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konseyine büyük bir ehemmiyet verilmektedir liii~; ;-adbıl [ b. t• ] 1 mı, Ta !a ı.1!,ıl 
Kavgası! ---Son günlerde gazetelerin üs-

tunları nda iri harfler ve radyo 
spikerlerinin ağzında heye-

.. canlı cümlelerle hep pe~rol 
~tedarik etmek için Alman
yanın açtığı yeni mücadele
den ve Almanyayı bu en 
lüzumlu harp vasıtasından 
tnahrum etmek için mötfe· 
fi~lerin şiddetli faaliyet ted
ltırlerinden bahsedildiğini 
okuyor ve dinliyoruz. 

Roma (Radyo) - Türkiye 
Hariciye Vekili şubatın bi
rinci günü Yugoslavyanın 

Niş şehrinde Yunan basve
kili ve hariciye nazırı Ge
neral Metaksaşa mülaki ola
caktır. 

İki müttefik devletin ri
cali, oradan yollarına devam
la ayni günde Belgrada mu
vasalat edeceklerdir. 

Balkan konseyi, şubatın 
ikinci günü toplanacaktır. 

Matbuat mümessillerini 
kabul ederek beyanatta bu
lunan Türkiye Hariciye Ve
kili, konseyin üç gün devam 
edeceğini, evvela Balkan 
devletlerini alakadar! eden 
hususatı ve müteakiben de 
Balkan devletlerinin büyük 
devletlerle olan münasebet
lerini tetkik eyliyeceğini, 

müzakerelerin gizli olacağını 

rbir cilvesı ını • 
[ V an· sırrı Sanlı] 
[ az • ._..,__, ............ ....--........................ 
..........._. ...... -3- il 
Bu sa"a'ta da ga P 

eırnek için metin. 
g "e cesur oıacaıız ----gibi saldıran 

Bir düşman li 
.. el vataaımızın en r -

ve guı d larıa 
l köşelerini, vatan aş 

dz~ . ditİ gömüldükleri ko~-
ırı . t ,.e••· 

k bir nıezarıs ana T 

unçbu felaketi henı enut· 
ren hem de onun aç" 
nıamak ve dikkatle 
tı .. ı kanlı yaralan . 1 
s!abilecek kadar ~etıa e • 

k lixım gelecektır. 
ma ıı· demir ilk ıöıle· 

Mua ım • 
. tarı da ilave ettı: 
rıne Eşunt ıebele feliketiaia 

- ve, A 

Şarki Galiçyaya Alman 
askerleri gidiyorlarmış, buna 
ıebep oradaki petrol kuyu
lanm işletmek imiş .. Roman· 
Ya ile nakil vasıtalarını ko
laylaştıracak bazı yolları ve 
yerleri istiyormuş, bunun da 
ıaiki oradan alınan petrol
ların Almanyaya sür'at ve 
kolaylıkla sevk ve idhali 
imiş .. 

söylemiştir. BALKAN HARİCiYE NAZIRLARI BiR ARADA 
., addi mane•ı uça· 

açtıgı 111 bu ~çurumlarıa yat
rumları, l ki 1 tO.kenmi
tukları sayı ma a 

B. Şükrü Saracoğlu, Tiir-
kiyenin uzak ve yakın bü- tün komşuları ile dost ge· 1 çinmek istediğini ve sulh 1 istediğini ilave etmiştir. 

SON DA·KiKA: 
Paris Radyo - .-.ollandada Müller adıntla bir Alman 

mühendisinin casusluk yaptığı anlaşıldığınpan tevkif edil
miştir. Bu casus mühendis lngiltereye demir yüklü bir va· 
purun hareket ettiğini gizli olarak haber Yermiıtir. 

