır. Bunlardan. 11'Jl!_Mllk VCYll e C ko~an rapor aynen kabu\ e ycuck ,şubııy okullarında mm·nrrıık .. Birinci ne~lynt kongresinin ~.1Ydi • YJP Türk fakılabınm büyüklüğü. 
ol:ımı:;·orak sıhhi hııllerdcn gnyrl se· toplanışı mUnasebetile kongre 

01 
• nU g<ister.en eser.ler vcrllmeş.i. ,:e. 

beplerlc çıkıırılanlar kıtolnr:ı nrilir· üyelerinin ordu ve şahsım hak • Dilekler Encümeni jimin bUyük davalarına ait ne~-
lcr ve mımızznflık hizmetlerinden kında gösterdikleri teveccüh ve Raporu rlyat yapılması, Türk bilyUkleri. 
başkıı askeri talebeler meccanen o • iltifattan mütehassis oldum. Muhtelif encümenlerden kendi. nin tanıtılması, memleket coğ • 
kurlukJorı müddetin l'nrı"ı kadar hiz· Kongrenin memleketin kültür sine gelen dilekleri tetl:ik ve bun- rafyasına, yaşama adetlerine da. 
met edf'ceklerdlr. hayatı için feyizli neticeler ver- Jara istinaden bir rapor hazırla- ir neşriyat ve çocuk ansiklopedi. 

Yah:ıncı memleket tahsilinde iken mesi hakkında temennilerimin yan dilekler encümeni muhtelif si gibi eserlere fazla yer veril • 
'-·edck nııtc"men olduktcın onro tolı· ··k k k mesı· 1·stenı·y d " t> yu se ongreye arzını sayın temennilerden kongreye arza de. or u. 
sildc muvnffak olıımıynnlar da güs· !erilecek muayyen hlr meslek kur·· başkanlıktan dilerim.,, ğer olanlarını tesbit etmişti. Bu ara Bu eserlerin üslfıplermın açık 
M:na tlıbl hıtulornk oskcr\ memur Genel l{ıırmay Başkam da resmi veya yarı resmi müessese olması, temiz bir baskı üzerinde 

nnsp oıunacnklnnlır. Mareşal lede koordinasyon teşkilatının ve hatasız olarak neşredilmesi, 
Fcv::i ÇAI<MAK vücut bulmas nı, gramofon plakla- bilhassa koy neşriyatında bu hu-Aı;kcri liseleri mu\'affakıyetlc hi· 

!:rdlkten sonrn memleketimizdeki 
falrll.a \C ınüesse e stajlarında RS· 

Raporların Müzakeresi rınrn devlet kontrolünden geçiril. susa dikkat edilmesi, köyler için 
mesini, milli musiki ve terbiye ile radyoda konferanslar verilmesi 

h~rl ~ iıksl'k miıhrnılis \'C ınuhcııclis· Bundan sonra kongrenin yedi 
lık toh ılini tııklb~· kırny11ti gorülmi· encümeni tarafından hazırlanan 
yeııl.r t.ıkhe ı.ı!Jll~·le lııırp olrnlııııo raporların tetkik ve müzakeresine 
ce\'koiuıınr:ıklıırclır. geçildi. tık olarak basın ve yayın 

Askeri ı.rınııt liı-c~i me.zunl:ırınılıı~ı encümeninin raporu okundu. En. 
1 ı , üksck mühr.ndıs ,.e :ı'\kerı .. .. A o ıırı < 3 ., cumen raporunda hulasa olarak 

Üh il ,·etiştlrilnır.k Uıere seçil • nı enı - · . . gazete ye mecmuaların baskısının 
ınh erek askeri anotkt\r yclişlırıl • . .. . 

