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Almanya Yeni Stavanger Yanıyor 
ir Kısım Efradı •· • • 
Askere Alıyor lngılızler, Norveçtekı 

Bütün Alman üslerini Çekoslavakya ve Polonyada da Hazırlıldar 
~ar, Ribbentrop Harici Vaziyet Hakkında 

Bugün Etraflı Beyanatta Bulunacak 
Slovakya hududu, 26 (A.A.) - "Havas,, Çekoslovakya tel

lraf ajansının verdiği bir habere göre Slovakya hükumeti en 
~ç on sınıfın silah altına alınması için hazırlıklar yapılmasını 
eıtıretmiştir. Almanya hesabına hususi arabalarla kamyonlar 

müsadere edilmektedir. 
, Vaynory hava meydanı genişletil. 
miş ve meydanda barakalar inşa edil. 
miştir. Bratislavada ve Çekoslovak
yanın diğer şehirlerinde birçok Al
n.an kıtalan bulunmaktadır. BratiS
lnv:ıda Almanyadan gelen 14.000 AL 
man vardır. 

Polonyada hazırlık 
Bcrn. 26 (A.A.) - Basler Nachrich_ 

ten 2azctesinin Berlin muhabirinin 
bildirdiğine göre, Alman mNkamları. 
Polonyada mukim 19 yaşından 44 ya 
şına kadar bütün Almanlan askeri 
hizmete mecbur eden bir emirname 
imza lamıstır. Diğer taraftan Alman 
Dahiliye Nazınrun bir emirnamesi 
mucibince yabancı memleketlerde '>
turan 1921 sınıfına mensup bütün 
Almanlar, silah altına alınmak üzere 
konsolosluklara müracaat edec~k. 
!erdir. 

Ribbentrop beyanat verecek 

Bombardıman Ettiler 
Norveç BQfvekill 

J ohann N ygaardaol.d 

!-ROMANYA 
Şüpheli Kimseleri 

Hudut Hari·ci 
Ediyor 

Macaristanda Ecnebi 

Karşı 

Berlin, 26 (A.A.) - "D. N. B." ~ia- B k 
j riciye Nazın Von Ribbentrop, yarın. ü reş, 26 (A.A.) - Reuter: 

Nüfuzuna 

Müsamaha Edilmiyecek 

h•ı• y k•ı• :- 'I ki cumartesi günü, saat 14.SO da kor Norvectcki son deniz harekatına iştirak eden "Rodney, ,salfıharp zırhlısı, refakatinde torpido muhripleri Hükumetin her türlü gayri me§l'U a 1 ıye e 1 ının diplomatik huzurunda, harici vaziyet • olduğu hald dü!\man gem:Ietinin bulunduğu mevkie doğru seyrediyor. faaliyete karşı aldığı kati tedbirler 

Mecl-ıstek-ı ~nat1*:1>iıiuna~B-= bey&. N. orveç Tebıı·ğ =:~~: :::~~;n:ı:ıc~~t 
nat, bü~ün Alman radyolan ile neıız- lsveç'te lhtı•yat 

r ğıne göre, Bukovin vilayetinde bir a redilecektir. kaç yüz Alınan tebeası Romanya • eyanatı Münasebetile Şarki PrU1Jyada talıfldat E '' T b 1 Macar hududu haricine çıkarılmı§br. 
l'azan: M. Zekeriya SERTEL StokhoJm, Afton Bladet gazetesi.. dı·yor •· Kat'Aı ed ı·rı· o arak Diğer şüpheli ziyaretçilerin teb'idl 

nin Kaunas muhabirinin bildirdiği. de bütün memleket dahilinde devam 

Matbuat Kanununda yapılan ta.. ne göre Almanlar Memelde ve Şarki etmektedir. 
Prusyanın diğer limanlannda askeri 

dilat munasebetile Büyük hazırlıklara da faaliyetle devam et. Zafer Harbı·ne Go·· nu·· ııu·· Ordu· Rumen makamları bütün Alınan Afuıet Meclisinde cereyan eden mü. mektedir. propaganda bültenlerinin tevzilni 
~ereler esnasında Dahiliye Vekili Bu limanJara mühim miktarda aS- yasak etmiştir. 
»'aüt Öztrak, bu tadilatın mucip se- ker ve harp malzemesi gelmektedir. 
beplerini anlatırken mühim bir nok- Askerlerin ikametine tahsis edilmek B ı T k • ı Ed • ı • Bulgarilltan tecavüze uğrarBtJ 
taya temas etti. ilzere mekteplere ve birçok reıtmi bi- aş ı.yoruz f• eş 1 ) ıyor Sofya, 26 (A.A.) - D. N. B.: Par. 

Bu nokta üzerinde biraz durmayı nalara vazıyed edilmiştir. Bir~k liunento, çarşamba günü askeri büt-
\te işlemeyi faydalı buluyoruz. Dahi. harp gemisi ve nakliye gemileri de- çeyi ittüakla kabul etmiştir. Bu mÜ-
Qye Vekili dediler ki: nize açılmağa hazır vaziyettedir. nasebetle ordu ve Harbiye Nazın Ge-
"Maksadımız hiçbir zaman mat. Aynı gazete muhabirinin verdiği. neral Daskalof hakkında takdirkar 

hu.tın serbestisini lüzumsuz takyit mütemmim malumata göre, sivillerin Londra, 26 (Hususi)-Harbiye Nezareti Nor Stokholm, 26 {A.A.) - İsveç ordusu Ba.§:- sözler söylemiştir. Söz alan hatipler trenlerJr sevah~t etmesi memnudur :r · 
•tnıek değildir. Memleketin emniye· Şarki Pntsy.,. demı'ryollarındakı' bu .. _ eçtek' harek"t hakkı d b gun·· t bli"'' k d .. üll. ··1 d .. kk b' .hti hariçten gelecek ve Bulgar toprak-
tbıe ve milli haysiyetine dokunur " v ı a n a u şu e gı neş- uman anı, gon u er en mure ep ~r ı - larını ihlale kalkışacak olanların her 

tün trenler, askerlere tahsis oJwı- tmi ı· d kilin dilm İ llefl'iyatı tahdit ederken, bizi mitte- re Ş ır: yat or usu teş · · e memur e · \ştir. Isveç ş türlü teşebbüsüne Bulgar ordusunun 
b . L d muştur. "Prusya ile Litvanya arasın. 

lelli eden ır noata ''adır ki, o a d k' .. .ı. IA "Cenubi Norverteki müttefik kıtaları, Dom- Konfederasyonu millı" komı'tesı·, bı'r kar~ sure- sleriladirh.la. mukabele edeceğini söylemiş_ >aptıiumz tahdidin fikre taalluk a ı mund.Aa at da tamamile dur- ~ 

ttmemiı olmasıdır. Biz, hiç kimseye muştur. baasın cenubunda, mühim düşman kuvvetleri- ti kabul etmiştir. Bu karar suretinde "Isveç iş- (Sonu Sa; 6 Sil: 6) 

demiyoruz ki, fikri münakaşalan. nin ciddi hücumuna uğramıştır. Düşman kuv- çilerinin memleketin istiklalini muhafaza et-
bıusaJıabe ve tenkitleri bırakın. Tah· Kozluda a· l 
tldi yalnız h.vadise ve habere has- ır vetlerine orta çapta topçu bataryalan, zırhlı mek için her türlü fedakarlıklarda bulunmağa 
tediyoruz, fikir ve mütalaa beyanını, M otomobiller, aşağıdan uçmakta oıan tayyareler amade 01duk1an,, beyan edilmektedir. 
tenkit hakkını serbest blJ'ak.ıyoruz.,, aden Ocag ... ında ,---------------... 

• müzaheret etmekte idi. Ma~dut geri l J Stokhol.mde nümaylfler 

Hnr m_atbua.tm. vatanı İngHte. çcki!işler icap eylemiştir. BAŞYEKl•L yapılıyor İn 1 Gr.IZU Patladı "Stenikerin şimalinde çarpışmalar redır. gı ız demokraslsınin 
olmamış, fakat keşü kollan faaliyet Stokholm, 26 (A.A.) - Bütün tem•li matbuat ve neşriyat hürriye- --o--- t 

tid göstermiştir. Narvik mıntakasında D •• vr·ı k 'te memlekette sveç matbuatına ser-::ıç unutmam İngiliz Bsşvekili 37 kadar Amele Öldü işara değer bir şey yoktur. bestlik verilmesi lehinde nümayişler 
Cbamberlain, Münihten döndüğu za_ İngiliz hava kuvvetleri, Danimar- yapılmıştır. İsveç matbuatının ağzı. 
ltlan Avam Kamarasında bazı muha- Kozlu, 26 (Tan Muhabiri BildirL ka ve Norveçteki Alman üslerini ve T k•kı na kilit vurma teşebbüslerini protes. 
lif mebuslar kendisine hücum etmis. yor) - Dün öğle üzeri bir İtalyan şir. bu arada Stavanger civarını bom- et 1 er to etmek için tsveçin en tanmmı~ 

• k t' •t b lu 17 l bardunan etmı'şlerdır' . Bu .... ı.rin et. ler vt onu Hitlerjn oyunlarına aldan.. e ıne aı u nan numara 1 ma- ~· şahsiyetlerinin iştirakile yapılan 
lnakla itham ederek hakkında ağır den ocağında grizu patlam~r. P~t. rafı baştan başa alevler içindedir. toplantı Almanyanın Norveçe vuku 
8-yılabilecek sözler söylemişlerdi. lama neticesinde hasıl olan çöküntü, Norveçin tebliği Yapacak bulan taarruzu neticesinde tsvec-tc 

ı ·1· B k ı· kırk kadar amelenin topr~ altrnd.ı h l ı · Bu tenkitlere ngı ız aşve ı ınin N\lrveç ordusu umumi karargahı- ası o an haleti ruhiyenin beliğ hır 
- b 1 . rtu· kalmasına sebep olmuştur. Derhal i t bl',.. d ifadesi ol .. rak ao··sterı'lebı'lı·r. 
'"'Cva 

1 ıu 0 
mu:l. · vaka m11halline koşan tahliye ekiple. nın resm e ı6ı şu ur: Sıvas, 26 (A.A.) - Başvekil Dr. " "" 

- İşte biz, sizin kürsüye gelip, ri, kazazedelerden ancak üçünü ağır "Şarki Norveçte, kuvvetlerim!z, Refik Saydam bugün saat 12 de Sıvas Protestt' mitingine riyaset eden 
'la6yle tıerbest konuşabilmeniz için yaralı olarak kurtarabilmişlerdir. dün Rtnedal ile cenubi Aurdal ara- istasyonuna gelmiş ve 12 yi 35 geçe Stokholm Belediye reisi. mühev.vk 
flrpnuyoruz. Dünyada hürriyeti boğ. Müddeiumumilik hadiseye elkoy. sındaki Hallingdal vadisinde kajn seyahatlerine devam etmek üzere bir nutuk irat ""Cterek serbest bir mil 
!!lak istiyenlerle mücadele ediyoruz. muştur. fnfilakin ne şekilde vukua Gulsvik mevkiinde ve Gudbrandsdal şehrimizden aynlmışlardır. letin bilhassa tehlikeli ve felaketli 

Matbuatın hürriyetine bu kadı:r geldiği henüz tesbit edilememiştir. vadisinde kain Kvam mevkıinde düş. e bir zamcı.nda serbest bir matbuata 
lnukaddes bir anane gözile lıakan fn_ manm hücumlarını püskürtmüştür. Divrik, 26 (A.A.) - Başvekil Dr. malik bulunması lazım geldiğini te. 
liltere, harbe girerken matbuata Geliboluya Asker Çıkarmanın Düşman kuvvetlerine, topçu batarya- Refik Saydam3 refakatindeki zeyat i- barüz ettirıııistir 
Bansür koymak ihtiyac.ını .duymuştu. •. .. •• ları, tanklar ve tayyareler yardım et- le 19 d n· .,. 
Sansür matbuat hürrıyetıle telıf e. I Yıldonumu mekte idi. İngiliz kıtaları iki Alman beraber bugün saat a ıvrı~e Amerikadan gelecek tayyareler 

gehnışler ve istasyonda hükumet er- , 
dileJPezdi. İngiltere için sansürü_ k~ Paris, 26 (A.A.) - Müttefiklerin tankını tahrip etmişlerdir. Osterdal'- kanı ve halk tarafından karşılanmış. Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork 
buı etmek demek, mukaddes hurrı.. geçen umumi harpte Geliboluya as- da motörlü kıtalar, Kvikre ve Roe- lard Post gazetesi. Republic Aviation Cor-
Yet ınanesine dokunmak demelttl ker çıkanna.Iarının 25 inci yıldönü. rosa doğru ileri hareketlenne devam ~~~ekilimiz geceyi burada geçjre.. portation tayyare fabrikalarının İS-
i'altat. harp içinde matbuatı .. ta~:ı- ınfi..lnünasebetile, zafer takı altında etmi§lerdir. cekler, yann demir madeninde tet. veç iç.in harekete amade on beş avcı 
llleıı ıerbest bırak~~k ta mu~ . pi fSker .mezarındaki alev' Şark .. Alman hava kuvvetleri, cepbemi. ldkler yaptıktan sonra Malatya isti. 
dolfldi .Matbuat mumessilleri. "eski muharipleri tarafından zfn gerisinde mWıa. kale hatlarını bom. kametine hareket edeceklerdir. tayyaresı daha hazırlamıı olduğunu 
b idiler b --'· dan f lm B bildirmektedir. Bu on beş avcı tay-ük6nıet ricali bir ar~y~ ge_ . Y~nmi§tir. Bu merasim esnasında an.uman ~ıA .. o.. .~m~tı~. ır Beıirueki faaUyet 
lllll81ırlt- matbuat hurrıyetini tel ~ye . -Müsteprı Champetier de Almı.r: tayyareaı duşurulmuşturr "'' yare, 1sveçin verdiği 150 tayyarelik 
eden bir formül buldul~r . .Buldu ~kiye Büyük Elçisi Behiç .. Garpte Ulvik ve Ride'den gelen Ankara, 26 (TAN) - Şehrimize siparişe aittir. Bu siparişten ilk 40 
lonııul şudur: · ,.in ve İngiliz deniz ateşesi de ha.. Alman kıta.lan, Voos isükam.etınde gelen ha~rlere göre, Beşirlde petrol tayyare esasen şimdiye kadar İsveçe 

(Senu; Sa: C; Sti: tır bulunmuştur. ((Sonu; Sa: 6; Sft: 4) (Sonu Sa. 6 Sü: 5) teslim edilmiş bulunmaktadır. 