Paris (Radyo) - Gerp cephesinde karada mühim bir 
harek~t olmamasına mukabil havalarda çok şiddetli çarpış· 
malar olmuştur. Bir Fransız avcı tayyaresinin 12 Alman 

Bütün bu davalar Alman
larla düşmanları arasında 
görülmeğe çalışılsaydı, bir 
çok insanlar ve bitaraf hü
kumetler bu siyasi ve askeri 
dedikodularla belki daha 
fazla uğraşmağa lüzüm gör
llıezlerdi. Fakat daha her 
~lltıgi bir işe girişmeden 
0 nce bu işin etrafında o 
kadar büyük gürültüler çı
karılıyor, tehdid ve tazyik 
~-iizgarları estiriliyor ki her
x:cs bununla alakadar olmak 

( bembardtman tayyaresinin hücumunalkarşı kahramanca müda-

1

. faa ve mukabele ederek üssüne dönmeğe muYaffak olmuş-

mecburiyetini hissediyor. 
Bakalım şimdi en çok 

nıevzuu bahsolan bu petrol 
. ~avg~sı da kimlerin yorganı 
tçın yapıldığım veya yapılabi
leceğini yakin bir zamanda 
öğrenebilecek miyiz? Yoksa 
bunlar da çok defa olduğu 
gibı' ] evve a ortaya atılan 
8•nra da bir çok yerlerden 
tekzibe uğrıyan dedikodu
lardan mı ibaret olacaktır? 

SIRRI SANLI 
................ . ........ . 

Polonyalı 
Türkler 

İstanbul - Polonyadan 
gelen iki Türkün söyledik
lerine göre Polonyadaki 500 
kadar Türkle 60 bine yakın 
Kırım Türkünün çoğu iktısa
di güçlüklerden Türkiyeye 
gelmek istemişlerdir. Bunlar, 
lehistanın birçok yerlerinde 
açhk başgösterdiğini, tazyik
yikler yüzünden firarların 
Çoğaldığını, harpte on üçün· 
cü alayın yalnız Türklerden 
mürekkep 84 numaralı ta
burun gösterdiği fevkalade 
kahramanlıkları Lehlerin şük· 
ranla yidettiklerini söylemiş· 
lerdir. 

Londra 26 (Radyo) - B. 
Çemberlayn, avam kamara
s~nda 12-13 yaşında mektep
~ çocukların da dahil oldu
~;nu s~yle~iştir. Al?1anlar 

6 ünıversıte talebesıni kur
şuna dizmişlerdir. 

tur. 
Paris (Radyo) - Almanyanın Romanyadaki petrol işini 

ele geçmez bir propaganda işi yaparak lngiltercnin bita-
rafları tazyik etmeğe başladığını tenkid etmek tuhaflığında 
bulunmaktadır. 

Bitaraflan tehdit, tazyik, topraklanna tecavüz etmekten 
başka hünerleri olmıyan Almanların bu tehdidleri kahkaha 
ile karşılanacak karabetlerdendir. lngiltere ve Fransanın 
Romanya ile imzaladıkları tıcaret muahedesi bu mesele 
hakkında bütü!l cihana kafi derecede teminat vermiştir. 
ışin içyüzü Sovyetlerden umduiu ketrolu koparamıyan Al
manyanın şimdi bunu herne pahasına oiursa olsun Roman
yadan kıvırmak istemesinden· başka birşey değildir. 

Paris Radyo - Romanya kendi petrollarına koyduğu 
kontrolü kendi milli müdafaasını ve sanayiini korumak 
maksadile koymuş olduğunu resmen ilan etmekte Alman 
dedikodularınıda resmen tekzib etmiştir. 

Paris - Alman sansürü yabancıların mektublarındak i 
sıhhat ve afiyete dair ibarelerden birçok manalar çıkar
dıklarından mektubların basit bir förmül şeklinde yazılma
sını emzetmiştir. 

Paris (Radyo) - Son Sovyet - Fin harbinde Kızılordu-
nun binlerce ölü vermek suretiyle neticelenen hezimetin, 
Sovyet askerlerinin kahramanca dövüşmelerine rağmen 
mühimmar sevkiyatının muntazam ve sür'atle yapılmamasın
dan ileri geldiği anlaşılmıştır. 48 saat zarfında yağan kesif 
kardan dolayı hava faaliyeti olmamıştır. 
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"Taymls,, gazetesi diyor ki: 

"Bugün artık Türkiye Cum: 
huriyeti büyük devletler ara

sında hakkı olduiu yeri 
almış bulu maktadır.'' 