·k ~ cllcnler iki 3 ,. mllıldelle mahdut olmasının fıyatlar uzerı-
mc • uzerc sc • J • •• • ~ • 

manen ala'kah bulunmıyan birçok tavsiye ediliyordu. 
pH\kların kahvehanelerde ve içki. EncUmen, gençlik çağındaki ço 
li yerlerde halk üzerinde çok fena euklar için partinin altı umdesini 
bir tesir bıraktığını anlatıyordu. izah eden eserler, memleketin 
tlanların daha muntazam ve neş· muhtelif sahalardaki inkılapları. 
rini kolaylaştıracak tedbirler de na ait kitaplar, klasiklerin tercU. 
tavsiye eden encümen raporu ay. mesi, ansiklopediler ve bu mev. 
nen :.Cabul edi~~i. zu etra.fındn tUrlü neşriyat isti. 

yordu . 

Raporun okunması bittikten 

ı 
1 

!ık kıtasındn hizmet etlıkten ne muessır oldugunu, memleketın 
• ıaz r ı:1.nra lıyııiı":ıl ,.e kifayeti tasdik oh~· her tarafında bayi bulunmadığını, Edebi Mülkiyet 
ııocn!.lar )'cdck ııstrl';men nnsp cdı· birçok bayilerin satış paralarını I' Encümeni Raporu 
lecekler 'e l r.dek sııbııy ol:ııılar :ıs· göndermediklerini muhtelif sebep .. . 

1 
ı:tk~r mııa,·ini nasp olunıırıık . ' 1 Bu encumen raporunda tetkik 

.u .. an ' lerle kıtap ve mecmuaların paha· . w . 'otnlııra ııo,·kohınııcoklnrclır. w . etmış oldugu hakkı telıf kanunu-
lıya mal oldugunu, halkın neşnya b ·· kil "h i 1 .. 

sonra söz alan Ahmet Halit, ra. 
porun ideal bir rapor olduıhınu 
söyledi ve bu arada çocuk ':nec
mualarına temas etti. tııaı de kıta hizmetini yapan ve lk· 

'' •. 'den veya yühek askerlik dersi 
11atrı Ytdt'I, 

nııı,.' Pr görılüğü diplomasından 
kıırı $ıl:ın tabip ,.c bn) tarl:ır kômllen, ·erfilcrf. 

~ııbcı /arın yoklama ve • w A • nun ugun ı t yaç ara gore ta-
l/ tı tanımaaıgını, hadıselerden ha. d"l" lA ı dd 1 · • b"ld' ı ı azım ge en ma e erını ı ı. Mizah Neşriyatı 

Hakkında e
11 1

hs ... r, eczacı ,.e diş tııbiplerinln \'cılck sulınl ,.e memurları yokla· ıkı sene t!o4uı ny staj, yüzhnşı olıı· 
riyor.du. 

Encümen her türlü kitaplarla, 

kapandı 
hizmet ettiğini, ahlak ve iffete 
mizah yolu ile tenbihk~r tesirler 
yapmı§ olduğunu anlnttı ve bazı 
filmlerin, bazı gramofon pliıkla
rmm karil~atUrlerden dahıı...ını az 
müessir olduklarını Refi.).) lnce. 
den sordu. 

Cin Ve Peri Masalları 
Nurullah Atac; raporda pa'i ve 

"İn masallarının kaldırılmesmn 

itiraz ederek bunların çocuğun 
hayalini genişlettiğini, binnen • 
ıı.leyh fena taraflarının atılarak 
devamının faydalı olncağmı söy • 
ledi. 

Encilmenin rnporu Ur.erinde i. 
leri sürUlen mUtalealara CC\•ap \'C. 

.ren encümen reisi lsmall Hakkı 
Baltacıoğlu ne5rlyatta ahlak kon 
trolUnUn mutlak olarnk konma • 
sının çok mukaddes bir mefhum 
olan ne"riyat hUJTiyctine rnUda. 
hale te§kil edeceğini, lımi tteki 
resim sergisinde \'aki olan mU • 
dahale kar§ısıpda hUr:ri)•ete a§tk 
ve hüıınetkdr olan efkô.rıumuml. 
yenin hassasiyetinin bu mfitale. 
alara en veciz bir cevap te3kil et. 
tiğini söyledi. 