Cepheye Giden 
Efradın Ailesine 
Yardım Edilecek 
Bir Layiha Hazırlanıyor 

Ankara. 26 (Tan Muhabiri bildlrL 
yor ı - Büyük Millet Meclisinın bu 
günkü toplantısında beyanatta bulu. 
nan Milli Müdafaa Vekili Saffet A.. 
rıkan, cepheye giden efradın geride 
kalan ailelerine yapılacak yardımlar 
hakkındı. kanun teklıflcrı hazırlandı_ 
ğını soylemiştir. 

Bu beyanat. resmi vP husu~i daL 
roler:n odacı kapıcı gıbı must.:ıhdem. 
lerd~o askere gıdenıerın verı:ıe a1le 
efradından birinın alınması hakkın. 
da General Kazım Karabekır tara
fınd.:ın teklif edilen layihanın miiıa
keresı sırasında yapılmıştır. Oahıu.. 
ye ve Milli Müdafaa Encümenlen, 
teklif edilen mevzu üzer·nde karar 
Almanır vekaletlerin saıahıveu.-ri 
dahılmde olduğu ve bır kanun ted
vinine lüzum görülmediği neticesıne 
vardık:an için General Kazım Kara
b~!t ;r teklifine saik o•an sebepleri 
izah etmiştir. 

Saffet Arikamn sözleri 
Bunun üzerine Saffet Araan şu 

beyauatta bulunmuştur: 
(Sonu Sa; 6 Sü; 5) 
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U lusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu• 

nun, butun vatandaşları lktf:ada a· 

lıştırmıık maksadile neşrettli'jl propaganda 
.recizelerlnden birisi de oudur: 
"- Şehlrll Vurddat: Evinin bıhçealn· 

de, kırmızı dom tes, gUlden ve llleden .da
ha kıymetlldlrl'' 

Bu vec izelere bakılıraa, Yahya Kemal 
gibi. Faruk Nafiz gibi, Vuıuf Ziya gibi, 

Yazarı : Naci Sadullah 

''- Domates devri !" 
Nıhayet, llle'den, gül' den, leyl.,k'dan 

kıymetll oldukları anlaıılan domatesler, 
urımsaklıır, patlıcanlar, kabaklar, hattll 
hıyarlar da edeblyt ve sanııt eserlerine 
karışacaklar: Ve belki bu aayedo de, bugün 
karmakarıtık cereyıınlar içinde acıklı bir 
buhran atlatan ıllr ve edebiyat da ... yeni· 
lır, yutulur bir hale girecek! 

Orhan Seyfi gibi, Halit Fahri gibi ıalrle· e 
rlmJzl, ilde Nurullah Ataçın kumandıtın· Süvarisinin Cevabı·. 
dakl gençler deQll, hayat ve hldlaeler de 

TAN 

7. . 
I 

"tasfiye" ediyor: 
EOer maazallah, "gUI" ve ''ille" de or· s on ıayıalle iki yasına basan ''Veni 

tadan kalkııru, bu Dltadlar ıllrlerlnde Mecmua" nın zengin ve kıymetli 

kullandıkları sermayenin hiç deQllıo ya· münderecatı arasında büyük bir zevkle o · 

YukarıdakJ. resimler, Çocuk Haftası mü11asebcfilc bir mekteple evlmzl yavrulan11 arkada larına verdikleri bir çay 'Ziyafctlııi 
ve Galata mmtakasında dUn başlıyall ilk taltBil ça(juıdakl çocuklarm tahriri it}inde evlerden fi§lerin toplanışını gösteriyor .. 

r111ndan m hrum kılacakl r. kudu!jum bir fıkra var ki, • belld görme• ·-------, 
Vaktlle onlar, ıu mahut: mlplnlzdir diye • size de anlatmaktan ! 
"Yazık oldu SUleyman efendlyeı~ mıs· kendimi •lamıyacağım: Dipleri maylnlerle i 

ralle biten ıllrdekl (1) "nııır" kellmealni dolu bir denlz:dt dolaıan bir Alman zırh· l 
dillerin dolamıılar, ve: lıaı, dalgalar arasında çırpınan bir kıu:aze- 1 
''- Vah, vah- Nihayet ııır de ayağa deye rastlıyor: Batan bir başka Almıın 1 

dDftO: Hiç tllre de nı11r girer mi?" diye· zırhlısından Hğ kalan yoginı inaıın olduğu 
rek dövünmütlerdl. Çünkü onlar, şiirin nlaıılan bu 11damcaOız. bir kalas parça· 
kıymetini, mısraları içine katılacak mef· aına aarılmıı bulunmakta ve imdat latemek 

Tersane · Arsası 
Tesbit Ediliyor 

· Kira Bedelini Arttıran 
Adamın Muhakemesi 

humJarın z:arafetile tilçüyorlar, ve böyle tedlr An ölçtükleri için de, eserlerlnl dalma: LAie, Zırhlı aUvarlal, denize bir eandal indi· 
gUI, aDnbDI, bUlbUI, leyllk, yasemin ka· rlyor ve kazazedeye bu sandıılı glltbrecek 
billnden kelimelerle ıUslOyorlardı. olan tayfayla birlikte, bir tomar da lngl· ı' 

Halbuki şimdi: "Domates llleden kıy· llzce gazete glSnderlyor. i 
aı:ada 

Heye i 
Bir F n 

G idi 
metlldlrl" deniliyor. Yarın ihtimal aarım. Tayfa, yanına glttlöl kazazedeye evveli 
sağın aUnbblden hıyarın karanflltlen, bam· gazeteleri uzatıyor. Cıınlle uaraıan biçare 1 
yanın leylAktan patlıcanın yaseminden da- kazazede, hayretle ıoruyor: 
ha kıymetli oldul!unu labat eden vecize· "- Bunları ne yapayım ben? 
ltr de yazılacak. Ve gazetelerde 11Syle tav· Tayfa cevap veriyor: 

"eni lnsn edilecek olan ter a· 
nenin nr n mı tc bit etmek Uzerc 
önUmU1.dekl pazartesi gUnli tct. 
klknt ynpılacnktrr. Bunun lçtn, ·ı 
MUnnknllit Vekaleti tarnfındnn 

al yeler okuyaca6ı:ı:: "- Bu 1 nglllz ga.r.etelerlnl eanı suvarl 
''-Tavuk kanaryadan, koyun bülbDlden gtlnderdl: 

kıymetlidir: Evlerlnlzde kanarya veya bUI· "- Kazazedeye ver: Evvelll bunları dik· 
bDI yerine, tav\ık ve koyun bealeylnı" katle okusun, bizim ne halde oldullumuzu 

GISrülUyor ki, her şeyin devri geçiyor. anlasın da, ondan sonra, bir karar versin: 
Tarihin meıhur ''LAie devri" gibi, ede~· Eller buna ra!ımen elindeki kurtuluı fır• 
yatın "LAie devri" de geçti. imdi içine satını kaçırmak tıtcır1e, gUnah bizden gl· 
gireceğimiz edebi devrin adı da şudur: ' der: Alır, gemiye getlrlrelnl" diyor! 

Tefrika No. 39 Yazan: Theodore 

T raş Esnasında Berbe 
ile Yapılan Muhavere 

Suçunün ne olduğu bildirilmemekA 
tedir." 

Ben bu haberi okur okumaz su. 
çun bir casusluk olduğunu anla. 
dım. Böyle olmasaydı, bir adamın 
sıkı nezaret altında Londraya gön
derilmesine lüzum hfssedilmezdi. 
Derhr.1 İngiltereye bir telgraf çe. 
kerek tevkif olunan adamın İrland 
ol~uğ~nu anlndun ve vaziyeti fı. 
mırlerıme bildirdim. 

Bana hemen Londraya hareket 
etmem emrolundu. Maksat İrland'ı 
k':l:rta:mnk için uğraşmak değildi. 
Çunku, bunun bir netice vermiye. 
ceği muhakkaktı. Fakat maksat, 0 _ 

nun, Kruger'i ele verip vermediği. 
ni, ele verdiyse bu yüzden hasıl o.. 
lan zararın neden ibaret olduğunu 
anlamak ve ona göre tedbir almak. 
tt. Londrnda benim de yakalan. 
marn muhtemeldi. Fakat tehlikeyi 
göze almak icap ediyordu. 

Londraya varınca Kruger'in dü.. 
knmna gittim. Fakat dükima gir. 
mede11 iki memurun dükimı gözet. 
lediğinı gördüm. 

sinden korkuyordum: 
- Bana bak, dedim. b en sırı e

nin gözünü açmak için geldim! Sü. 
kunetini muhafazn et. Ağzını sım. 
sıkı tut. Yeğenin zabıta eline duş.. 
tii, belki seni de ele verdi. Dışar. 
da zabıta memurları var. Belki de 
i;eri girerler. Metanetini sa:nn kay 
betme! 

Kruger, en feci vaziyete düşmliş 
ve büsbütün tel(ışlanmıştı. Titrıye 
titriye sordu: 

- Ne yapnyım, Her Steln Ha. 
uer? 

- Ağzını sıkı tut ve benim a. 
dımı bir dahu tekrarlama! İşine, 
gücüne bak ve başka hiçbir şeyle 
alakadar olma! 

Kruger beni traş etmiye devam 
etti. İşini bitirdikten sonra knlk. 
tım ve tekrar ettim: 

- Sakın ağzından bir şey ka
çırma! Gece Londrayı terketmiye 
bak! 

memur edilen bir heyet ehrimi. 
zc gelmi tir. Hu heyet, Deniz İ 
Nnkllynt dairesi reis munvinl Zc. f 
ki, Denlzyollnrı yUkscl mlihen. 
dislcrlnden Mimtnz, Zcyyad ve 
Vckcılet mllhcndl lcrinden NcJnt· 
tan müteşekkildir. 

Haliç Hnvuzlan· ı 
i Haliç hn\'uzlnrının tevsi ve ı • 
lahı için hazırlnnnn "Plfınlnr tct. 1 
kik ediliyor. Denizyollon mUdU· 
rU, fstinyc doklnrını yeniden gez. 
mi tir. lslnh ve tnndnı işleri için 
3 milyon lirn hnrcanncnktır. 

ı .. _ ............ _ ................ _........._..._. 
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Gönderilecek Olan 

Miktar Tesbit Ediliyor 
İtalyanlarla demir için aptlmak. 

ta o!sr:ı görüşmeler anlaşma ile ni. 
hayet bulmuştur. Memleketimizden 
ihracı yasak edilmiş olan muhtelif 
hurda demirlerin İtalyaya gönderile. 
rek yerine m:ımul demir alınması ta. 

Hükumet, 1talyııya gönderile-
bilecek hurda demirleri tesbit ettir. 
miyc başlamıştır. 

Bu demirlerin tonu Fob olarak 18 
liradan verilecektir. Hurda demirler 
arasında bazı makine aksami da var. 
dır. Bunların teşviki sanayi kanıı. 
nundaki vaziyeti ihraçlarına m5.ni 
teşkil etmiyecek bir şekle konuldu. 
ğu takdirde hurda olarak ihraç edi
lecek miktar çok yükselecektir. · 

Suçlu, Birkaç Senedenberi 20 Liraya Verdiği 

Çıkardığını 

Bulundu 
27 Dükkanrnrn Kirasınr 

inkar Ederek Karışık 

Liraya 

Tevillerde 
Koordinasyon heyeti tarafından kararlaştırılan ve Vekiller 

Heyetince tasdik edilen 17 numaralı kararname ile Milli Ko
runma Kanununun otuzuncu maddesine aykırı hareket ederek 
kira bedelini arttırmaktan suçlu Bulgar tebaasından Dragomir 
Komandorof dün adliyeye verilmiştir. 

Milddclumumllik evrak üzcrltı.dcki 
tctkıkııtını tnmnmlamış, suçlu llo ev. 
rakını meşhut suçlarn baknn dördün. 
cU asliye ceUı hCıkiınllğlne tevdi cL 
ml§tir. 

Dragomlr, sahip olduğu Tahta. 
kalede, Rüstcmpnşa caddesinde Bal. 
knponı sokağında 11 numaralı !ırçn. 
cı dükkAnını bir kaç senedenberi 
aydu 20 lira mukabilinde Dnvlt Miz
rnhiyc kiralam1şt1r. Evvelki gün ye.. 
nl mukaveleyi yaparken kirayı 27 
liraya çıkarmış, fakat kontratı 20 
llrııd:ın yı:ıpm•~ır. ;Jı ,.,..d ,, ı,.; ç.,.,.ı .. - : 
z lesi için de kontrata bir senelık ki
ra bedelinin peşin alındığını yaza
rak bir sene zarfında yirmi gunden 
yırmi beş güne kadar muhtelif fası
lalarla ödenmek üzere beheri yirmi. 
ser liralık 15 bono tanzimi v~ ber
~·eçhi peşin de 24 lira ödenmesi hu
susımda kiracı ile mutabık kalmış.. 
tır. Kiracı keyfiyetten kaçakçılık bü
rosunu haberdar etmiş, büro komiser 
lerindcn Adnan ve muavin İrfan ter. 
tib<.>t almışlar, dükkanda bonolar im. 
znlnnırken cürmü meşhut ynpmışlar. 
dır. 

Suçıu dünkü duruşması esnasında 
kira bedelini bonoya bağlamak iste
mesindeki maksadın bonoları banka. 

Maltepe 

Lisesinde 

Yapllacak 

Askeri 

Bugün 

Merasim 
Maltepe askeri lisesi 940 yılı me

zunlarının mektepten ayrılmaları tö. 
reni, bugün saat 14 tc mektepte ya. 
pılncaktır. Merasim tefti~ ve geçit 
resmi ile başlıyacak, lise müdürü 
tarafından bir açış nutku söylenerek 
mükafat dağıtılacaktır. Talebeler ba
zı spor numaraları yapacaktır. 

Merasimde bulunacak davetlllere 
bir çay ziyafeti verilecek ve aynca 
bir askeri liseler filini gösterilecek
tir. 

Şehir l\fcclisi 

ya kırdırarak bir senelik kira bede
lini toptan ıılmek olduğunu, Bulgaris 
tana gideceği için böyle yapmak mec. 
buriyetlndcı bulunduğunu, bonolar 
yekftnunun bir senelik kira bedelin. 
den 60 lirn fozla olu§unun da kıra
cının kendisine eski kirn bedellerin
den borcu oluşundan ileri geldil?ini 
söyl miştir. 

/{iracıya göre 
Kiracı eski kira bedellerinden hiç 

borcu olmadığını, eskiden de kiranın 
btyl bono"1lo alındıf!ını, ve ödatl1l!l 
oonoıarın duKKancıa mahfuz oıuugtf-
nu, mal sahibinin kirayı bonoya bağ. 
lamasmdaki maksadın kiranın vergi 
borçlarına mukabil haczedilmemesL 
ni temin olduğunu, ' yoksa hiçbir ban
kanın _ tüccar olmadığı için - bu bo
noları kırmıyacağını söylemiştir. 