Londra, 26 ( Radyo ) -
"Taymis,, gazetesi Londra 
radyosunun Türkçe haber 
neşriyatını Tt:rkiyede herke
sin ve hatta çobanların bile 
dikkatle takip eylediklerini 

söylemekte, Türk askerinden 
sitayişle bahsetmekte, Türk 
ordusunun birinci deracede 
techizata malik mükemmel 
bir ordu olduğunu, Mareşal • 
[ Devami 2 inci sahifede ) 

ZELZELE DEVAMEDIYOR 

Ankaaa, 26 (Hususi) -
dün gece saat bire on kala 
Amasyada ve Ezine nahiye
sinde iki saniye devam eden 
iki hafif zelzele olmuştur. 
Saat 13 de Amasyada vuku 
bulan ikinci zelzele şiddetli 
idi. 

Evvelki gün saat 23,16 da 
Şarki Karahisarda hafif bir 
zelzele olmuş, hasar yapma· 
mıştır. 

Evvelki gün Ödemişte sa
at 14,45 de hafif bir zelzele 
olmuştur. Ayni saatte Birgi 
nahiyesinde altı saniye de· 
vam eden ve gürültü ile 
karışık vuku bulan bir zel
zele olmuş, halk telaşa düş
müştür. Hasar yoktur. 

Istanbul - İngilterenin 
teberrü ettiği eşyayı felaket· 
zedelere tevzi için bir lng•
liz generalinin riyasetindeki 
heyet Londradan yola çık
mıştır. Heyet doğruca fela-
ket mıntakasına gidecektir. 

lstanbul - Erzincan zel
zele mıntaka•ında tetkikler 
yapan Istanbul Amerikan 
Rober kollej müdürü Dr. 
Rayt, ilk vapurla Amerikaya 
hareket etmek üzere buraya 
gelmiştir. Kollej müdürü A· 
merikanın muhtelif yerlerin-

de konferanslar vererek ve 
neşriyat yaparak Amerikalı· 
ların Anadolu zelzele feli· 
ketzedelerine yardımını te· 
min etmek için çalışacaktır. 

Ankara, 26 (Hususi) -
Erzincan felaketzed elerine bir 
yardım olmak üzere Yugos· 
lavya ayan meclisi azasından 
bir mebusun hükumeti na· 
mına 30,000 lira teberüde 
bulunduğu bildirilmektedir. 

Lord Çörçil 
Londra 26 ( Radyo ) -

lngiltere bahriye nazırı Lord 
Çörçil bugün Mancester şeh
rinde siyasi bir nutuk irad 
edecektir. 

Voroşilof 
Londra - "Aftenblandet,, 

hazetesine göre Maraşal V o· 
roşilof ve Kızılordunun diğer 
gözde reisleri yakında Fin 
cephesinde bir devir seya
hati yapacaklardır. 

A tınınkıymeti 
Istanbul 26 ( Hu9usi ) -

Altının kıymeti 17 lira sek
sen kurşa çıkmıştır. 

. kurbanlan, onları• 
yen azız 'llete bıraktıkları 
devlete, • 1 k uklan onutmama 
çoluk çoc r 
ve bu kış saY•tt• da .ı• ıp 
gelebilmek ., ici• ••tın YO 

cesur olacagu:. 
* * 

k t :N:dırle •ualli• Avu a , 
1
. . V 

D 
. edebiyat mual ımı e· 

emır . . . 1 . •• 
dadın evinı gıttık erı zam 

Ya•ı -asasının başıncla 
onu .. .... 'f 1 · · 
b

. k talebe vaıı e erıaı 
ırço 1 lt11l· 

tashih etmekle meıgu 

dular. . N d. ı 
Vedad, beklediğı a ·~ ~ 

birlikte meslekdaşı De•ır~ 
de görünce duydu~u büyl 
sevinci gizleyemedı: • 

A 'z kardeşim Demır, - zı 1 de Nadirle beraber ge .. 
sen k d e•İn· diğin için ne a ar s 
diğimi bilemeısin. Bu ~kt•• 
sizler gibi kafa dıngı, dert 

f 'k' r ortagıv arkadaşlarla 
ve ı 1 1 g" e o 
konuşmağa, dert eıaıe . 
kadar ihtiyacım vardıdk~ ... 