Cin ve peri masalları bahsinde 
NuruUahAtacın fikrine i&tlrak et 
mediğinl anlatarak bunların kalk 
masmın çocuk edebiyatını fakir
leştireceğini, çocuğa hayal geniş. 
liği veren ve iyi hisler telkin e. 
den şeylerin bir çok menfi hisler 
yaratan hak.ikntlerin daha fay • 
dalı olacağını izah etti. 

Mükafat, Yardım Ve 
Propaganda İşleri 

Raporu 
Encümen raporunda geniş sa.. 

liıhiyetli bir ne3J'iyat umum mü
dürlüğü ihdasına ihtiyaç olduğu, 
Vekaletler ve resmi müesseseler 
arasında koordinasyonun en lü _ 
zumlu olduğu, devletin yapaca • 
ğı yardım ve vereceği di?ektüi 
yerine getirmek için bayi ve ti. 
biler arasında ahenk husulUne ça. 
lı§ılması, mük6.fat fa<:ilına mühim 

bir pnra ayrılması zarureti, ilan 
ve propaganda paralar.uım ~e 
beşlerinin bu mUdUrlük emrine 
verilmesi, jilri heyetleri ku.nılma. 
sı, telif ve tercümede kazanacak 
eserlere yüksek paralar verilme· 
si, bir tenkit mecmuası neşri, 
kahve ve gazinolarda kütüpaane
ler tesisi, isteniyordu. 

Rapor aynen kabul edildi. 
Bundan sonra tercüme encü. 

meni raporu okwtdu. Bu raporda 
tercüme komisyonunun tercüme 
edilmek üzere hazırladığı yunan. 
ca, Iatince, fransızca, ingilizce, 
almanca dillerinde ya.zılmı§ §ah. 
eserlerden bir liste vücude getiril 
mesi bunların Vekfilet tarafmda.n 
salahiyetli kalemlere ter<:Ume et
tirilmesi ve bir tercUme büroeu 
te§kili, aylık bir tercüme mec -
muası neşri isteni~rdu. 

Bu rapor da aynen kabul e. 
dildi. 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

Sahş yeri: 
VAKiT KITAPEVI Aıııı 1lak allilerlnden ihli)o<:a söre 1,;,1 zaımınınıla nerede !Jutıınurlttrsn ° cııklıırrn uüı ı 'f'ne hizrneıten sonra 

tUı 1 Mü.ıurna \'ckAletlnce lüzum ıtö· yrrin askerlik şubesine kn)· ıt ''e y~k- ordudı. 3ı.i0 giin ~tnj göriip sicil ol· 
hı~:~clc miktarı tercihan hndi tnt· ı.ıma eclılcet>klerdir. YoklLıııın, ılk mul:ırı ş·ırt olaraktır. BGlfin yedek 
ht lll~nıeı.ıeplrrint "e lüzumunda sıh )·oklnmo ~ırasında senede bir defıı subnyl .. ı ın terfılerinde kıdem hes:ıbı 
''-' trı Ut~scsclcre, sınai kimyof(erler rapıl:ıcaktır. Yoklama yopılan as· mı.,·:ızz:ır wtrnylnr içindeki hem 
1 J trı~~ınc mühendislerinden lilıum· kl.'ı lik şullPsi, yedek subnY ve mc· nnsptıırı aı kad:ışlıırı meyonındn he· 
ta •L "tıuı n">kert fııbriknl:ıra ve diş ~ıurl:ırın n~ıı şubelerine maliımnt :-ap edilecektir. Binbaşı olm:ık \'e 
ırı ılı • rrzncı ve klmy:ıgerlerle ,·:rmel:ir. rniikellcr olnrnktır. H:ızcr· hinlrnşıdr.n ,·ukorı rütbelere çık:ılıil· 
ile endulcrden fhtb açtıın fazln~ı d" yr.tlek sııbnylorın silftlı :ıllındcı rr.rk ,nıılıarip sınıfh.rn mnhsus olup 
l~rı~ Sıırıeri tdrık edildikleri sınıf· f:e"mİH:n ~h·ll Jıaynttnl.:i nıiiddet~erl lkınnli t:ılısıl etmek \"e nıııvozznf su· 
1 ır:ı leılı k r.utı:ıy ıııektchine sevk \C de J,i7.•ııc lcriı•drn sıı,·ılın:ık. şn~tı~ le ha) ı.ıı n ım 'ı~us terfi kcınundo yazılı 
ı hııııırda nltı n)lık hır Jıf7.mct ''c 11111 ,,3 ,,.ır ··:ılı:•)lar gibi ıcrfı cttırılc· kn)·ıt ,.c ~nrtlnr• ıfroz etmek şart olıı· 
<lq lı.;ı ı;,ı i tutnlnrnl Jorclır. Bu 11\Ücl· crklrrrlir. Ancnk nstdtnıcn ol:ıc.ııl:· r-ıl..tır. \nl nl. hu şartl:ırılan hnşko 