Bundan sonra cürmü meşhudu ya. 
pan komi5er Adnan ile muavini İrfan 
din~enilmiştir. Bunlar Dragoınlı1 bo
noları imzalattırırken ynkalndıklnrı. 
nı söylemişlerdir. · 

He.kim, kiracı Davit nezdindeki 
ebki öaenmi~ bonoların tetkiki için 
duru~mayı ba§ka güne bırakmıştır. 
Dragomiri ikametgaha raptedilorek 
serbest bırakılmıştır. 

ilk Tahsil Çağında 

Bulunan 

T~sbitine 

Çocukların 

Başlandı 
7 . 16 yaş arasında bulunan ilk 

tahsil çağındaki çocukların tcsbitı i. 
şine di.ınden itibaren Galata mınta. 
kasında başlanmıştır. 

Dır gün, evvel mıntaka dahilinde 
bulunan biltün evlere dağıtıi;m tah
rir !işleri dün ak§nm bekçiler vas1-
t::ısıle toplattırılmış ve muvafık gö
rülen fişler tasnif edilmiştir. 

Çalışmalar bugün de devem ede. 
cek, yanlış doldurulan fişler bizzat 
muallimler tarafından düzeltilerek 
tanzim olunacaktır. 

Ünh:ersite Konferansları 

KAR Köl' 
Meydanı da 
Genişliyor 

Pek Yakanda Faaliyete 

Geçilmesi Kararlaştırıldı 
Belodiyo, Eminönil gibi Kıırııldi1 

meydanının da geni lctilmcslne k~ 
rar vermiştir. İmar mUtehnS5 lıl 
Prost, bu meydanın alacağı şekil iç 

11 bir pllin hazırlamıştır. Yakında 1( ; 
raköyde faaliyete gcçllccektlr. örıı;1 
Ahit ve Havyar hanlarmın önünd de 
dükklınlnr, Karaköydeki börekçi 1' 
dahil olmnk Uzcrc istimlUk edilCCeit 
ve Ziraat Bankası binasına uygun b ı: 
istikamet tc~min olunacaktır. DoJ1111 

soknğilc Knraköypalas önünden ~ 
çen tramvay yolu arasındaki ııda 
lstlmltıki yapılacaktır. Ada, tattı~ 
mile kaldırılacak, meydan bu citıe 
ten daha fazla genişletilecektir. B~IY 
dan sonra meydanın Tünel cihet~ 
deki kısmı tevsi edilecektir. Es i 
Borsa hanilc Tiinelin alt başında}{ 
sıra dükkanlar "" nııı lsıt;t nnctıı1:t:;ı1lı 

. . • . - .ı-ı.; , ..... 1.u-ın flp ııstı 
ki mukarrerdir. 

İnCJiltere, Külliyetli 

Yumurta istiyor 
İngiltere İaşe Nezareti memle.~e~~ 

mizın senelik yumurta mahsuluttı.ı 
mü."ıim bir kısmını satın almağa 1'11" 
rar vermiştir. İngiltere hesabına yr>" 
murtacılarımıza gelen tcklifletdeı 
şimdilik 50 • 60 bin sandık yumurt" 
nın gönderilecek İngiliz vapurlarııtıl 
teslimi için fiyat istenilmiştir. Yapı
lan hesaplara göre, bir sandık )rıı; 
murta takas primi ile birlikte ot\l 
bir lirava satılabile:cktir. Tüccarls
rımız İ~gilizlerin istedikleri külliyet
li miktarı derhal teslim edemiyece1'
lcrini, ayda ancak on bin sandık "~ 
rebıleccklerini bildirmişlerdir. 
Yumurt~lar Marsil~a yoluy~. görız 

derilecektır. İlk partı olarak dun 3 
bin lira kıymetinde bin sandık yu• 
murta gönderilmiştir. 

Ötedenberi Danimarkadan yumı.ıt• 
ta alan İngilizler bundan böyle met1' 
leketimizden mübayaat yapac:ıklı:ıJ.'• 
dır. 

İtalyanlar da yumurta almaktadıt'· 
lar. Fakat kliring hesaplarından do
layı bankalar, İtalyaya gönderilece~ 
mallar için tediyat yapmamaktııdıt· 
lnr. Bu sebeple italyaya sevkiyat ıı!S
beten azalmıştır. 

Derhal geri dönerek kıyafetimi 
hafifçe değiştirdim. Yakamı, boyul'I 
bağımı atarak kaba saba bir şeyler 
giydim. Saçlarımı karıştırdım. Pcj. 
mürde bir işçi kıyafctile Kruger'in 
dükkanına girdim. Kruger müşte.. 
rilerindcn birini traş ediyor.iu. Be. 
ni görür görmez tanıdı. Fakat ta
nıdığını belli etmiyerck işine de. 
vam etti ve müşteriyi traş ertiidcn 
sonrrı bana dönerek sordu: 

Dükkfından çıktım. Etrafa bir 
daha göz attım. Ve memurlnrın 
beklediklerini gördüm. Memurla. 
rın, bana ehemmiyet vermemele. 
ri bır harika idi. Ben her şeyden 
evvt:l bir lokantaya girerek bir kaç 
kadeh parlattım. Bu bir kaç kadeh 
maneviyatımı kuvvetlendirmiyc 
kafi geldi. Sonra da bir tramvaya 
atlıyarak otelime gittim." 

(Devamı var) 

Demir komisyonu bir toplantı ya. 
parak ellerinde az miktarda demir 
bulunnnlarla inşaatının ihtiyacına tc.. 
kabul edecek miktarda demiri olan. 
larm beynnmımelerini tetkik etmiş, 
mühendis raporlarına müstenit bulu. 
naniarın bu demirleri kullanmalarına 
emir vermiştir. Komisyon mühim 
miktarda demir bulunan inşaat yer. 
]eri ile depoları tetkike başlamıştır. 
Bulunocak beyannamesiz demirlere 
derhal vazıyed edilecektir. 

Şehır Meclisi, dün, birinci reis ve. 
kili Necip Serdengeçtinin riyasetinde 
toplanmıştır. Meclis, bu toplantısın
da bazı teklifleri tetkik etmiş ve bir 
karara bağlanmak üzere ai oldukla. 
rı encümenlere göndermiştir. 

Üniversitede verilmekte olan s~· 
bcst konferanslar, salı günü bitmiş 
olacak ve bunlar kitnp halinde neş· 
redilecektir. 

Diln İngiltere, Fransa, Italya, fl
listin, Romanya ve Mısıra balık, fa. 
sulya, kendir, lületaşı ve kuru mcY· 
va olarak 185 bin liralık 1hracat "/a
pılmıştır. 

Beract Eden Tüccar 
"d d . . e1lt0 ::>irkecı e, emır, snç ve çım ı. 

ticaretilc meşgul Baki Tezcan, illt 
klı.r yapmak suçile 5 ay evvel adll~e. 
ye verilmiş ve bu ihtikAr davası 8 .~n· 
ci asliye ceza hakimliğinde görüinl~ş. 
tü. Dinlenen şahitlerden sonra hfıl>ııtl 
suctR ihtikar kasdi görmemiş ve ~a
ki Tczcnnm bernetine karar verillıs-

- Traş mı olacaksınız? 
- E\•et, dedim ve sandalyaya o-

turdum. 
Kruger'in eli titriyor ve heyeca. 

nı bana da sirayet ediyordu. Beni 
traş ederken yavaşçacık sordu: 

- Ne var ne yok? 
- Bende bir şey yok. Fakat SC· 

nin yeğenin ne tılcmdc? • 
- Son derece iyi. Bir şey mi ı-

şittiniz? 
Fazla konuşmamak ıçın cebim

deki gazete parçasını çıkararak o
na doğru uzattım ve: 

_ şunu oku, dedim. 
Kruger, gösterdiğim yeri oım. 

duktan sonra büsbütün kork~u. E
lınd~ ki ustura ile boj!azımı kesme-

r::-gUzel, en kıymetll eserleri neşreden 
SEMİH LUTFİ Kitabevi 

alid'in 
9 eserini çıkardı; 6 eseri daha baaılmakta. 
Bu ıerl bUyük bir ra(ıbet kazıınmııtır. 

Çıkanlar ıııai!ıda gl>sterllmlgtlr. 
Her kitap 60 kuruıtur. • 

1 _. Yezidin Kızı (Roman) 
2 - Bir Avuç Saçma ' H 

3 Bir İçim Su 
4 Agu Paşanın Hatırat 
5 Ay Peşinde 
6 Mcm1ekct Hikayeleri 
7 İstanbulun Bir Yüzfı 
8 Çete (Roman) 
9 Deli. 

Esna Çocukları için 

de Kamp Kurulacak 
Bu sene açılacak çocuk kampla11 

için mnarif müdilrlüğünde bir komis. 
yon teşekkül etmiştir. Bu komisyon, \ 
kampların 5 yerde açılmasına karar 
vermiştir. Orta ve lise kısmı ta!e. 
heleri için de kamp kurulması dü§U
nülmektedir. 

.Esnnf birliklerinin arzusu üzerine 
bütün masarüi kendilerinden ödene. 
cek olan hususi esnaf kamplarına dn 
maarif idaresi tarafından öğretmen 
verilocek ve esnaf birliklerine men. 
sup kimselerin vücutçe zayıf ~ocuk. 
ları kamp\arda sporla meşgul edile. 
ccktir. 

';s}U>A · L. > C .'E v · A P 
• .. ·' • , .. \ 1 • . . . . 
S - OUnya rııdyo lıtasyonlarının ça· 

ıııma s:ıııtlerlle dıılga uzunluklarını gös· 
teren bir radyo mecmuası tavsiye ede• 
blllr mlılnlz? 

C - Frıınsızcn Rndlo H6bdomadairo'1 
alınız. Her hnftn çıknr. 

• S - MUzlkal kuialla sanıp oımaıc no 
demektir? 

C - Musiki perdelerini tefrik edebi
len kulak, mUz.lkal kulaktıı: 

• S - Fransaya muhabere uauro ne 
takip edecelllm bazı kurlar için bir mlk· 
dar para göndermek lıtlyorum. MDm· 
kUn mOdUr? 

C - Şimd111k mümkün değildir. Fa
kat Hachettc kütüphanesine bir de!a 
müracaat ediniz. 

• S - lnhlurlar İdaresı memurıarının 
tekaUdlyesl var mıdır? 

C - Yoktur. Çünkil bunlar ücreUi 
memurlardır. 

• 9 - Bin lira param var. eununıa blr 
hluo 1enıdl almak latlyorum, Hangi ee· 
netler! •layım, bundan ne kir Y•P•bl· 
lirim 1 

C - Demiryolu tahvillerini tavsiye 
ederiz. Yuzde bc:ı faizi ve ayrıca ikraml
vc~i vardır. • 

tir. 
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alya ve Harp 
l'azaıı: Ömer Rıza DOGRUL 

l( ont Clanoya ait olduğu öyle. 
ıı:._ •. nen Telcgrafo gazetesinin mil. 
~ Sinyor Ansnldo, geçenlerde 
~!'anın harbe ne zaman gircce!r'n. 
~ bahsetmiş ve: "Belki yarın, bel. 
farından da yakm" tarzında cevap 

'.'ttınişti. Ayni zat, bir iki gün evvel 
lya i ç'lcrine hitaben söz söylemiş 

'-: "İtalya kuvvetli olur ve harbi 
flt11nan galipler ara ında bulunursa, 
faJyan işçileri de, umdukları refaha 
'-\'u.o;;urJnr" demisti . ~ . 
hu sözlerin anlattığı mana. İtalya. 

\ı11 bu ınuharcbede galip gelecek ta. 
~la beraber olmnk ve galipler stra. 
llııda mevki alarak hisses"nc düşecek 
ta.nimetleri toplamak fikrinde oldu. 
hıdur. 
İtalvan muharririnin anlattığı bu 

lıattı hareketin en güç tarafı, hangi 
'-ra1tn gnllp geleceğini tayin etmek. 
ledir. Ciinkii buglin iki taraf da kati 
~alebeyi kazanacaklarını söylüyor. 
ar, 

~angi Taraf Kazanacakı" 

A ]manya .;amınn beyanatta bu. 
lunmak imkanını haiz olan. 

~l'ln öyledikleri sözler, bir nokta il. 
~?'inde toplnnı~·or ''C hepsi de Al
ltıanynnın bu dcfn muzaffer olacağı. 
Ilı anlatıyor. l\llittcf"kleri temsil eden 
tahsi~·etler de ayni fikirdedirler. 