Avukat merakla ıor u .• 
- Hayir ola, bir derdıa· 

mi va~ b • b~ - Ah, yalnız enu• 
derdim olmasını ne kadar 

isterdim ... 
- y okıa geçenlerde haa-

ta olduğun• söylediğin kar: 
deşinden kötü bir haber •ı 
aldın? k' d 

_ Söyledik ya, k~t ı er• 

d. bir kişinin derdı, tee~
un . d bır 
.. ru-m aile fertlerın en 

su ' b' t kişinin hastalığından ır e· 

essür olsaydı. 11' . arka-
Edebiyat nıua ımı .. 

daşlarını daha fazla d" uıme· 
mek için izahat ver ı: 

- Bugün sinemada :ıel-
1 • Erzincan ve dua ze enın, . . d.. me-

hazı şehirlerimızı, un 

S
ut ve rahat, bugün. yarbalı 

d.. ngın u-ve perişan, un ze ' 
.. hasta ve meteliksiz, diin 

gu!1 bugiln ölü bir hale 
sag, d 1 
soktuğu sayısız vata..n aş •: 
rımızla birlikte yureklerı 
parçalıyan bazı manzarala-
rını ıördüm. 

(Devamı yann) 
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SAHfFE 2 

Harp ilahı ile 
bir çeyrek 

••ıAk t ' mu a a ••• 
T azan: H.CAHIT ULUCENK 

-Dllnkn nüshadan devam
Bir iskelet timdi karpmda 

bar, bar bağırıyordu. 
- Hayır, hayır istemem, 

iaıaalann b• düşüncelerimi . 

bilmemeleri lazım. Onun için 
ıen ölmelisin.. Gök gürledi. 
B•lutlar tekrar karıştı. Ken
dimi cehennemin ateşleri a
ra1ında buldum. Şimdi yanı-
1ordum. Ateşler etrafımı sar
mışlar, net'e ile parhyorlar
tiı. Yağlar eridikçe eridi. 
Tiiyler pis pis koku vererek 
ya•dı. Onlar ktil olmuştu. 
Sıra kemeklere gelmişti. Şim
di biraz evvel gördüğüm harp 
ilAluna ne kadar benziyer
dum. 

Onlarda yaYaş, yavaş yan
dı. Tamam en kül olmuştum. 
ltnllerimi bulunmaz bir meta 
1ibi topladılar .. Kıymetli alı 
plltin bir ıandukaya koydu
lar· 

Cenaze merasimim yapı
Jıyerdu. Bu merasi•e yalnız 
ıulh ilibından maada hepsi 
ittirak ediyordu. Hafif dua 
•eslerini duyar gibi oluyor, 
pmtli de durd111darını anlı-
1ordu•. Acaba neredeydim! 
lu fÜphe uun sürmedi. San-
4üaam kapağını açblar. 
Eralal,. Çinde idim. Sarı 
uaak önimde akıyordu. Ben 
lıe •çwıumun kenarındaydım. 
Klllerimi buraya savurdular. 
Of .• ne feci şeydi. 

A... diyerek bağırdım. G6z
lerlmi açbm. Oh .• Allahıma 
itin tilkür, bu.zor içinde ya
tatuada yatıyordum. 

Bu, bir korkunç riiyadı. 
lger böyle ltir rüya göre

eejimi bilseydim, o geceyi 
111kusuz geçirmeğe karar ve
riı; Atalanmızın dediği a:ibi : 

_.Ko•kulu rüya görmektense 
Uyanık kalmaiı tercih eder
dim.,, 

H. Cahit Ulucenk 

Zafer en derin 
kesededir! 

-o-

lngilterenin tamnmış şah
ıiyetlerinden ve Deyli Eks
pres gazetesinin sahıb ve 
itaşmuharriri Lod Beaver· 
ltroob gazetesine yazdığı hir 
makalede, fikirlerini şu cümle 
ile hulasa etmektedir: 

•eu harbde zafere olaşa
cak olan en uzun kılıç de
iil, en derin kesedir." 