·~~ 
1

11dc lıunlnr, ld:ırc, iltıns \"el ııır hirer, ilsttc{;nıen ol:ıc:ıkl:ır ıkı· drnil • ıaıllaı ııHtıı ylizbnşı olmak için 

brpşürler, makaleler, nutuklar, Refik İnce mizah mecmuala _ 
konferanslar, sahne, temaşa, tem. nndaki karikatilr ve resimlerin 
sil eserleri, her türlü müzik eser- aile muhitlerine olan tesirlerini 
leri boyalı veya boyasız resim, her anlattı. Bunların bir çoklarının 
nevi heykel, kabartma ve oyma nıüst_ehcen denecek derecede açık 
sanat eserleri, coğrafya haritaları, oldugunu, aile ahlakını bozduğu. I 
fotoğraf ve mümasili bir usulle tes nu, genç yaştaki kızlar ve erkek. 
bit edilmiş resimleri telif hakkı le: üzc~inde çok fena tesirler yap 
kabul edilen eserler arasında sayı tlgını ızah etti. Bilhassa yabnn. 
yor ve mal:ideyi buna göre tadil cı gazetelerden bu suretle yapı • 
ed!;•ordu. lan adaptelcre nihayet verilmesi· 
Encüınen hakkı telifin, müelli- ni muztarip bir baba sıfatile is. 

fin hayatmda kendisine ait oldu. tediğini, ailenin yaşayı~ı ve de 
ğu gibi 'cfa tın.:ian itibaren de 30 vamı Uzerinde kötU tesir yapa. 

!\ene müddetle kanuni mirasrıları. =·lsaı: blu ~ahripkar neşriyatın feci 

1-1 O kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
~ Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru~ 
100 
100 
75 

4 Devlet ve 1htllal 75 
5 Sosynlizm 75 
6 .J. Rasin kUlllyntı ı 75 
7 lşçl sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Hi~uur 60 
9 Isfahana doğru 100 

lı ~ 1_1u~uı;und:ı h:ırp o!.uhı talebesi, 
1 

klsr sekizer cıy y:ıkın sererler süv:ırisi \•eyn ç:ırkçısı 
.. Cıı; d . k hl d ,ıır \'e )':iLh:ı~ı o ııcıı 1 . ~•kıını ı·nıı: tlcnretı me le n en 

1 11 
J . i 11 tık etmek ,.e mu· şahne ctnnım~s.ni haiz olmak Hizım· 

1tııııırn Dr.ı dahi deniz talebesi gil..ıi ~ rın k C'l~ ~~sı~c ~ r denir.de l·üzb,1ş1· dır. Bu ııınks.ıtb terfi kanununda 
lı~ trıhele ~·apılacnktır. t,bu allı ay· '