Mister Chnmbcrlain, ge enlerde 
ıiiyJedlği bir nutukta, müttefiklerin 
barbi kazanacakları hakkında be le. 
diğt knnnatin ~·edi ny içinde on misli 
kttvvetlcndiğini anlatmıştı. Frnıısa 
_,aşvekili de ayni kannnttedlr, O da 
~UtUn nutuklarıındn müttefiklerin 
kati ıafcri kazanncaklarmı söylüyor, 

İki tnrnf da ayni kanaati be ledik. 
lerj vo bu kanaati birçok hesaplara 
İatinnt ettirdikleri irin hangi kana. 
\tin dnhn nğlnm ve -daha hakiki he. 
'aplara dayandığını tayin edebilmek 
isin, hcnliz ha langıeında olan harbin 
'ir ha •li ilerlemesi, hatta on merha. 
lelerine yaklaşması lazım gelir. 

ltalya Bekliyecek mi ı 
~~~~~~~~~-~ 

J talyan mııhnrrirlnln yazısına 
l ucııuıu ı>a, hcıl.t •nıuı 1 t\ • 
çl~a 1.......ı.'l•.,---a•··... ... ••• ____ ._ --
~ındır. 

Nitekim bozt emareler de bu nok. 
'tai nazarı takviye edl •or. Meseli ge. 
~lerde biltiin İtalyan gazeteleri 
bıüttefikler aleyhinde neşriyatta im. 
lunarak, müttefiklerin muvaffakf. 
~etlerini küçilltmek ve Almanlann. 
le.ini biiyültmck surctile galip tarnfın 
J\Jmanya olacağına dair İtalyan cf. 
karı umumiyesine bir knnnat vermek 
i ter gibi hareket etf ği göze çarptı. 

Paknt dnha sonraJ İtnlynn gazete. 
lerioin bu hnttı hareketi tutınalarilc 
İtalyan hiikumetinin harp neticesi 
ltakkındnki kanaati ara ında mühim 
bir miinn ebet bulunmadığı nla ılır 
gibi oldu. İtnh•an gazeteleri de müt. 
tcfikler nleyhindeki ncızriyat.ı az çok 
tahfif ettiler. 

Dundan çıkarılan mt\na, İtall anın 
~'beklemek ve görınck" :ıiynsetinj ta. 
kip ettiği idi. 

İngilterenin Kanaati: 

M itcklm İngiltercde hfikOm firen 
kanaat de bu merkezdedir. 

Daily Tclcgrnph'ın Roma muhabiri, 
İtalyanın hu vnziyetini muhakeme 
ettikten onra di~ or ki: 
_ ''Burada hasıl olnn kanaate göre, 
ltnlya, şimdilik lıiçbir sarih hareket. 
tc hulunn11yacak ve İtalyn hükumeti 
vaziyetin inki-;afını takip edecektir. 
l\ıüttcfiklerin Nor~·cçe nskcr çıkar. 
ıııaları ihtimali, Jtalyadn ilk önce 
kahkahalarla karsılandığı i~in bu lh. 
timnlin tahakkuk etmesi, her hnlde 
tınıulduğundnn dalın çok tc ir ctmio 
olacaktır." 

Bütün bunlar da, 1talyanın, henüz 
galibiyet şerefinin hangi tarafa nasip 
olncarrınn hlikmctmemiş olduğuna 
delalet eder. 

Budapeşte Fuarı Açıldı 
Budapeşte, 26 (A.A.) - 35 inci 

beynelmilel Budapeşte fuan bugün 
~aip tarafından açılmıştır. 

lta!yn, Arnavutluk, Yugoslavya, 
Türkiye, İsviçre, Slovakya ve Bre. 
ıilya, fuara resmi pavyonla iştirak 
Qtmektedirler. 

Bnrbin tevlit ettiği zorluklııra rağ_ 
:men, fuar, geçen senelere nlsbetle 
:rnuhım bir inkişaf nrzctmektedir. 

Amerikanın Kuvveti 
Va~ington, 26 (A.A.) - Ay:m mec

lisi bahriye encümeni reisi Vıı.Jc;h, 
l'ndyoda meyanatta bulunarak Anıc.. 
?'ikanın diğer milletlerin deniz kuv. 
Vetıerine ve deniz programlarına na
zaran "Esef olunacak derecede zayıf" 
nlduP'tlnu sövlemistir. 

TAN 

Kralın Mesajı 
Belçika Kabi.nesi 

Yerinde Kaldı 
Kral, Hudutta 

Asker Beklerken 

Buhran Doğru 

Değildir, Diyor 
Brüksel, 26 (Hususi) - Plcrlot ka_ 

binesinfn istifa6Illı kabul eden kral, 
bu sabah muhtelli rical ile istişare. 
lerde bulunmu§tur. Bu istişarelerden 
sonra, kral, kabinenin yerinde kal .. 
ması muvafık olacağı neticesine ver. 
mış ve Pierlot'ya aşağıdaki mesajı 
göndermiştir: 

"Ordu hudutta beklerken ve vnzi.. 
yet bütün Belçikalıların her zamnn. 
dan ziyade müttehit olmalarını fonp 
ettirirken, vakit, vakit dahili siyaset 
meselelerinden mütevellit bir kabine 
buhranına müsait değildir. Size karşı 
olan itimadımı teyit ederim." 

Bu mesajı alan Başvekil, öğlPden 
sonra istifa eden kabinedeki bütün 
arkadaşlarını bir toplantıya çağırmış 
ve bu toplantıdan sonra hiçbir de
ğiııiklik olmadan kabine__nin mevkiini 
muhafaza etmesine karar verilmiştir. 

Kralın yeni bir :mesnj neşrederek 
kendisinin ve parlamentonun hükıi. 
mcte olan itimadım bildirmesi ve bu 
günkü şartlar içinde siyasi ihtllltlara 
meydan verilmemesini tavsiye eyle
mesi beklenmektedir. 
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MOTTEFiK 
KUWETLERİNİN 
NORvı~·ıE 

İHRAC 
NO"TALA~I 

Bomonti Bira Fabrikası 
Satın Abnıyor 

ı ngiliz tebliğine cöre mlittefik kıtaat Dombas'ın cenubunda, Al. 
man kun·etlerinin hücumuna uğramı lar ve bazı mtwzllcri ter. 

kederck geri çekilmişlerdir. 
Alman tebliğine göre, Aman kıtaatı Berıen dvannda Non•eç kıta. 

atının muknvemetini kırmakla meşguldilr. Trondheim'a takviye kıtala. 
rı ve mnh:eme gelmiştir. Dombas lle Andal•mes arasmdaki bir tayyare 
karargôhmda 11 tayyare düşürlilmilştür. 

. Norveç tebliğine göro Norveç kıtalan birka~ düpnan taarruzunu 
pliskürtmiişlerdir. Cephe gerisinde bir çok mevziler ve münakale 

Fransızlar Bir Alman 
Baskınını Püskürttü 

yolları, Alman tayyarelerinin 
bombardımanına maruz kalmı~. 
tır. 

Difer kaynaklardan relen ha. 
berlere göre Stenkjar mmtaka. 
sında Almanlat'la müttefikler a. 
rasında çarpışmalar olmuştur. t 
Naınsos'dan İsveç hududuna gi. i 
den yol henüz açıktır. 1 

Burada ismi geçen ı:ehirlerin 
hepsi haritada gösterilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Bu Yıl Yeni 
.. Mektepler 
Açılacak 

Muallim ve Müdür 

Kadroları Genişletilecek 
Ankara, 26 (Tan Muhabirinden) -

Lise ve ortaQkullar<la talebe mikta.. 
n her yıl vasati 15 bin kadar art. 
maktadır. Hnlen orta tahsilini yapan 
talebenin sayısı 60.465 tir. Bu itibar. 
la gelecek tedris yılında bu miktarın 
yetmiş bini geçeceği tabü görülmek. 
tedir. Bu sebepten dolay1 memleketin 
muhtelif yerlerinde yeniden ortao. 
kul ve lise açılması için şimdiden ha
zırlıklara ba~Janmıştır. 

Bunun neticesi olarak mekteplerin 
idare ve t811m unsurlanna ait kadro. 
lann da geni~letilınesl kararlaştınl. 
mıstır. Ve hu maksatla hazırlanan 

.. , • .,. ...... r-oo "r".n ı-an3~-----..-.......-.c=e=p"""e--- lianun pro e3f bugün Meclise verl!.. 
Amsteıdam, 26 (A.A.) = Askeri rikasırun 400 bin liraya satın alın. sinde iki taraf arasında topçu düel- miştir. 

maknmat, ordudaki mezuniyetleri ~ası. h?kkındaki layiha müzakere e. losu olmuş, düşman; Fransız kara. 
yeniden tesis etmeğe karar vermiştir. dılmıştır. Çanakkale mebusu Ziya kollanna bir baskın yapm,lş ve §id· 
Bu mezuniyetler, nisan ayı bicı'lıye.. Gevher, senmıyesini çoktan amorti dctli bir çarpışmadan sonra, kıtaa. 
tinde ilgn edilmişU eden bu fabrikaya, bu kadar para tımız :mevzilerini geri almışlardır. 

İrlanda İle Almanya 
Arasında Temaslar 

ve.~enin fazla olduğuna işaret et· Havnlar bozuk olduğu cihetle ha-
İsviçrede: ınıştır. va faaliyeti olmamıştır. Yalnız bir 

İnhisarlar Vekili, bira ucuzlatıl- İngiliz tayyaresi, bugün Şimal De-

DubUn, 26 (A.A.) - De Valera. 
parlAmentoda Irlanda iaşe ve ziraat 
sazırlannın muallak meseleleri gö.. 
rü§mek üzere önümüzdeki hafta için~ 
de Berllne ı1ideceklerini söylemiştir. 
Zannolunduğun11 göre · görüşülecek 
meseleler, iptJdat maddelerle zirai 
mahsullerin fiyatı meseleleridir. 

Bcrn, 26 CA.A.J - Isveç Tclgra( dıktan sonra istihlakin yüzde iki yüz nizinde, iki Alman deniz tayyaresi. 
ajansı ta:af~~dan neşredilen.~ir ~n- I aı;tığını, mevcut istihsnltıtın istihlfı- ne hUc~ ctm~_ştir. A:~an deniz tay. 
rarname orfı ıdare devam ettıgı mud. katı karşılıya.madığını, yeni bir fob· yarelerınc muteaddıt ısabetler Ya.ki 
detçe yabancı devlet nişan ve b:ıy. rilta kurmanın zamana bağlı olduğu- ?.lm~ştur. ~iman. ta~yare~er10unun 
raklarınm takılmasını ve teşhirini ve nu, esasen iştira bedelinin de yüksek uzerıne gerı çekılmışlerdır. 
diplomatlardan bo§kaşının otomobil. olına<hğını anlahnı , bu izahattan İngiltere - İs\r! r A . d Limanlara Ağ Gerilecek 
1 · b d ı b ı · ih k b ı d"I · · •Ç e rasın 8 
~ı:ne )lak ancı ekev e~ ayrağı çekme. sonra, ay a a u c ı m1ştır. Loncira, 26 (A.A.) _ Harp ekono. Vaşington, 26 (A.A.) - Bahriye 

Neıareti, Pasifik ve Atlas denizlerin.. 
deki bütün liman ağızlımna, Havni 
adalannın seykülcey~ :noktalarlle 
Panama kanalına ağ germek tasav. 
vurundadır. 

sını yase etm tedır. Yabancı dev. misi nezareti, harp zamanı Jçln dün 
let. bayreklan yalnız yabancı dev) et. la beraber polis, beynelmilel mnhi. İsviçre ile İngiltere arasında Bern'. 
lenn sefaret \re konsolo luklarile yette tezahürler için istisnai olarak de bir ticaret anlasması imza edil 
müştemilatında çekilecektir. Bunun. müsande verebilecektir. di~ini bildiriyor. .. • 

• 

• 

H AD i S E L E R i N . i Ç Y U z. U 
'Nazi.silerin bitaraf mcml.eketlere karııı kullan· 
dıkları yüz bin ki§iden mürekkep "Şok f(ıtaatı,, 
vardır. Bunlar her yerde sivil elbise ile dolaşır
lar. Dış gö,.iinüşüne göre bunlar zararsız birer 
sivildirler_. Fakat günün birinde bunlar Nazizm 
istilasının rehberi oluyorlar. Avusturya, Çe- ~ 
koslovakya, Polonya, Danimarka ve Norveçte 
bunlar bu vazifeyi yaptılar. Şimdi de lsvecte 
ayni İ§i ba§armıya çalışıyorlar .. 
lsveçte de bir takım :nazistlcr vardır. Ve bunlar on. 
ba§ı Lindholm'un kumandası altındadırlar. Dunlar da 
«endilerini göstermek için fırsat bekliyorlar. fs,·eçte· 
ki nazistlerin say1SJ 10,000 kadardır. Norveç ile Danl
markadakiler de daha fazla de~ildirler. Holandada da 
buna bcrızer bir fo§killlt bulunmaktadır. Belçikada 
binlerce nazist ajan bulundUb'"ll anlaşdıyor. Bnlkanlar 
ise, nazistlcrin en belli başlı kararı:;!\hları arasında sn• 
yılmaktadır. 

• Yabancı memleketlerdeki Nazisi teşldllilııı şefi 
olan Bolılt!nin kumandası altında yüz bin ka· 
dar Nazist bulunduğu anlaşılıyor. Bunların 
yüzde sekseni, Almanya haricinde yerleşmiş 
Almanlardır. GerlBi, Nazizm lehdarı kim3eler
dlr. Fakat her yerdeki liderler, Almanyada ye
'rtl§tlriliyorlar. 

JI. 
Bu adamlan yeti§tirmeğc mahsus olan mektep alh /!Y• 
lıktır. Burada, bu adamlara lisan, mahalli siyaset, gnze. 
tecilik, fotografçılık:, askeri strateji, ınahalli edebiyat, 
musiki vesaire öğretiliyor, sonra hepsi de çahşacakları 

o 

• 

yerlere gönderiliyorlar, Kendilerinden istenen vazife 
yerlileşml~ Almanlarla temas etmek~ ve §Üphc uyan: 
dırmadan faalil'etlerlni orıanize etmektir. 

• Almanlar ancak bu "Şok Kıta/arı,, sayesinde A-
vusturya, Çekolll.ooakya, Polonya, Norve~ ve 
'Danimarkayı kolaylıkla fethettiler, Bu ıJayede 
Almanlar, Polonyanın üzerine yürüyünce mu
vasala hatlannın kesUd.iğini, mühimmat depo
ları, fabl"ikalar ve petrol kuyuları ile radyo is· 
tasgonl.tırımn Almanlar eline geçtiğini gördü
ler. Yine bu aayede Almanlar Danimarka ve 
Norveçe girer girmez, oradaki Almanlar her. 
§eyden evvel radyoları ifgal ettiler ve Alman
yanın emirlerini ne§rettiler. 

* Bunlardan ba~ka Almanlann bir de propagandacıları 