Kültürpark 
Sineması 

lugüR 2 şaheser takdim 
ediyor 

1 - Ya~, sev ve öğren 
Bütiln gençliğin heyecanla 

ıeycedeeeği muhteşem ko
medi. 
Oynıyanlar: R. Montgomery
ltosalın. 

2 - Altın harbı 
Tamamile renkli muazzam 

dram. 
Oynıyan: Olvıer de Havılland 

llive Metro jurnal 
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Şehir haberleri IFinlere ve Fin· 
...-.....~-=--r:mmım- lindiyaya 
Zabıta 

Mühim lt.adyo Haberleri Mektep tale- Haberleri bir bakış 
BUtUn mOnevverler 

lf bafında Vaşington, 26 (A.A) - Mümessiller mecliai bahriye ko
mitesi önümüzcleki iki ıene zarfında b.arp ıemileri inıaıı 
için bahriye makamab tarafından taleb edilmiş ola.a kre
dilerden 700 milyon teuzillt yapmııtır. Bilnetice öaimüz· 
deki 1ene biltçesi 640 milyon dolardan ibaret olacaktır. 

Riga, 26 (A.A) - Kaunas'tan bildirildiğine göre Litvan-
yanın, Alman ekalliyetlcri teşkilatı şefleri Alman komisyo
nu ile birlikte Alman işgali altında bulunan arazi teftiş et· 
mişlerdir. Maksad memleketlerine iade edilecek efradın is
kan edilecek yerleri intihap etmektir. lu makıadla, Kalisz 
mıntakası intihap edilmiştir. 

Brüksel, 26 (A.A) - Kömür meselesi:ııin halli için pat
ronlarla amele arasında bir itilif hasıl olmuştur. Amele, ıe-
ferberlik ~evresine münhasır olıraak şartile hükiaetin tek
lif etmiş oldufu iş müddetini kabul etmiştir. ---------· ·----------
,,Ta ymis '' gaze- lbrahim Mesud 
t • d• k• Ankara 2' (Hususi) -h
esı ı yor J: •ir idare heyeti izası Enve-

[Baıtaraf 1 inci sayfada] rin _!stanbul idare h.ey~ti i-
F evzi Çakmağın yüksek as- zalırı~a ve lltaa~ul ıdare 
keri kudret ye kabiliyetine lleyetı Azası lbralıı• Meıa-
h k ld w clık daa lz•ir idare lteyeti iza-ayran J arını, yaz tan 1 v t · 1 • kWr ı 
seara makale1ini şu suretle ıgınt • ayıa erı ar aş-
L • • k d' IDlf 1r. oıtırme te >r. 

"Burün artık Tlirkiye cuın- Kahve 2eldi 
lauriyetinin biyiik devletler lstanbul _ Ziraat hanka-
araıında hakkı oldufu yeri sı aamına en beş ltia çuYal 
almış bulunııluğuna hiç filp- kaltYe ıelmiıtir. On bet biD 
ke yoktar." çayaJ kaln·ede yoldadır. 