1
ak 11 ~ cı 8 mo ' 1 mak \"e yakın zikredilen ııı;q.:ıri müddetin sülüsünü 

[ uc) let l il ı' Kllr~lll: tt tı>mnm 8 I • ·r k . 111.ı;İıf'lıt $0ntıncla iki l.Jar \'C )"ft• • . f , k hndelnames!ni hD· rıllen 1 a Pim~ . UZl're müracaat C• 
lııı.ı\'11 1 lcri anl:ışılnnlar ınırlarının Sll\ nı 'c ç.ır ı;ı şo <Jcnlcrin ordu) a kabulü ınünlı:ılrıt ve 
ltıa)( ~Zllflık hizmetlerini tamaml:ı· ir. n!•"Ck ~1 rttır. snir lhtiyaçlıır nn7.Drı dikkate nlıno· 
~•la Gıere cam~ rütbesiyle sınıfları fiümrıı'< kılalarmdald yedek su· nık :ıit nlrlıığu vt:kfıletçe tokclir olu· 
t~ı.ı(' '"e. ntüesı1cselerine g5nderlle • buyl.ırın ltrfil'ri: na:;ııktır. 

ll r<ı.r. (:i"" -k ıhar·ı:r.ıı kıtnl:ırında Is· ."l•fcı le :·,.elek subnylnr muvnrınf 
ı.ırıı ıırnru mı • ' ı ... 1 'b" r· k hkll t~rı trıijll•·•Jan kıtada ,.e mektepte ge• tihdnm olunan yedek subaylnrt ıın :-'.~·'.ay l•r rı ı. ter ı ·ıınunu n ~m~~ 

lıı;ıh d !etleri askerlik hizmetlnclen t 11 1 cakl:ırın bu kıtalarcl:ı 4,5 tı 01 hılulneaklardır. Seferde ) cdtk 
"I ltıp Ce.nı<:n o D b' b d ] . t r· tt• ·ı b'l •. "1•1orııa l)!llJecek, fakat ellerindeki aylık hizmetten sonra orduda ır u· ıneı~ıırınr n 11 cT ı c ırı c ı eceı>· 

JllUddetlerl naıan dikkate a· ,Pk "Y. aıtıJ, nstteğmen olacakların Jcrdır. 

:s ••• ı erme F.ah"t ld .ı;..,.. ·1· 
na ~it olduğ.ı şeklinde 9 madde Ü· ett:. ı o U&ı..u•U ı ave 

zcrınde tadiller yapıyordu. ı B . 
u mUtaleaya bir karikatürist 

Rapor okunduktan sonra söz alan ola"ak m 1 k 
k 

~- . . • . . • es e namına cevap ver. 
arıKatUnst Ramız, tehf hakkına n::egw e mecbu k ld w ·· ll d 
1 

· . • r a ıgmı soy yer 
a 111 eserler arasına karıkatürle. Ramiz Gök"e k 'k tilr 
· ıd · h 1. . . d" ç·· k'" .. , arı n mecmu. 
rın e ıt a ını ıste ı. un u bun- alannm reJ'ı'mı'n d k f k" . . . • sa ı Ye ce a ar 
farın başka ısım ve leJandlarla ıs- bir bekçisi olarak ça.lı§Uğuıı h j 
tismar olunduğunu söyledi. lzzet sahada ve her ftrSa.tta 0 iae:;e 

10 J. Rasin külliyatı 11 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuru~. 

ur. Hepsini alanlara % 20 
o;konto yapılır. 236 bıruşu 
;eşin alındıktan sozıra kalan 

ı lirası ayda birer lira öden.~ 
ııek üzere dört taksite bağla
nır. 
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---. --------------------------~--------~ 
Demir Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Tunceli Villyetinde ElbJI - Erzincan yolu i1zerinde. 

ki "Mamiki,, köprUaU tısı yapmmm demir olarak inpatı (37.800) 
lira keti! bedeli Uz.erinden JrapalJ zarf uaullle eksiltmeye çıkanl. 
mıştır. 