\•e sinirleri yıkmakla me~gul askerleri \•ardır. Bu as
kerlerin silahlan, korku salmak ve herkesi yıldır· 
maktır . 

1sveçtc onbaşı Lindho1m'un kumandası altındaki mil
liyetçi sosyalistler, Macaristanda ı:azeteci Huboy'un 
idaresindeki oklu hRçhlar, Bulıaristanda profesör Kan. 
tarciyefin riyaseti altındaki Ratnizi'ler, Romanyadaki 
demir muhafızlar, Rolandadaki mühendis Anton l\lm;. 
sert'ln kumandasına Ubi nazistlcr, Bolçikada iAcir 
Schllze'nin ld~reslnde bulunan Alman işçi cephesi, Al· 
man lsti1Asının bireı mukaddemesinden baska bir sey 
değildirler. 

/ ~ 

• IJugün bu hnkikat iter yerae anıa umrş olduğu 
irin her memleket bu feaat unıurlarını ortadan 
kaldırmıya çallfıgor. 

c 

iElEK 
içinde Olmıyahm da 

Yazan: B. FELEK 

G ozeteclllk gnrlp meslektir. Ka
rilerin gazeteciye kar ı kllı 

muhabbeti, kuh şikôyeti ve kah derin 
bir itlmndı ''ardır. 

Blitfin bu hi lerln de ayrı ayrı te
zahUrlerl olur. 

''Ben ne i tutayım" diye sual ıo. 
ran ve sizden medet uman kariler a7 
değildir. 

"Böyle gazetecilik mi olur! Ben 
sizin yerinizde olsam öyle yazar1 

böyle çizerim." diyenler bulunur. 
Diinyanın hnlledemediği en girifı 

meseleler hakkında sizi snlfıhiyettu 
ımyıp, me elti "Amerika hnrbe gire. 
cek mi?" ve "İtalyonın niyeti ne. 
dlr?" tarzında cevnbı müskUl sualleı 
soranlara da tesadüf edlJir. 

Bllm<'rn, deseniz inanmazlar, hplo 
ödiinç para isteyene ''Vnllahi hazır. 
da pnram y k" diye \'erilen cevaba 
benzetirler. 

Onun için ne yapar yapar aklımı. 
zın erdiği kadar cevap vermcğe ça. 
lışırız. Bu cevaplardan memnun otm. 
tar mı, ora ını b 'lmcm. Fakat muhak. 
kak olan bir şey \'ar a, okuyucuyv 
cevapsız bırakmak, onun ize kaqı 
hl' ledi~i hi leri ı ~ ıflatır. Tecrübe 
görmfi bir gündelik yazıcı sıfatile 
böyle hareket ctm<'m lcrinl yent me! 
lckdaşlara tavsiyeden sonra l!iÖZÜ dUn 
aldığım bir mektuba naklederim: 

Beni, her eyden anlar, dirayetli 
bir siyasi ı;annetmck 'ehmlnc dOJ
mü bir kariim soruyor: 

0 Dünyamn bu hercümerci ara11n
da, aıizim FelekJ bizim yerimiz ne. 
resi olmalıdır, ve bir Avrupa muha. 
reb sinde biz ne taraftn bulunmalı. 
yız?" 

Sual derin olduğu kadar vuzuhu da 
az olduğundan cevap bll bUtUn rttç. 
le i~or. Yalnız şu kadnr diyebnirim 
ki, o giln b·zim me\•kilmiz muayyen. 
dir. Biz. bii.tiin dünyanın bildiği şart. 
lar içinde lngiliz ve Frnn ızlarla as .. 
keri bir ittifak ynpım bulunuvoruz. 
Ne znman silaha snrılncağımız ;.e on. 
Jnrın bize ne ıo:amon yardım edecek. 
leri herkesin mnli'ımudur. Bu şartlar 
tnlıakkuk etmedikçe biz harbe gir. 
m<'.YİZ. Ve bu artlar dışında vukua 
gelecek bil' A' rupa ha1binde en bii
yii gayretimiz.i h rbi bl:r.im nnnta • 
knlarn siroyet ettirmemeğc arfcde. 
eeğiz. Bu münasebetle size noca 
merhumun bir fıkra ını yaza •ım: 

Rlr giin mahalleli arasında bir ih. 
tiliif ~ıkmı . Kimi i bir canezede ta. 
butun iinünde gitmeli, demi§, kimisi 
ardında ve kimi i yanında. 

Nihayet, ·meseleyi hol için Rotaya 
gltmi ler, sormu:!lar: 

- Hoca efendi, cenazede tabutun 
neresinde bulunmalı 

Hora cevap vcrmi~: 
- içinde olmnyın da n resillde 

olursanız olun! .• 

İalya, İngiltere 
Ve Fransanın 

Dostluğundan 

Emin Değilmiş 
Roma, 26 {A.A.) - Reuter Ajan· 

sı bildiriyor: Vaktile faşist partisi 
ktltjpliğindc bulunmuş olan Gu'1lta, 
diln Foçyolar ve Korporasyonlar o. 
dası içtimaında söz alarak, Büyük 
Britanyanın İtalya hakkındaki dost. 
luğunun samimiyetine şüphe ettiğini 
söylemiş ve demiştir ki: 

"İtalya, Akdeniz mmtakasında ha· 
kim vaziyette bulunan İngiliz donan • 
masının mevcudiyetile ihlal edilen 
Akdeniz emniyeti meselesini bir bal 
suretine niçin bağlamasın? Bu meşe· 
le, başka memleketleri de i§gal edi
yor. 
Fransanın bize daima düşman ol. 

duğunu unutamayız. İtalyanlar. §im· 
di, Duçcnin "İnanınız, itaat edinb 
ve sava~nız,, emrini her zamnnkin. 
den daha fazla dinlemelidirler. 

Guinta nutkunu söylediği zaman 
ortıda hazır bulunan Duçenin, hayret 
eserleri gösterdiği söylenmektedir. 
Meclis reisi Grandi'nin, "Hayır, ha· 

yır, arkadaş,, diye mınldand1ğı iıi· 
tilmiştir. 

Amerika Sefiri de 
l\foskovadan Aynlıyor 

Moskova, 26 CA.A.) - D. N. B.: 
Amerika büyük elçisi Steinhardt 28 
nisanda Amerikaya hareket edecek. 
tir. Moskovn siyasi mahfilleri sefirin 
Va§ingtona muhtelif meseleler hak. 
kında bir rapor vermek üzere J?ide. 
ce~ini tahmin etmektedirler. 
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// . Güre~çilerimiz Mısıra Gittiler Bir Balıkçı Mot~rü 1 f. Bugün 1 PEK Sinemasında 2 Büyük Film Birden 

R~~~us~~~~~ıo!:·~:m~ 1 Day~J~~~~!.0gü,:~o:.~.ı.~~UILu 2 •BAŞ ÇAVUŞ 
motörü, dün sabah 1800 çift torik büyük komedi M E D E N 
yüklü olarak Galata koprüsü altın. TÜRKÇE. 

dan geçerken dubaya çarpmış, bat. F • R. A v u N u N 
mıştır. Kaptanla tayfalar kurtarıl- 1 
mışlardır. (Fransızca Sözlü) 

Kuyuda Ölü Olarak K ı z ı 
bulunan Çocuk 

İnsani heyecandan titreten müthiş ve muazzaJll 
bir film. Baş Rollerde : AL~"J GURTiS - FAf 

HOLDEN ve W ALLACE BERRY 
Kandilli Rum mektebinde otuum 

3 yaşında Simon birkaç gündenberi 
ortadan kaybolmuştur. Polisin yaptı. 
ğı tahkikat neticesinde Simonun o 
civardaki bir kuyuya düşerek boğul. ! 
dugu anlaşılmıştır. Çocuğun cesedi 
itfaiye tarafından çıkarılmış, gomüL 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. Gece 8 de 2 Film birden , ________________________ .. 
Bugün TAKSiM Sinemasında 

ıstanbuı gureş takımı, dun 'lranstıvanya vapurıle Iskenderiyey ha 
reket etmiştir. T~ırn, rıhtımda sporcular tarafından uğurlanmıştır~ • 

Bugun yapılacak olan Jlilli Küme maçları .. 
1stanbulda Galatasaray ye. ~enerbahçe ile milli küme maçlarını ya

pacak ol~ Anka~~ Gençlerbırlığı ve Muhafızgticu takımları İstanbula 
gelınişlerdır. Bugun Şeref stadında Gençler Fenerbahçe ile Muhafız da 
Galatasarayla karşılaşacaklardır. ' 

ı-----···-·-····--.. ·-··-···--······ .. ·· 
1 Gürbü21 ~ dcuk 
1 

Yukarıdaki resim, Şişli Halkevintn 
Maksim salonlarında yaptığı gürbuz 
çocuk müsabakasında 6 yaşlılar ara. 
sında birinci seçilen Ayten Reşadı 
gostermektedir. 

Taksim Bahçesi İçin Satın 
A1ınan Heykeller 

Enver paşanın Kuruçeşme ile Or
takoy arasındaki yalısında mevcut 4 
adet tunç heykel, son zamanlarda 
paşanın varisleri tarafından satılığa 
çıkarılmıştır. İzmir Belediyesi, Cihan 
Harbinde Almanlar tarafından paşa. 
ya hediye edilen bu heykellere 35 bin 
lira vermişse de verese razı olmamış.. 
trr. Kimlere ait olduğu bilinmeyen 
bu heykeller, Taksim bahçesine ko. 
nulmak üzere Belediyemiz tarafından 
40 bin li:-aya satın alınmıştır. Hey
keller bugunlerd4 Taksim bahçesine 
nakledilecektir. 

Sun'i İpek]e Kadın Çorabı 
İma1i Tecrübeleri 

Riyaseticümhur 

Orkestrası Geliyor 
Dort konser vermek üzere şehrimL 

ze ge~ecek olan Riyaseticumhur Fi. 
!armonik orkestrası bugün Ankara
dan hareket edecek, yarın sabah bu. 
rada bulunacaktır. Orkestra mensup. 
lan Haydarpaşa gannda şehir nanu· 
na karşılanacaklardır. 

İlk konser pazartesi gecesi ve di. 
ğerleri de 1, 3, 4 Mayıs geceleri Sa
ray sinemasında verilecektir. 

Belgrattan Gelecek Koro 
Heyetinin İlk Konseri 

Ay başında şehrimize geleceğini 
yazdıgımız Belgrat konservatuvarı 
profesor1erinden Şanskin idaresinde
ki 70 kişilik koro heyeti, ilk konse
rini 2 mayıs perşembe akşamı saat 
21 de Beyoğ1unda Fransız tiyatrosun. 
da verecektir. 

Çocuk Haftasının 
Dördüncü Günü 

Çocuk haftasının dördüncü günü 
mtinasebetile dün Şehremini ve E.. 
minönü halkevlerinde müsamereler 
verilmiştir. Bazı mekteplerde yapılan 
toplantı ve eğlenceler talebe velileri 
tarafından a!aka ile takip edilmiştir. 
Bugün Kadıköy ve Fatih halkevle. 
rınde: müsamereler verilecek, Bakır. 
köy halkevinde de gurbüz çocuk mü. 
sabakası yapılacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Sehre. 
mini nahiyesi tarafından saat 15 te 
bir çocuk balosu verilecektir. 
Yarın için sabahtan akşama kadar 

Gülhane parkında muhtelli eğlence
ler tertip edilmiştir. Bu eğlenceler. 
d:m önce fakir çocuklara elbise dağı. 
tılacaktır. 

Kaleci Necdetin Muhakemesi 
Bir maç esnasında hakem Tarık'ı 

dövmekten ve yaralamaktan suçlu ka 
leci Necdetin duruşmasına dün Us. 
küdar asliye ceza mahkemesinde de. 

Gemlik suni ipek '1oşlarından i- vam edilmiştir. Necdetin vekili Suat 
pekli kadın çorabı imali içın tP.crube_ Tahsin, Tarık'ın yüzunde güzelliğini 
lere devam olunmaktadır. Dün fab. bozacak iz kalıp kalmadığının Güzel 
nkanın mutehassısı ile Sanııyı Birli- Sanatlar Akademisi profesörlerine 
ji umumi katibi, bazı çorap fabrika. tetkik ettirilmesini istemiştir. Muha. 
törleri, iki fabrikada tecrubeler yap. keme, bu tetkikin yapılması içın baŞ-
mışlardır \ ka si.ine bırakılmıştır. 

mes"ne izin verilmiştir. 

Kartalda Bir Araba Denize 
Yuvarlandı 

Kartalda, Şevketin idaresinaeki 
çöp arabası, hayvanın ürkmesi neti
cesinde denize yuvarlanmış, beygir 
olmüş, Şevket yaralanmıştır. 

Kartaltn Bir Köyüttde 

Heyelan Oıdu 
Kartal 26 (TAN) - Buraya bağ

lı Korne köyünde koca bir tepe, son 
yağan yağmurların tesirile k:ıymış, 
basaba yolunu tamamen kapamıştır. 
Bir haftadanberi köy halkı, yolu aç
mıya çalışıyor. 

Birlik Dışında İş Gören 
Fındık Tüccarları 

Fındık tüccarlan, İhracat birliğin. 
de bir toplantı yaparak, birliğe da
hil buJunmıyan tüccar!ann birlik fi. 
yatındsn daha ucuza fındık sattıkla
rını ıleri sürerek bunun önüne geçil
mesini istemişlerdir. Hararetli görü~
meler sonunda fındık ihracatrılarının 
birliğe girmelerinin temini ıÇin Tı. 
caret. Vekaletine müracaate .ı.tarar ve. 
rilnıiftir. 

Darüşşafakanın 67 inci 
Yıldönümü 

Yarın, Darüşşa!akanın 67 nci yıldonü

müdur. Bu münasebetle mektepte bUyilk 
merasim yapılacaktır. Merasim, saat 10 dan 
17 ye kadar devam edecek, öğle yemeği 

mektepte yenilecektir. 

BORSA 
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Londra 5.24 
Nevyork 149.60 
Partı 2.9429 
MllAno 7 .595 
Cenevre 29.2725 
Amsterdam 69.3575 
Brüksel 25.1946 
Atına 0.97 
Sot;ya 1.8125 
Madrld 13.435 
8 dape~e 27.22 
BOkret 0.6256 
Be!arad 3 54 
'ı'okohama 3!118 
Stokholm aı.oo' 

ESHA.l\f VE Tı\DVILAT 

% 5 1938 ikramiyeli 
Ergani 
Sn as-Erzurum 3 
Sıvas-Orzurum 3 
T. İş Bank. hamlllne 

20.20 
19.10 
19.61 
19.61 

hisse senedi 8.60 

~-------"' 

Bu sene Türkiyede yapılan en büyük 2 Filmi Birden 

l-YIL1"AZ 
AL i 

2-TAŞ 
PARÇASI Modern Türk Polisinin iştirakile tertip ve temsil 

edilen zabıta ve cinayet Romanı 
Eser: VA. NÜ. 

Güldüren ve ağlatan bir aile faciası 

Seanslar: 12,30 - 4 - 7,30 d& 