Mannerheim 
• 

- Fin Mareıalı -
-Dllnki nnshadan devam- landiya hiki•etiai tanıma-

Mannerheiaı karargalıaın- ğa Ye hatta •e•leketi kah
da kalmııtı. T eliıa düşen tugalitlaa kurtaracalt yar
Fin hiikimeti, Mannerhe.. dı•larda b•danmağa ikna 
im'e danışmaksızın Almu· etmiıtir. 
yadan imdad iste•İftİ. Hal- Londra Ye Pariıe yaptıit 
buki Mannerheim hariciıı seyahatlertle •uYaffak oldu
yarclımına hacet kal•aksızın tundan Finlandiyada bir ni· 
hem belşefik Finlerin hem yallet kurmuştur. •• niya-
de bunların Rus müttefiple- ileti za•anıntla Finlaadiya-
rinin hakkından gelebilcce- DlD ıi•diki kanunucıasisi 
ği kanaatinde idi. 1918 ıc· kwrulıaaıtur. 
nesi martı11da Alman kav- Kanuaaesaıi itini ta•am-
vetlerinin karaya çıkaak Ü· ladıktan sonra Manaerheia 
zere olduğunu haber::alan istiralaate çekiJmiıtir. Ancak 
Mannerlaeim, dalıa ev•el 1931 senesinde Yuku bulan 
kat'i bir zafer kazanmağı davet &zerine •üdafaa mec:· 
tasmim etmişti. Hakikaten lisi riyasetini deruhde et· 
Alman erduıu o nisanda •İştir. 
Hangö de karaya çıkhğı Ba vazifede yapbia lıuır-
gün Mannerneim Taaperede hkluın nekatlar müke•ael 
yaptığı büyük ve çetia mu· oldağana timdiki harbde 
harebeyi kazanmıştır. Bu görly•r•z. Yeai Fin ordu
muharebede 25,080 kişilik san11n teşkilinde Maanerhc· 
bir Rus ordusu dağıtılmıştır. iae lnğiliz Generali Kirke 
Ruslar 13,000 maktul ve e- kıymettar yardım ve veaa-
sir vermişlerdir. yada bulunm•ştur. Baııdan 

Almanlar memleketin bü- lıaerhangi •ühim meselede 
yiik tahribata uğramaksızın Mannerbeimle istişare edil· 
harbin bir an evvel nihayet 111ekte ihmal rösterilmittir. 
bulması hususunda faydalı Ruıyaaın Finlandiyaya ya-
olmamışlardır. General von ptığı taleplere verilecek ce .. 
der Golçun ordusu büsbiitin YaWa dahi ıüplıeaiz Mare
garazsız ve ivazsız hareket şalın fikri sorulmuştur. Yap
etmediğinden Maunerheime tığı vesaya mutedil olduğu 
miişkülat çıkarmışlardır. An- kadar memleketin istiklal 
cak senbaharda bunlardan ve şerefine uygun oldupna 
kurtulmuştur. şüphe yoktur. Finla11diya 

Bundan sonraki imar ve yeni felaketle karıılaşhğı 
tanzim devri ba1lam1şhr. zaman faik kuvvetlere kar:ıı 
Fakat bu devirde dahi Man- kazandığı eski zaferleri teaı-
nerbaim harb zamanındaki sil edeıa sim•sı o zamanki 
kadar zorluklarla karşılaş- kadar ağır basmıştı, Sene-
•ıttır. Herşeyden eYVel müt- leri geçkin olmasına rağmeıı 
tefiklerin şüphelerini teskin bedenen ve aklen gene ve 
etmeğe çalışaııtır, Çinkü ziııde olan Mareşalin bugün 
fngiltere ve Fransa ve miit- de ordunun başında bulu-
tefikleri Finlandi1ayı Alman nuşu Fin millen için ilham 
taraftarı 1aymakta idiler. membaı bulunmaktadır. 
Manaerbeia müttefjkleri Fin- - Son -

besi hakkında ---YlllJ•lln mUhlm bir 
tamimi 
--00-

"Bar, kafeşantan, Dan· 
ziug, ıaziao, paıtahane, kah
Yebane Ye kıraatlıaaneler ıi
bi yerlerde, basında mek
tep kasketi olaa -.e ohaıyan 
•ekteplilerle İl Ye aeşguli
yeti ne elursa oJıun •ektep 
ve tahsil çaiıntla bulunan 
geaçleria bulun•aları •u•a
fık olmadığından emniyetin 
bilômu• meaurları b• aok
ta üzerinde çok teYakkuf 
eclerek • rilli yerlerde b11. 
çocukların eyaaa •e kuma· 
ra alışarak bunun neticesi 

-ııwıtmııruım 

Kahramanlar mevkiiade 
Bn. Fatma çocuk meselesin· 
den aralarında çıkan kavga
da Bn. Bedriyeyi dövmüş-
tür. 

Suçlu zabıtaca yakalan-
mıştır. 

§ Kahramanlar mevkiinde 
Mehmet oğlu Maksut taşla 
Veli oğlu Nuriyi başından 
hafif surette yaraladığında11 
yakalanmıştır. 