2 - Eksiltme 31-5--939 tarihine mOAdlf çarpmba gUnU 
saat (16) da Nafıa Veklle1.lnde ŞOl8 ve köprUler reialifi odum
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme f&l'bıameel ve buna mtlteferri diğer evrak 
(189> kurut mukabilinde adı geçen relalikten alınabilir. 

' - lateklilerin ekalltme tarihinden en az eekiz gUıı evvel 
bir istida ile Nafıa Vekaletine mUracaatla bu gibi lııp.atı yapa. 
bileceklerin~ dair ehliyet vesikam &hnalan llzmıdır. 

W-:: Elmiltme)'9 gireceklerin d&'dUııcll maddede bahsedilen 
vMlb ile ticaret oduı veeikumı n (28315) llra1ık muvakkat te. 
minatlanm havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyacaklan kapalı zarllarmı ikinci maddeye yazılı vakitten 
bir aat evveline kadar makbu mubbillnde komisyon reisliğine 
vermeleri muktazldfr. (1286) .(2423) 

Akhisar Belediyesinden : 
Şehrimizde yapılacak ampllflkatör hoparlör teaiaatı iti açık 

ebiltmeye konulmUlbn"· 
Açık ebiltme nretne yapılacak bu itin ihalesi 11--5-939 ta. 

7ilılJı4e u.at 15 de Akhisar belediye encUmeıılnde yapılacaktır. 
Keeif bedeli 28CiO liradJr. 
Bu gibi lthlr teeflatmı 11.PIDll mileueselerin teminatlarile 

mlraca&tlan i1ln omıur. 
Şartname beledlJeClen lat.eneblllr. (29M) 

Devlet Oemiryoif arr ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanları 
Muhamm~ bedelleri1e miktU ve vanflan qağıda yazılı iki 

grup mal:r.eme ve 81)'& har grup ayn ayn ihale edilmek ilezre 
lT. 1. 1939 çaqamba gllnll aaat (10.30) on buçukta Haydarpaea. 
4a gar binası dahilindeki komlaJon. tarafmdan açık eksiltme usu. 
Jile atm abnaeaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin her grup hizaamda yuılı muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettill veaaUde birlikte eksiltme gil.. 
nl aatlne kadar komiayona mllracaatlan Jbmıdır. 

Bu ile alt prtnameler komilyoııdan param olarak dafrtJL 
maktadır. 

1 - Bir adet Iatiro tipi fre:r.eal 65 C/m Uk mnbımmen. bede. 
u az Ura ve muvakkatteminatl 61 lira 88 kuruttur. 

2 - iki yUz adet vagon için mafsallı manivell muhammen 
bedeli 1900 lira ve muvakkat teminatı 142 llra 50 kurattur. (2915) 

••• 
DetJlet Demlryollan 9. l ,ıetJM M11dflrZi/IWen: 
Sirkeci - F.c:lime ve Kırklareli Jmunlarmda BanliylS ve c1ahi. 

U yolcu trenleri ile beynelmilel Semplon ve konvansiyonel trenle. 
rinln seyrllsefer tarifeleri 15 Mayıa 1939 tarihinden itibaren de. 
11-ttirilecektir. Y en,i tarifelere alt &fitler istuyonlara uılınıt ve 
cep tarifeleri satıp. çıka.nlmqtır • 

Fazla tafırillt için istasyonlara mllracaat edilmesi rica olunur. 