Eser: REŞAT NURl GÜNTEKlN 

Seanslar: 2.30 - 6 - 9,30 da 

~--------,· 
SAKARYA'da 

2 güzel film birden : 

1 · KIZIL DANSOZ 
VERA KORENE • JEAN GAL· 
LAND ve JEAN WORMS tara. 
fından oynanmış hissi ve mü-

kemmel bir film 

Şehzade başı 

FERAH Sinemada 
, Tel : 21359 

GUNGADİN Türkiye Radyosu Ankara Radyotf 
T Ü R K Ç E Till'kiye Radyodifilzyon Postaıar' 

Görülmemiş muvaffakıyetle de. Dalga Uzunluğu 

1 vam ediyor. l'. A. P. ıı.1 m. 9485 Kc.. !O S-· 
Çarşambaya; KIZILGÖLGE 1848 :" 'R? fCNI ı?n <• 
Bay Tekin) ve SON GENÇLİK Cumartesı, 27. 4. 1940 

2 · ZORAKi NiSAN 
' • Siimer'in ~n güzel filmi .1 

1 
1 

13.30 Program ve memleket saat ayarL 
13~5 Ajans ve meteoroloji haberleri, ıs.SO 

B .. Muzik. Çalanlar: Şerif İçli, Kemal Ntysıl 
UgUn Seyhun, Cevdet Çağla, İzzettin Ökte. okU-

Meşhur Yunan komikleri : 
PARASKEVAS • EKONOMOU 

ve 
RENA DOR 

• tarafından Rumca kornea·• 

J ' Budapeşte Musiki Akademisinden 
diplomalı ve REMENY birinci mü

kfıfatını kazanmış olan meşhur 
Macar viyolon üstadı 

ANr,iE Dl:LMAN 
Bu akşam saat 21.15 te 

ANKARA RADYOSUNDA 
Kendisini dinletecektır. Muhım ve 
kıymeW proııramıru laklp etıneniu 

ıa v51ye eacı ız. 
Hamit= .Mumaileyh 5 mayısta Anka
ra Halkevinde bir resital verdikten 

sonra İstanbulda 

SARAV SINEMASINDA 

da 15 mayısta bir resital verecektir. 

~------' 
Kongreye Davet 

Galatasaray spor klübünden: 
Klübümilziin fevkalade kongresi 

3 Mayıs cuma günii saat 18 de klüp 
lokalinde yapdacaktar. Ek eriyet ol. 
madığı takdirde kongre, 10 Mayıs 
cuma günü saat 18 de toplanarak 
mevcut aza ile karar ittihaz edile
cektir. 

RUZNAME: 

1 SİNEMALAR 1 
SARAY 
MELEK 

iPEK 

TAKSIM 
LALE 
ALKAZAf! 
SUMER 

SAKARYA 

MARMARA 

ALEMDAR 

ŞANZELİZE 
' Holh ut Resmigeçidi 

Firavunun Kızı ve 
1 Başçavuş Medcn 

YILMAZ ALİ 
c DANSIN ZAFERİ 
c İnsan Avcısı 
c l\fadmazelin Bebeği 

Kızıl Dansöz ve 
Zorakı Nisan 
Bahar Yağmuru ve 
Satılık Bebek 
Serseri Kral ve 

1 Sah ~ 
; ""'"~uii.UHli 

Taptığım Kadın, 

ÇEM BERLITAS: Kanun Kuvveti ve 

MIL!f 

FERAH 

Kadın ve Müzik 
Serseri Kral ve 

a Sahra Bekçileri 
Taptığım Kadın, 

GUNGADİN 

Kedıköv OPERA: Cebclitarık Casusu 
Sevimli Haydut 

yanlar: Mahmut Karındaş, Azize Töze!Jli 
14.15 Müzik: Halk türküleri; Aziz Şe~ 
ve Sadi Yaver Ataman; 14.30 Müzik: R!y8 .. 
setlcilmhur Bandosu, 15.15 - 15.30 MUZU' 
Cazband (PJ.). 

18.00 Program ve memleket saat a,at' 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 2s.40 
Konuşma (Çocuk Esirgeme Kurumu tarB'" 
fından), 18.55 Serbest saat, 19.10 Memle'" 
ket saat ayarı, ajans ve meteorolcıJi h•'" 
berlerl, 19.30 Müzik: Fasıl heyeti, 20.ılJ 
Konu§llla (Günün meseleler!), 20.25 Mil'" 
zik. Çalanlar: Şerif İçli, Cevdet Çağla, İJ'" 
zettln Ökte, Kemal N. Seyhun. Okuya!!'" 
lar: Radife Erten, Sadi Hoşses; 21.15 Mi1-
zlk: Bayan Annle Delman tarafındai bir'" 
kaç keman solosu, 21.40 Muzlk: Kilcük ~ ,,.,,.,._ · .,., ,ıç Mı>mleıteı saat ayafı; w 
haber eri; ziraat, esham - tahvillt. kf!P\'" 
biyo - nuktu borsası (Fiyat), 22.30 Ko
nuşma - Ecnebi dillerde (Yalnız kısa dal• 
ga postaslle), 22.30 Muzlk: Cazband (Pi.), 
(Saat 23.00 e kadar yalnız uzun dalga pOS· 
taslle), 23.25 - 23.30 Yarınki program ve 
kapanış. 

Ecnebi Radyolannda Türkçe 
Neşriyat 

izMIR Elhamrtı: 
iMIR Y EN 1 
SiNEMA: 

Arizona kahramanlan, Şehir 
Cezayir kahramanları Nls 

TDrklye 
aaatile 
19.45 
20.56 
20.58 
18.55 

TOlümev9 
250 metre 

TEŞEKKÜR 
Çocuk Esirgeme Kurumu latanbul Mer• 

Roma 
Roma 
Londra 

kezinden: Beyoglu Ak§am Kız Sanat mek- Arnavutluk 19.20 

tcbi talebesinin 23 Nisan çocuk ha!tası mil- Yugoslavya 20·30 

245.5 .. 
31.15 • 
19.62 ,. 
31.32 
38.22 " 
49.18 " 
31.56 

(Orta) 
(Ort:ı) 

(Kısa) 

(Kısa) 

(Kısa) 

(Kıaa) 

nasebeUle fakir çocuklara dağıtılmak Uze
re hazırladıkları 200 parça çocuk eşyası Gündüz Bakımevi Müdür]üğü 
mcrkczımlz tarafından alınmı§tır. 

1 - İdare heyeti ve muraıtıpıarın Hamiyclli talebenin gosterdlği bu kıy-
intihabı. metli yardıma fakir çocuklar namına te

§Ckkür etmeyi bir borç biliyoruz. 

Çocuk Esirgeme Krumunun Anknrada 
Gündüz Bakımevl (Kreş) mudurlilğil açıl• 
mıştır. Bir Bayan oğretmen tayin edilecek
tir. Ana sınıflarında öğretmenlik etmlıı o
lanların Genel Merkeze müracaaUan • ........... -~ 

o zaman pencereleri ve pancurlan ardına kadar 
açtığını işitirdim; sonra bakışının benim üzerimde 
toplanıp sabitle~t.iğinı duyardım. Bu bakış, bir alev 
gibi beni yakıyor, beni kavuruyor sanırdım. 

Uzun hıçkırıklı iç çekişlerıle: E LI 1 
kayndşması i~inde cnun ayaklarına kapanaca'dı. 

- Mevzuubahis olan nedir, bilir misiniz? Bili. 
yor musunuz, ben, şu yukarda, damın altında ne 
hapsettim? 

Güııeşi. Cıva!ı bir ampul içinde suni güneş yap. 
tun. - Ah, ne güzelsin, ne güzelsın! derdi. 

O zaman eger gozlerimi açacak olursam, h~men 
ellerini, o taze ve hafıf, fakat merhametsiz ellerini 
goz kapaklarımın üstune bastırırdı. Ağzında hırıltılı 
bir hıçkırık duyardım: 

- Hayır, hayır! Bana bakma! Ah, beni bir da. 
ha görememen ıçin bakışını sondiırebilsem! derdi 

Bazı kere, likörlerle, içkilerle, ekzotik ve görül
memiş baharlarla benı sarhoş etmekle eğlenirdi. O 
halimle, bana real.!tcden ve gündelik iptıd;ai varlık. 
tan uzaklaşmış bir hıtyat yaşıyormuşum gibi gelirdi. 
Saadetin baş dönd:.inicü yüksekliklerine ve unutul
muşluğun girdap1arına, bu az insana, imtiyazlı ve 
müstesna ınsana, nasip olan şeylere vardım, sanırdım 

~ Bir gün, dostum Ignas Vild, beni evinde bir 
toplantıya çağırdı. Vıld de, Martens gibi, mektep ve 
üniversite arkadaşımdı. Ben hukuktan, o tıbbiyeden 
diploma aldıktan sonra, bir kaç yıldır biribirlmizi 
gormez olmuştuk. 

Talebe iken, biz, Ignas'ı, Ignis Fatuus diye ça. 
ğınrdık; çi.ınkii her dakika, kendinin bir fevkalade 
fikrini, çok defa oir hıçlikte sönen bir "ışıklı bulu. 
§WlU" haber verirdi. . 

Bir iki yıl kadar Avrupa ile Aınerıkada serseri 
serseri dolaştıktan sonra, işte şimdi aramızda tekrar 
peyda oluyor ve bir zamanki dostlarını, de Re.nnes 
sokağındaki lüks cvı ile enfes muayenehanesinin a. 
çılına resmıne davet ediyordu. . . 

Bize, o gece evinin en üst katında, bır nevı A
merikan usulu "Roo{ • Garden" de kendinin esrarlı 

1 
Yazan: Annie Vivanti No. 

,.e hayretlere düşürlicÜ bir keşfini göstereceğini 
bildirmişti. 

Davetiyesinde, bana, "Göreceksin, azizim 
Schmidt, bu benin1 ytpyeni "ışıklı buluşum" un par. 
laklığını göreceksin:" diye yazıyordu. 

Davetiyerun altındaki notta şunu ilave etmişti: 
"Beraberinde kadın ve erkek dostlar getir!" 
Bu davete gideceğim akşam, Foska benimle bır. 

liltte geleceğini söyledi. Bu isteği beni aptallaştırdı; 
çtinkü evden hiç ~ıkınak ve beni başkalan ile birlik.. 
te görmek istemezdi. o, aşık kadınların bir çoğu gi. 
bi benim etrafımda bir tecerrüt yaratmıştı. 

Yalnız, yarı kaçık, yarı ahmak bir zararsız genç 
olan Jan Leroy biıim buluşmalarımıza iştirak ede. 
bilirdi. O akşam da bızimle beraberdi. 

Foska, o akşam, benim onu asla öyle görmedi. 
ilm kadar güzeldi. Bilmiyorum, hangi sanatlara baŞ
vurmuştu da böyle güzelleşmişti! Yoksa onu böyle 
degıştiren yalnız ihtira"> ve neşe mi idi? Bir de enfes 
ve baştanbaşa gumüş pul elbise giyınmişti. 

Vild'in salonlarına girdiğimiz 218ll1an, şenııA ve 
eğlence almış yürümüştü bile. Bohem bozuntusu or. 
kestra, gülüşmeli!!' ve gürültüler arasında kims'? ta 

RIE il 
1 

17 Çeviren: SINANOGLU 
rafından dinıcnmfcE'n, ortalığı çınlatıyordu. 

Uzun, z:a.;:ı ve is-pirtolanmış Vild, bizi ta~'!ın bir 
surette ı<ar.Jı"adı. 

Az kadın vr.rdı. Ber. bundan dolayı, kadınlardan 
samın:j oıurak ikrah eden Foskanın hesabına s~v•"l
dım. 

Yemek neşeli konuşmaların gürültüsü içinde 
yenc!ı. 

Yemeğin sonunn doğru çok içmiş, ~ok lconuşn•uş, 
çok sigara ~avurmu~, çok gillmtiş bulunuyordı;k. 

Masanın baş yennde oturmuş olan Vıld, kimse
nin kulak "~rınedıği uzun, ilmi ve şairane bu· olUtı.ık 
tutturdu. Biz znt<'n şcıraptan, kokulu sigaralardan ve 
kendı taşkınlığımızdar. sarhoştuk. 

O, guı-ü.tüyü }E:nmıye kalkışarak insanlığın bü. 
tlin fcnalıltlara karşJ bir ger1;ek panzenırdt:n r.rnh. 
run; ou.luğunı ızah edıyordu Bu mucıze~~ ılacı, o, 
Almanya \ "e Amerika, uçi.ı birden butmu~lardı. 

Tabii f .ür onundu; Almanlar onu KonLtr.? bir 
hale koyup tat'bik <:tmişler, Amerikalılar da ısucn,ar 
ey!emi§lerdi. 

Bu keşif sayesinde yaliıız o milyoner olmakla 
kalrn:yacak, bütün insanlık, bir hayranlık ve mınne• 

Biz bağırdık ve alkışladık. O devam etti: 
- Erlangen keşfinı biliyorsunuz. Erlang~n aa'ını 

da işitmi~ olacaksınız. 
- Evet, evet· diye bağınştık. Halbuki bu Erlan. 

gen'in bt kimse mi, yoksa bir memleket mı oUnğunu 
bile bilmiyorduk. 

- Eh işte, biliyorsunuz ki, Erlangende bugün 
kudrctı üç yuz bin \"olta çıkarılmış Rontgen şuaları 
i!e tecrübeler yapılıyor. Bu şualar, bir uru altı ay ye. 
rine üç günde eritmek kudretini haizdir. Şimdi, bu 
şuaların, rıihayet radium ş•ıalan gibi, sırf mahalli 
olan bir aksiyondar başka bir aksiyonu yo!dur. Ama 
benim şualarım, benim ültraviyole şualarım, bütün 
organizma üzerinde tesirini gösterir. Ben onunla, in
sanlığı muztarip Eden her hastalığı iyi edebiliri.ılı. 

Sözlerini şöyle bitirdi: 
- Şimdi haydi Tour de Nesle'e! Mucize !l~ster. 

miye! Gelin, onu gôrmiye gelin! Bu benim son ulvf 
"J~ıklı ide" mi gömıiye gelin. 

Sofada, ve merdivenler boyunca sallanarak, tu. 
tunarak onu takip ettik. 

Foska, benim koluma girmiş, gülüyordu. Güzel 
ve neşeli, açık ağzı ve yarı kapalı gözlerile o da gü. 
luyordu. 

Vi'd bi..'yük bir kapalı kapının önünde durarak: 
- Susun! dedi. Sonra kapının iki kanadını ar

dına kadar açtı. Buras\ baştanbaşa karanlıktL 
Biz yeniden kahkahaları bastık, güzel, Vild'in 

güzel bir ~ıklı fikri!" 
(Devamı var) 
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Muharrir, bu makalesinde, Köy Enstitüleri teşkiline dair olan yeni kararın köyleri· 

mizin kültürel, ekonomik kalkınmaları bakımından ehemmiyetini tebarüz ettiriyor: 
ABONE BEDELi 

l"Orklye Ecnebi --140o K~ 
o o o 

1&o " 
400 .. 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 

2800 Kr. 
1500 .. 
800 .. 

ısa " 1 Ay soo " 

lıruıeucrarası posta ittihadına dahil 
0lını.yan memleketler tçln abone 
bedeli müddet sıraslyle so, 16, 9, 
&.& liradır. Abone bedeli peşindir. 
.\dres değişUnnek 25 kuruştur. 
Cevap lç1n mektuplara 10 kuruşluk 
Pul iHivesl lAzımdır. 

Köy Enstitülerinden 
GONON MESELELERİ 

tsirsiz Propaganda 

Gpmıyal11n 

Neler Bekliyoruz? 
Bugün, Ulusal Ekonomi ve ArL 