••l•nler, •lll••ler 
Istanbul emlak bankası 

•üclürü 8. Emin İstanbul-
dan ,ehrimize gelmiş, ikti
sad Yekilcti sanayi tetkik 
heyeti reisi B. Şe•ket Sü-
reyya, Aydına gitmiştir. 

elan her tnrlü kötü Yaziy~t~ Zabıtada tayin 
dftşmekten kmtarılaaları ıçın k k 
dai•i takipteEbalunmaları ,. .Ka~şıyakada . mer ez. o-
enemmiyetle tehlii olanur. m~~e~ı ~~! Haşım, em~ıye~ 

-ıım--
" mudurlugu pasaport daıresı 

~11ı1lli111.l~r 
-o-

Hueuaı tlere vere
mlyecekler 

-o-

Ankara - Maarif Veka
leti, bulundukları mekteple
rin talebesine, ücretli veya 
ücretsiz hususi ders \'erme
lerinin yasak olduğunu, ilk 
ve orta tedrisat mualimleri
ne tekrar hatırlatmıştır. Mu· 
allimler kendi mektepleri ta
lebesinden olmıyanlara da, 
Maarrif Vekiletinden müsa
ade almadıkça ders veremi
yeceklerdir. Bu •emnuiyet 
sadece, muallimlerin kendi 
çocuklarına, torunlarına, kar
deşlerine ve kardeşleriniıı 
çocuklanna şamil değildir. 
Ekaliyet ve ecnebi mektep
lerde Türkçe, tarih, çoğraf
ya ve yurd bilgisi okutanlar 
da dahil olmak üzere, Hasan 
Ali Yücelin 934 te Orta 
tedrisat umum müdürlüğü 
zamanında yapılmış olan bu 
yoldaki tamime aykırı hare
ket edenler Vekalet emrine 
alınacaklardır. 

--o-

Devletçe 
-o-

S•tıtan mallar için 
karar 
-oe-

komiserliğine tayin edil-
miştir. 

Binalar ve buh
ran verğileri 
Mükelleflerin tadil talep· 

leri üzeriae bina iratlarının 
tadile uğraması dolayısiyle 
eski varidat üzerine füzulen 
tabakkak ettirilen bina ve 
buhran vergilerinin tahak
kuktan tenzili Dahiliye veka
letince muvafık görülmüştür. 

Milli piyango· 
Milli piyango, bundan 

ıonraher ayın 7 inci günü 
Aakarada çekilecektir. Ev· 
Yelce her ayın 11 inci ~ün
leri çekilmekte idi. 7 şubatta 
çekilecek piyangunun en 
büyük ikramiyesi 80 bin 
liradır. 

Emniyette 
Karşıyaka merkez emni

yet komiseri B. Haşim Pasa
pert dairesi komiserliğine ta
yin edilmiştir . . · 

Dr. Fahri Iıık 
lzıDir Memleket Hastane.si 

Rontken Mütehassısı 
Rentkenveel•itrik t.Jaoi• 

yapılır ıkinci Beıler So 
No. 29 TiLEFON2542 

Eltiise yaptır
madan e:vvel 

Hükumet karşısında tüc~ 

YAZAN: ***** 
-20-

Sinelmanın direktifle açtıfı 
kurslardan yetiştirdiği aydın 
kafalı geaçlerle azzamanda 
Finlindiyanın her köşesinde 
yeni Ye asri mektepler ç•· 
ğalmağa -.e renç •uallimler 
elinde çocuklar Ye halk ter
biye edilmeie başladı. Ea 
küçllk köylere Yarıncaya 
kadar blltnn halkın ekumak 
arzusu llaı ıisterdi. 

Bütün etlenceler terke· 
dili, en büyük ze•k ok•mak 
elda. Halkın bu alakasını 
ıören mfinevverlcr, para ka
zanmak için deiil, sırf •ata-
•• Ye ulusa yardım etmek 
ve yeni doğan b• feykaJid.e 
iliiyi ateşlendirmek Ye kü· 
rüklemek için edebi, fen11i, 
içtimai ve iktısadi makale
ler yaamağa baıladılar. 