1f!39 ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftahk gazetesidir 

Son sayısını mutlaka görunuz 

_.._ __ 

fsta~bul 8eled;vesi llaolar1 

Ka~aağaç Müessesesi için bir tane hesap makineaile beledi. 
ye merkez muhasebesi için iki tane bUyUk yazı makinesi 670 lira 
tahmin bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım MUdürlüğUnde görUlebilir. hteklller 
2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 50 lira 25 kuruşluk ilk temi. 
nat ma.kbuz veya mektubile birlikte 22--5-e39 pazartesi gilnU 
raat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3153) 

* * • 
Kadıköy kaymakamlığı dahilindeki yollar için, lüzumu olan ve 

hepsine 1000 lira bedel tahmin olunan 400 metre mikip ad1 kaldı. 
rım tqı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mil. 
dürlUfUnde görillebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda. yazılı vesi
ka ve 75 llralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 11-5. 
939 Pergembe gUnU saat 14,30 da Daimt Encümende bulunmalıdır. 
lar. (B.) (2856) 

* * * 
Tahmin Bed. tık teminatı 

Tepebqmda Metrutfyet caddesinde 12 nu. 278,00 20,85 
maralı dükkb 
Tepebaşmda Meşrutiyet caddesinde 10 nu- 250,00 
maralı dükkan 
Galatada Karaköy caddesinde 4/ 4 nu. 1035,00 
maralı dükkan 
Galatada Fermeneciler sokağında 159/1 400,00 
numaralı dtikkin 
Galata.da !Karaköy caddesinde 6/8 nu. 1500,00 
maralı dükkb 
Heybeliadada Çamlık mahallesinde (ismet 100,00 
lnönü) caddesinde gazino ve dans mahalll 
barakaaile beraber 

18,75 

77,63 

30,00 

112,50 

7,50 

• 

Yukanda semti ve senelik muhammen kiralan yazılı olan ma. " " 

h.aller ~·lim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya ve. Zafıumumı kansızlık 
rılmek üzere ayrı ayn açık artırmaya konulmuştur. Şartname. ' 
leri levazım müdUrlUğünde görUlebilir. İsteklileri hizalarında ya-
zılı ilkteminat makbuz veya mektubile birlikte 11--5-839 per. t • 
rembe gUnU saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) roma 1 z m a sıraca 

(2852) ' 

TUR K 1 YE-•' 
ŞiŞE VE CAM FABRiKALARI 

Anoninı Sosyetesinden: 
Papbahçe Şiıe ve Cam Fabrikamız, Memlekette züccaciy< 

:icaretl ile uğrapn herkese tek fiat ve müsavi prtlarla satu 
ıapmağa baılamııtır. 

Taliplerin apğıdaki adresimize müracaatlan: 

Galata Persembe Pazarı Samur Sokağı iş Han 

OSMANLl. BANKASI 
TDRI( ANONiM ŞiRKETi 

TESIB1TARl':fl ,.18S3. 
St.,Dlm tt TirltivP Cümhurlyrti ilı mün.,ltit multavrtrnamrsi 

2291 Numafatı 10/61İ9J3 tarilıfi l<~nunf11 tasdik "1ilmİJIİt • 
' • I 241611933 ıarilıli 2435 Numaralı Rt>:tml Oauı' J " 

S.nftaJHI: 10.000.000 ınımz Llraa 
ihtırat akçesi ı • 1 .260.000 ln&lll• l.lrau - , . 

f rorkiyenin ... ı1e:a 6ehirlerindej 
PARIS. MARSILYA w NIS"de 

• 1 LONDRA ve- MANÇESTER"de 1 • 
MISIR. KIBRIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK. flUSlll'f 

• .... MAVERAvr EROON'de. 
M .... n w Söelerl 

VUOOSLAWA RUMANVA. YUNANiSTAN. SURIVE. LOBNAN 
w HATAY-da 

Pily•ft•ri " bitin -Dllny•d• Acenta ve Muaatılrltst _ •lf4er · 

~ - , Her ....,; Banka Mua .... lelerl yapat 
Hesalll ar. ve mrvcfuat ~tın küşadı ·, 
T ıarl lcrediltt vt' vesaıklı kredıltt küşadı. 
Türlnye ve Ecn~bı memleketler lı~rine ke,ide senedıt ıskonıosa. 
Borsa emirlen. 
Esham w taıhvilar: ılhı. ve emtaa Dıerıne 1V111& ı 
SenRıt t.lısilitı Oe saire. 