tınna Kurumu tarafından neş.. 
'rilen vecizeler üzerinde bir defa 
a durmak istiyoruz. 

iliz, • esas itibarile - böyle vecize. 
neşrolunmasına tarafdar bulun. 
umuzu yazmış ve bu kanaatimiz. 

ki samimiyetimizi de, o \'CCİzclcre 
tunlarımızda sık sık yer vermekle 
termiştik. 

Şimdi, bu Kurum tarafından neş
ilen bazı cümleler üzerinde dur. 
k ihtiyacını duyuyoruz. Meseli, 

ı.. llrum, kövlüyc şu tauiyclerde bu
...._uyor: 
"- Her zamankinden tazla ekiniz. 

' ~~a çok mal, ve daha iyi mal yetiş
llliz. Hayvan servetinizi iyi koru

hınuz!" 
llalbuki, köylii, eUndeki imkanlar 

'isbetinde ekmektedir. Onun çok 
'1al ve iyi mal yetiştirmesine, hiısnü 
~Yeti kafi değildir. Ve o, haY'·anınıo 
"IYınetini de kafi derecede bilir. Ni. 
t.Jtim "Hayvanı bol köye kıtlık gir. 
lllez" ve "Toprağı sürenin ömrü de 
~~rer!" kabilinden darbımeseller, 
'Oylünün bu hakikatlere \'akıf bu. 
lıınduklarıru is bata kifayet edebile. 
tek derecede mebzuldür. Binaena. 
leyh, bugün bize düşen iş, ona nasi. 
batten başka şeyler yetiştirmektir. 

Kaldı ki, köylü, maalesef az gaze. 
~ okur. Ve okuyanların çoğu da, 
~dilerine gazeteler vasıtasile veri. 
~il bu nasihatlerde kullanılan keli. 
ltıelerden çoğunu bilmezler: Misal o. 
'-rak; hatta: "Ulusal", "Ekonomi", 
\"~urum" kelimelerini bile göstere.. 
"li2lnU Bunda& tlii' an ~ıbr M. 
~öylüler, sade kendilerine ne söyle
llildiğini değil, kimin sö~ lediğini bi. 
le kestiremiyeceklerdir. 

Ayni Kurum, işçiye de şöyle httap 
ediyor: 
"- İşçi yurddaş: Ekmeğini makL 

llecfen çıkarıyorsun. Makine işlemez. 
Se ekmeğin kesilir. Makineni sev. Ma
ltineler durursa issiz kalırsın. MakL 
~eler yaşarsa seri de yaşarsın. Onlara 
lyi bak: Kıyma makinelerin canına!" 

Biz, bilaistisna bütün makine işçi. 
lerinin bu basit hakikatlere yfıkıf bu. 
lunduklarına kan:iz: Eğer çabuk ha. 
tap olan nıakineJer varsa, bu, onları 
ltullanan işçilerin suirJ.yetlcrindcn 
değil, belki ihtisassızlıklanndandır. 

Bunun içindir ki, hu hususta mak. 
•ada ulaşmanın çaresi de, nasihat 
\'ermek değildir: Tutulacak fiili yol, 
llıiltehassıs işçi yetiştirmektir. 
Kaldı ki, ayni propaganda neşriya. 

tı arasında, meseli, şeker hakkında, 
Uğıt hakkında yapllmış hesaplarda 
da büyük ve bariz hatalar ''ardır. 

Binaenaleyh, telkin edilmesi liz.ım 
relen duygulan öğretilmesi lazım 
relen hakikatleri, ve aşılanması la
~ gelen düşünce ve hesapları l;e • 
tirmekte isabet eösteremediğimiz 
takdirde, yapacağımız propaganda. 
elan, umdu&'umuz semere) i kazana
-..ıayız. 

Propaganda ile yapılamıyacak iş. 
leri propaganda He haşarmıya çaba. 
lamak, veya propaganda ile başarıla. 
bilecek işleri başka vasıtalarla becer. 
llıiye çalışmak, çok beyhude bir zah. 
illet olur. 

Bu kanaatte olduğumuz içindir ki, 
''l.Jlusal Ekonomi ve Arttırma Ku. 
!'ıımu" muzun, propaganda neşriyatı. 
Ilı hazırlarken, zekasını iktısat etme. 
!!lesini temenni e) )eriz. Aksi takdir. 
de: 
''- Sükiit. tesirsiz söze müreccah. 

tır?" 

Afilli Hislerimiz: 

Köy enstitüleri kanununun 
Büyük Millet Meclisi tara. 

fından kabulü, köylerimizde maa. 
rifi yaymak hususunda atılan ikin
ci esaslı adımdır. 

YAZAN: 
Sadrettin Celal ANTEL 

İlk adım, iıç sene evvel, köy eğit. 
menleri yetiştirmek maksadile açı.. 

tepler vardır. 
lan kurslarla atılmıştı. 

31 bin köyde hiç mektep yoktur. 
Köy enstitülerinin, köylerimizin B'.l mektep:;iz koylere, klas:k 

kültürel ve ekonomik kalkınmala. 
metodlarla, kısa bir zamanda öğ. 

rı bakımlarından ehemmiyetini te. retmcn yetiştirmek mümkün ol-
barüz ettirebilmek için, memleke-

mıyacağını takdir eden vekalet· az 
timizde ilk tahsilin bugünkü du. zamanda ve az masrafla, köylerı. 
rumunu göz önünde bulundurmak 
lazımdır: mizln en acil maarif ihtiya~larını 

karşılamak maksadile üç sene ev. 

l 
1935 nüfus sayımına göre mem_ vel ~u tedbiri almıştı: 

eketimizde okuma ve yazma bi. 
1 Nüfusu 400 den az olan köyler 
enlerin miktarı erkeklerde yüzde 

23, kadınlarda yüzde 8 dir. için. köy eğitmenleri yetiştirmek. 
'Uç senedenberi faaliyette bulu-

10 binden az nüfuslu yerlerde o. nan l".ğitmen kurslarından, şimdı.. 
kuma yazma bilmiyenlerin mikta- ye kııdar 4000 den fazla eğitmen 
n yuzde 89 u; 10 binden çok nü_ köydi>rİ 32 bininde nüfus 400 den 
f uslu yerlerde yüzde 59 u bulmak-
tadır. mektebe kavuşmuştur. 

Maarif Vekaleti her sene 2000 
Şehir ve kasabalarımızdaki nü. 

eğitmen yetiştirmek suretile az ıa. 
fus 3,800,000, köylerimizdeki nü- man içinde nüfusu 400 den az olan 
fus 12.500,000 dir. Nüfusun yüzde köylerimizin eğitmen ihtiyacını 

tl. bir taraftan eğitmen kurslarını 
devanı ettirirken diğer taraftan 
kuvvetli köy öğretmenleri yetiş. 

tirmek gayesile, evvela İzmirde, 
sorıra Trakya, Eskişehir ve Kas. 
tnmonuda büsbütün yeni tipte köy 
muallim mektepleri açmıştır. 

Bu müesseselerde gençler, kuv. 
vetli bir kültür tahsili almakla be. 
raber. köy hayatı için en lüzumlu 
olan ziraat. inşaatçılık. demircilik, 
hayvan bakmak ... tekniklerini, taı" 
lada, bahçede ve bağda, atölyeler
de bizzat çalışarak kazanmaktadır. 
lar. 

Bunlardan başka motos!klet, o. 
tomobil, traktör, ziraate ve ziraat 
sanayiine ait motörlü vasıta!arı 

ku1lanmağı ve tamir etmeğı öğ. 
renmektedirler. 

onu hesabile, şehir ve kasabalar. önlemıye çalışmaktadır. 
da 380 bin köylerde is 1 il Bir taraftan bu müesseselerin • e m yon Ancak, Maarıf Vekaleti _ pek 
240 bin çocuk tahsil ça;;.ına "ı'r faaliyetlerinden alınan mu·· s 

" & • hakh olarak _ eğitmenleri normal 
mektedir. muallim saymamakta ve bir mu- bet netic~ler, diğer cihetten şehır 

Tahsil çağında bulunan çocukla muallim mekteplerinin köylerimiz - allimden beklenen vazifelerin hep. 
rın şehir ve kasabalarda yu··z_ için fa'-·dalı unsurlar yetişt.ireme-' sinı eğitmenden beklememekte- .; -
de 7'5 i umumiyetle beş sen m~leri keyfiyeti Maarif Veka~letı'nı· e- dir. Eğitmenlerin çalıştıkları köy. 
Hk köylerde yu"zde 2ı:;. ı' u"ç senelı'k <Köy Enstitüsü)nü. ko··ylerı'mı·zı"n 

' v lerin nüfusları arttığı, kfıfı mik-
mekteplcrde tahsil görmektedirler. tarda öğretmen yetiştiği ve mali mı..;htac: olduğu başarıcı ve tabiati 

nfemleketimizin ilk tahsil bakı. imkanlar hasıl olduğu takdirde, e. ısttsmar edici unsurları yeti;;.tıre. 
mından vaziyeti komşu de ı tl cek normal bir sistem olarak ka-' v e c. ğitmcnleri tasfiye ederek yerlerine 
rin vaziyetlerile mukayese edile. iyi yetişmiş öğretmenleri göndere_ bule sevketmiştir. 
cck olursa, imparatorluk idareleri. cek, yahut eğitmenleri bu öğret.. Filhakika, içtimai ve iktısadi ha. 
nin mesuliyetleri bütün fecaatile menlerin idaresinde çalıştıracak- yat ve faaliyet şartlan, ihtiyaçlan 
mc 1d&.n ıkar;-~......,,=-"=~~=-TI --~e ·mtfmlan...köyler.inkindcn büs.. 

Bulgaristanda, tahsil çağında 0 _ bütün başka olan büyuk şehirler. 
lan çocukların yüzde 94 ü, Yuna. Bu vaziyet ve imkan hasıl olun. deki muallim mekteplerinde yetL 
nist:ında yüzde 75 i, Yugoslavya- cıya kadar, köylerde iki senedenbe- şen muallimler, köyün hayat şart. 
da yüzde 70 i ilk mektebe devam ri vazife gören eğitmenlerin çalış. larına intıbak edememekte, köy 
etmektedirler. malarından müsbet neticeler alın- için faydalı bir unsur olamamakta 

Diğer cihetten, köylerde ve köy dığı için, eğitmen kurslarına de- idiler. Hiçbir şey kendilerini köy 
karakterinde olan kasabalarda o.. vama karar vermiştir. hayatını benimsemiye, köy içinde 
turan 12 milyon 500 bin insanı, iş Fakat, nüfusu 400 den fazla o. faydah olmıya hazırlamıyordu. 
hayatı bakımından tetkik edecek lan buyük kbyler ve köy karakte- Halbuki, bizim gibi inkılabını 
olursak, şoyle bir tablo karşısında rindeki kasabalar için eğitmenlerin yeni yapmış olan bir memlekette, 
kalırız: kfıfi gelmiyeceği, kuvvetli öğret. mektep, yalnız talebesine okumayı, 

Memleketimizde _ ihtiyarlar, ço men!ere ihtiyaç hasıl olduğu da 8.. yazmayı ve hesap yapmayı öğre-
cuklar ve maluller hariç • faal nü- şikardır. ten bir tahsil müessesesi değil, ay. 
fusu teşkil eden 7 milyon 921 bin Bunun içindir ki Maarü Vekale. ni zamanda muhitin içtimai ve ik. 
insanın: yüzde 81 ini çütçiler, yiiz. 
de 8 ini sanayi ve maden işçileri, 
yüzde 4 ünü ticaret ve münakalat 
işlerinde çalışanlar, yüzde 5 ini 
memurlar, kalanını da serbest 
mesleklerde çalışanlar teşkıl et. 
mektedir. 

Görülüyor ki, en ziyade faal nü. 
fusun yüzde 81 ini teşkil eden çift. 
çilerin yaşadıkları köyler tahsilden 
ma:uum kalmışlardır. 

Bu vaziyet, cümhuriyct hükQ. 
metinın, köylerde ilk tahsilin sü. 
ratle yayılmasını en esaslı bir mil. 
li dava olarak benimsemesinin se. 
bebinl izah eder. 

Filhakika cümhuriyet hükumeti, 
bilhassa son senelerde, köylülerin o
kutulması ile beraber istihsal kabi. 
liyetlerinin arttırılmasını temin 
hususunda ciddi teşebbüslere gir. 
miş ve mevcut imkan ve şartlar i
çinde ilk tahsili çabuk ve kolay 
yayma çarelerini araştırmaktadır. 

Bu çare ve tedbirleri ararken, 
köylerimizin nüfusu bakımından 
vaziyetlerini gözönünde bulundur. 
maması kabil değildL 
Me~leketimizde mevcut 40 bin 

köyden 32 bininde nüfusu 400 den 
azdır. Bunlardan 16 binlııde ise 
150 den azdır. 

Diğer cihetten, 40 bin köyden 
ancak 4960 ında öğretmenli mek. 

LOKM~N HEKiMiN öGOTLERİ 
--, 

ÇOCUKL/ RIN BOYU 
Ayakta durabilen bir çocuğun 

boyu - mahsus cetvel bulunmasa 
bile - onu bir duvara dosdoğru 
dayıyarak başının ge~iği yere kur 
şun kalemle işaret edilerek kolay. 
ca ölçülebilir ..• Çocuk henüz ayak
ta durabilecek kadar olmadan da 
bir masanın üzerine yatınlır. Ba· 
caklarını kıvırmaması için dizleri
ne yavaşça basıhr. Ayaklarınm 
geldiği yere bir kitap, başının gel
diği yere bir kitap. İki kitabın a. 
rasındaki uzunluk çocuğun boyu 
demektir ... 

Yeni doğan çocuğun vasati ola. 
rak yanm metre uzunluğunda ol
duğunu bilirsiniz. Erkek çocuğun 
kız çocuktan bir iki santimetre u. 
zun olması kaidedendir ... Doğduk
tan sonra da on günlük oluncaya 
kadar 2 santimetre daha uzar. 

.sekiz yaşında 119, dokuz yaşında 
125, on yaşında 131 santimetre. 

Demek oluyor ki, medeniyetin 
en mühim ve en sağlam icatların. 
dan olan metre uzunluğunu erkek 
çocuk dört yaşında, kız çocuk ta 
beş yaşında geçer ..• Çocuk ilk di. 
şini çıkardığı vakit buğday haşla. 
ması ziyafeti çekildiği gibi, boyu 
bir metreye varınca - her ailenin 
kudretine göre - yeniden bir zi. 
yafet tertip etmek, doğrusu, haklı 
olur. 
BülQğ zamanı işe kanşınca, kız 

ve erkek çocukların uzama nisbet
leri gene değişir. Sıra ile: 
Kız çocuklar: On bir yaşında 

135, on iki yaşında 142, on Uç ya. 