Güaden gilne fenıai ve 
ilmi mecmuaların adedi yilk
seldi Ye çoğaldı. Açık re-
simli ve sinema artistleriyle 
dalu ve onların hayabna ait 
bahisler ve halkı, gençleri 
havaiyata sevkeden kura 

kalabalık sözlerden Ye ma
ceralardan ibaret olan bot 
hikayeler, romanlar ortadan 
kaldırıldı. 

Ahlik umdelerine ehem .. 
miyet verildi. Caliil, ahlik-
ıız Te etlen~eye dütktla 
olan insanların feci akıbet-
leri ortaya ıürlUdii. Famet, 
deiruluk, Yatani ye milli 

fedakirlıklarla ıaadct güne
şinin doğacajı, ıan'at •• 
ciddi işler ve hareketlerle 
refaha kaYaıulacatı kaaa
atleri ve itieali her y11.rdcla
~ın kafasına s•kuldu. 

Zaten bu kıtada yaııyaa 
insaıılan tabiatın kamçıhya-

caiı r6zöninde tatalarak 
her ferdin kız, erkek, ı••f, 
ihtiyar ve çecukların bir 
dakikalarını bile bete r•~ir
menin fena ye telifisi mi•· 
kün olmıyağını, zararlar lle-
ğuracağını binbir çeşid ••· 
sıtalarla ve yazılarla, tiyat-
rolarla halka telliin edildi. 
İlim, san'at, fen yolundaki 
bu seferberlik on sene de· 

Maliye Yekaleti, parası ear terzi Mehmed Zekl'nin 
k en Zar'ıf ve en matı'n kumaş- vam etti. taksitle ödenme üzere mü-

1 b (Devamı var) 
zeyede ile satıhaıı bulunan ..:,a;;r;,:.ın:;ı:...;,;;.:;;ir~g,;;;,ö;;.;;r. _____ ~~-----•·-:-:~~~ 
devlete aitmalların1925 ıe- [TAYYARE Si.NEMASI T 3J..:1

6
on]] 

' nesinden 1939 takvim sene- [ 
si sonuna kadar taksit be- [ KAHKAHA HAFTASI-TÜRKÇE SÖZLÜ ] 

deııerinin tahakkuk ve talı- ll Pastırmacivan ve Şürekası 1 
silita ait maltimat ile ihale - ] 

[ Ayrıca MİKİ .. - EKLES JURNAL dünya haberleri bedelinin yiıı:de yirmiıi ö- ] 
[ Oyun_ Hatleri: 3-5-7- 9 da ... 

denmiş olup •üşteri tara-

fı11daa rizasiyıe reri -.erilen 1 ELHAMRA s· 
•allarıa vaziyetlerini teıbite . IDem&SIMUdUrlyetl 
karar vermittir, Vekalet tes- Venedik beynelmilel filim müsabakasında birinciliği kazanan 

bit edilen rakamların devıet Bırakılmış ~ızlar ue00:tr~:!~>s en 
elinde:j bulunan ve sablıp Filmini bugün matinelerden itibaren, muhterem seyir-
taksıte bağlanmış olan •al- cilerine iftihar ve şerefle takdim eder 
larıu bugünkü •aziyetini an- Oynıyanlar: Mıchelın Presles - Marcelle Chantale 
lıyarak ve elde bulunan mal- Ayrıca: Bayramda görmiyenlerin ısrarlan üzerine T. Sözlü 

ıar•n •atılıp sarılmıyacağı Cabeıu··ttar-·1_ Casusu 
Iıakkında yeai kararlar itti- I& 
haz edecektir. Süper filmi birkaç iüıı daha ilive olarak gösterilecektir . 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( S.A~DET ). Kişesinden 
Çorakkapu Poliı merkezi karıııı No. 864 Hasan Tabtia Oader Telefoa 3497 

Alınız 
Seanslar: Cebelüttarık Casusu: 5-8.30da, Bırakıl~ıı kızlar: 
3-6.30-IOda başlar, Cumartesi Pazar 11.30- 13.30· 15 ·' 
17 .. 18.30 - 20.30 - 22 
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