En viilıalr ealn~I şarllanm haiz lıiralılt 
Kasalar Servisi v.ırdtr. 

Piyasanın en mllsait .. rtıartre ( kam•ırar; ..,. ~ -
kumbarasız) tıunuf ha&11lan •çıltr. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercume külliyatı 

21 - 30 Kitaplık liçlincü seri 
N....,. KUlll 29 Kapltallıml buhranı l50 
21 Hllkilmdar millet ıso 30 Slambo 125 
22 'yeni Uınl zihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 615 
24 Oblln lktıiadl itleri 60 Bu serlnJn flatı 8.15 kuruttur. 
~ Cumhuriyet l50 Hepalnl alanlara % 20 lllı:onto 

28 Tercllmenla reli 100 yapılır. Kalan 4.92 k1lrUfUD 1.92 

27 Değififler 75 kunıtu - almank mUtebül-ı 
za Laokoıa 30 il ayda birer Ura Menmek Uzere 

Oo tablte baflamr. 

kemik, sinir 
Haıtalıklanna, cılız yavrular, yüriimiyen, C:lit 
karamayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, 
gun kızlar, verepıe istidadı olanlar HASAN K 
VET ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı artbnr, 
tiha verir, tifai tesirleri çoktur. Fenni surette 
mal edilmiı, içilmesi kolay ve lezzetli bir ı.u .. ım. 
tur. Küçük, büyük her yafta istimal edilebilir. 

Akhisar Belediyesinden : 
1 - Akh••r ~I elektrik l'abrikumm 939 malt .,

ihtiyacı olan WmWn ~000 kilo motorin, 1600 kilo Vakum 
fi, ıtiOO kilo Dizel ~ H80 kilo kuru buhar silindir yatı. 1 
kilo yatak yağı, eksiltme auretile ve kapalı zarf uauille almaeak~ 

2 - Mecmuunun muhammen bedeli MM liracllr. 
3 - Muvakkat teninatı muhammen bedelin )'llsde yedi 

çuğudur. 
4 - ihale 15-5-939 pazartesi gtln.f1 saat 15 de Akhisar _. 

diyesinde yapılacaktır. 
5 - Yine Akhisar ~ fabrikBBmm yıllık ihtiyacı 

540 ton maden kömUrll eksiltme auretlle ve kapalı zarf uuJJJf 
alınacaktır. 

6 - Yıllik köıid!rUıı muham!Mll bedeli M~ liradır. 
7 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yttD ,edl bd' 

çuğudur. 

8 - Ka~ 'zarflar tarlfatı kanuniye daiıeainde yapıla~ 
9 - lhalde 15-5-939 pazartesi gUnt1 saat 15 de Akhisar be

lediyesinde yapllacaktır. 
10 - Şartname ve evsafı Akbl1ar belediyeelııden ı.tenebillt· 

2988) 

Akhisar Belediyesinden : 
l - 939 mail yılı Akhisar 8ehrinin umumi temizlik Jel 

palı mrf usullle eksiltmeye konulmuttur. 
2 - lsin bedeli muhammeni 8.000 liradır. 
3-Her isteklinin bedeli muhammenin % 7,5 ufuııu bmııtılll'\I 

olarak verecektir. 
4 - İhale 15 Mayıs 939 pazartesi gilnll saat 15 tedir. 
5 - ı.teklllerln prtnameyi belediyembden iatiyeret b 

lı zarf usuiile müracaat etmeleri ilAn olunur. (2966) 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı Tertip 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide: 11 Mayıs 939 eladır. Büyük 

ramiye: 40 bin liradır.Bundan batka: 15 
12 bin, 10 bin lirahk ikramiyelerle (20binve 
bin) liralık iki adet mü"<ifat varchr. 

Yeni tertipten bir bilet alarak fttlrak etmeyi ihmal 
nta. Siz de piyanpun mesut ve bahtıyarlan aruma sh'mil 
luraunuz.. 