şında 146, on dört yaşında 150, 
on beş yaşında 152, on altı yaşın. 
da 153, on yedi yaşında 154, on 
sekizde 155, on dokuzda 155, yir. 
ıni yaşında 156 antimetre. 

On günden sonra ne kadar bü
yüdüğü hakkında istatistikler ara
sında ihtilaf vardır. Vasati olarak 
birinci ayda 4, ikinci ve üçi.incü 
aylarda 3, dördüncü ve beşinci ay· 
larda 2, daha sonra da bir yaşına 
gelinceye kadar her ay 1 santimet
re kadar uzadığı ve bir yaşındaki 

Hayli münakaşalardan sonra, ruz. M.esell Tilrkiyede çıkan bir gaze çocuğun 70 santimetre geleceği ka
matbat kanununa iki yeni fık. teni~ ikide birde müttefikleri milş. bul edilir. Tabii, aşağı ve yukarı 

ta ilave olundu. Fakat, matbuat ka- kül mevkide gösteren musanna AL farklarla ... 

Erkek çocuklar: On bir yasında 
135, on ikide 139, on ü~te 145, on 
dörtte 151, on beşte 157, on altıda 
162, on yedide 163, on sekizde 164, 
on dokuzda 165, yirmi yaşında 
166 santimetre. 

İstatistiklere göre bunlar nor
mal ölçüler sayılır. Fakat altında 
yahut üstünde yüzde 2, 4, hatta 
yüzde 5 nisbette farklar hastalık 
eseri demek değildir, yani yüzde 
beş nisbete kadar, o sayılardan da. 
ha uzun olan çocuklar dev, daha 
kısa olanlar da, cüce sayılamazlar. 

ll11nu §lşmanladıkça, matbuat men. ınan veya İtalyan haberlerini koca. İki yaşındaki çocuk ta 80 santi-
•tıplan biraz daha zayıfladıklan ~aL ınan puntolarla neşretmesi, milli metre boyunda olur. 
de, bu yeni fıkranın aleyhtan değıllz. emniyetimiz bakımından hiç de hoş İki yaşından sonra kız çocukla 

Hiçbir Türk muharriri, "milli his.. ıörebileceiimiz bir hareket değildir. erkek çocuk arasmda boy farkı 
le.t rencide edecek mahiyette" yazı. Tilrk gazeteleri, milli emniyetin daha ziyatle meydana çıkar. 
1-r yazmak istemlyeceji için, böyle tabıt mfidafileridirler. Onlar, milll Kız çocuklar: Vç yaşında 85, 
hir yasalın konulmasına aleyhtar oL emniyet ve hlssiyab kıncı neşriyatın, dört yaşında 92, beş yaşında 98, al. 
Qaaz. en az bu yeni kanun fıkralan kadar tı yaşında 104, yedi yaşında 110, 

Ancak, biz bu vesileyle, bu husus.. düımanıdırlar. Bunun içindir ki, bu sekiz yaşında 116, dokuz yaşında 
ta, memleketimizde münteşir yaban. hkralann llavesinden giidUlen ıaye. 120, on yaşında da 126 santimetre. 
ti ruetelerin neşriyabna karşı da~a nin tahakkukuna, Tiirkiyede ecnebi ' Erkek çocuklar: Vç yaşında 89, 

---;;..._-~ _ _ .___.ı.a._.......,.._J.Mı!..ULUL.._.a......_ı., ... ~._.laLııri.ıLUııdilaU;kLd- da a ında 103, 

Zaten yeni zamanlarm çocukla. 
nmn hemen her tarafta, biraz eski 
mlş olan o istatistiklere nisbetle, 
daha uzun olduklan hemen her ta
rafta dikkat edilmektedir. Bunun 
lzahmı başka bir yazıya bırakmak 

tısadi hayatı ve foaliyctlerile or. 
ganik irtibat halinde bulunan, on
ların üzerine müsbet tesirler ya. 
pan. bütün muhitin medeni ha. 
yat merkezi, ışık ve nur kaynağı 
olmak mecburiyetindedir. 

Köylerimizin kültürel ınkışafını 
tamamen, ekonomik kalkınmasını 
kısmen mektepten beklemekteyiz. 

Bunun içindir ki köy öğr.!tmen
lennin. her bakımdan. köyde aza
mi müsmir ve faydalı unsurlar 0-

lar&k yetiştirilmelerinde zaruret 
vardır 

Maarif Vekaleti, köy enstitfileri 
vasıtasile, köylerde azami faydalı 
olacak öğretmenleri ve köyde lü. 
zumlu diğer iş unsurlarını yetişti. 
rirken köylerimizin içtimai, iktı
sadi, sıhhi şartlarını, imkanlarını 
ve ihtiyaçlarını göz önünde bulun. 
duran şu şartları tesbit etmiştir: 

1 - Öğretmen namzedini köy
den almak. (1) 

2 - Köylerden alınmış çocukla. 
rı köy hayatından uzaklaştırmıyan 
bir muhit içinde iyi bir çiftçinin 
bilgilerine sah'p ve bunları tatbi. 
ke muktedir bir halde yetiştirmek. 

3 - Bu çocuklara öğretmenlik 
mesleği ile birlikte köyde lazım o
lan demircilik, yapıcıhk. dülger
ı:k, kooperatif~ilik; kız talebeye 
çocuk bakımı, dikiş, ev idaresi, zl. 
raat sanatleri, hastaya bakmak gi. 
bi işleri de öğretmek. 

4 - Bunlarda fevkalade istidat 
gösteren talebeye, yüksek tahsil 
yollarını kapalı bulundurmamak. 

5 - Öğretmen olmıyacaklan, 
öğrendikleri işlerden birini yap. 
mnk üzere serbest köy hayatına bı
rakmak. 

6 - Öğretmen olacaklan da, 
köy hayatının şartlarına taham. 
mUI edebilecek ,.e o muhit içinde 
daha mütekıimil \'e verimli bir ha
yat yaratma iktidannı kazanacak 
surette hazırlamak. 

7 - Öğretmen ve köye lüzumlu 
unsurları yetiştirmek iizere açıla
cak müesseseleri, arazi vaziyeti 
müsait olan yerlerde kurmak, on. 
lan müstahsil birer müessese ha. 
line getirerek hiç olmazsa talebe
nin iaşe ve ihtiyaçlannı temin e
debilecek şekilde idare etmek ve 
böylel:kle masraflarını azaltarak, 
ileride devlete yük olmıyacak hale 
gelmelerine calısmak. 

Büyük Millet Meclisi tarafın-
dan kabul edilen (Koy ens.. 

titüleri) kanunu ile, şimdiye kadar 
bölge köy öğretmen okulu olarak 
Izmir, Trakya, Eskişel\ir ve Kas. 
taınonu da açılmış olan müessese. 
ler (Köy enstitüsü) haline getiriL 
mı~tir. 

15 yıl içinde ( 17 _ 20 binl öğ
retmen ile koylerimizi için luzum. 
lu diğer meslek sahiplerini yetıştir. 
nıek üzere isimleri aşağıya lcayde. 
dilen vilayetlerin köylerinde ye. 
nıden 12 tane köy enstitüsü açıla. 
caktır: 

Kars, Kayseri, Malatya, tsparta, 
Samsun, Adana, Trabzon, Antaıya, 
Hatay, Van, şark vilayetlerinden 
birınde.) 

Maarü Vekaieti, köylerimi~in zi. 
rai ve kültürel inkişaflannda çok 
hayırlı ve müsbet bir rol oynaya
caK olan bu köy enstitülerine ver. 
dıği ehemmiyet dolayısile cidden 
takdir ve tebrike layıktır. 

Yalnız, Maaril Vekaletinin e.. 
nerjisini bu hayırlı müesseselerin 
inkiş&fı için sarfederken, bugün 
pek ihmal edilmiş bir halde bulu. 
nan şehir muallim mekteplerinin 
ıslrıh ve inkişaflarile de yakından 
alakadar olacağını ümit ve temen. 
ni ediyoruz. 

• NOT: - Sadrettin Celil Ante-
1~. "Medeniyet Buhranı., başlığı 
altında hazırladığı serinin dördün. 
cü makalesi gelecek hafta intişar 
edecektir. 

(1) Bu meseleler hakkında izahat al
mak isteyenler (Maulflmla ve M ... I•· 
lerl) ismindeki kitabımıza milracaat e
debilirler. 

(2) Bilyük Millet Meclisinin bu mad
deyi, sehlr çocuklarının da alınmasına 
müsaade edecek bir tekilde tldil etutt-

ra~:ıı;m 
Papazların Etekleri 
Tutuştu ~1'-.~·~0 

Yazan: Sabiha Zekeriya Serf el 

8 ir İngiliz mecmuası bu harpte 
kilisenin oynadığı rolü teba

rtiz ettirirken, şu malumatı '"eriyor: 
"Kilisenin bu harp karşısında al . 

dığı tavır, Cihan harbinden tama 
men başka bir tavırdır. 1914 Cihaıı 
Harbinde bütün kiliseler kendi dev. 
!etlerinin cephelerinde yer atmışlar
dı. Bu defa bütün kiliseler müttefik
lerin tarafındadır. Vatican•ın, yani 
Papanın resmi gazetesi olan Obser
vator Romano, daha ilk gününden 
demokrasilerin cephesine geçmiş, Al. 
man • Sovyet paktını tenkit etmiş. 
tir. Vatican'ın radyo istasyonu bu 
. ekildcki faaliyetlerine devam et· 
mektedir. 

"Papa, "Mukaddes KoUejde,, ver. 
diği bir hıtabede. Polonyada yepılan 
vahşete karşı, "Göklerin intikam ba. 
ğırdığını,, bu harbin "adilane,, bir 
harp olması için, müttefiklerin mu. 
zaff er olması icap ettiğini söylemiş· 
tir. 

"Birleşik Amerika devletinin Cüm. 
hurreisi müttefiklerle, Papanın an
laşmasını temin için, tam salihiyeti 
haiz bir mümessilini, Birleşik çelik 
tröstünün eski reisi Taylor'u, bunun 
arkasından da rahip Piron'u Papaya 
gönderm:ştir. Roosevelt, Papaya yaz. 
dığı mektupta, Vatican'ın insaniyet 
ve din için büyük bir ehemmiyeti 
olduğuna, müşterek ideallerin, müı· 
terek bir ifadesi olması lazım celdi. 
ğini bildirmiştir. 

"Bu hadiselerin içinde en şaşıla
cak olanı Papanın, İtalya Kralının 
kendine yaptığı ziyareti iade için ih· 
tiyari hapishanesinden, Vatican'dan 
çıkıp Kont Ciano ile beraber Roma· 
ya gitmesidir. Malumdur ki, 1871 de 
Papalık devletinin ilgasından sonra, 
yani 69 senedenberi hiçbir Papa, Ro
ma sokaklarından geçmemiştir. Bu 
konuşmalann gayesi hakkında Fran. 
sız gazetesi Excelsior, şu malQmatı 
veriyor: Gaye, hıristiyanlık düşman. 
lannı imha için bütün kuvvetleri 
birleştirmektir. Roosevcit tarafından 
gönderilen rahip Piron'un da nı:i
fesi budur. 21 kanunusani 1939 da 
Danimarka radyosunda mühim bir 
devlet adamı da, bütün bu faaliyetle
rin sulbü ve insaniyeti kurtarmak. 
tan ziyade, hıristiyanlığı kurtarmak 
olduğunu, bunun için de Sovyetlerin 
imhası lazım geldiğini söylemişti. in.. 
gilterede Monsignor Amigo, Sc,uth 
Wark Bishob'u da bu hususta faali
yete gecmişlerdir. Anglican kilisesi 
de, katolik kardeşlerine karşı eski 
muhasamet tanını değiştirmiş, mu. 
kaddes birliğe yaklaşmıştır. 

''Yalnız Fransadaki papazlar, in. 
gilteredeki papaz kardeşlerinden ay
nlmışlar, Sovyetlere karşı cephe yap
mıya yaklaşmamışlardır. Cardinal 
Verdicr, cephede çalışan papazlara 
gönderdiği bir mesajda, ciimhuriyete 
karşı ötedenheri besled:kleri "adalet. 
sizlik \'e nankörlük,, ithamlannı, ki
lise ile cümhuriyet arasındaki kav. 
galan unutu.P ~ ikinci defa olarak 
Fransanın zaferi için vatanperver 
gayelere hizmet etmelerini bildir
miştir. 

"Almanyada papazlar gayet tabii 
olarak İngilteredeki bu birl~me ide
aline karşı duyduktan sevgiyi gizli 
olarak yürütmektedirler. Şimdiye 
kadar Almanyada katoliklere karp 
alınan menfi ta\'ll', kardeşliğe ve 
birleşmek emellerine inkılap etmiş
tir. llolandada da, Alman katolikle
rinin organı olarak neşredilen Du 
Deutsche Weg gazetesi, İngiltere ve 
Fransanın giriştiği bu harbin, biı 

kültür harbi, manevi kıymetleri kur. 
tarma harbi olduğunu ilan etmek
tedir. 

"Bu birleşme hareketi yalmz kato
liklere ve protestanlara münhasır de. 
ğildir. Bir Yunan gazetesinin verdiif 
habere göre, "Rum ortodoks,, kilise. 
si de, Papanın, İngiltere ve Amerika 
ile yaptığı müzakerelerde beraber ol· 
duğunu bildirmiştir.,, 

Bu mecmuanın verdiği malömat
tan anlıyoruz ki, bütün dünya kilise
leri ve rahipleri bü)·ük bir telaş i
çindedirler. Düne kadar mezhep 
farklan yilzilnden birbirine nefretle 
hakanlar, Fransız papazlan mllstes
na, kendi devletlerinin milli ve va
tani davasını ıütmekten evvel, ken
di davalannı gütmek, kendi mevkile
rini kurtarmak telaşındadırlar ... 

Bu telaş neden? Dövüşenlerin hepsi 
de hıristiyan. Hıristiyanlığı kimden 
kurtaracaklar? Filvaki dövüşen or. 
dular arasında Faslı, CezairH mflsltl
manlar, Çinde Buda ve KonfUçyils 
kullan var amma, bunlann hiçblrld 
ne mfislümanlığı. ne de Konffiçyflıtl 
kurtarmak için ham etmiyorlar. BU. 
tiin papazlan, etekleri tutu$mus ld
hi, heyecana getiren mfi,terek ideal. 
yine bu mecmuanın verdiği ma16-

'Lt\tfen savfaV1 ccvirlnizl 
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Sansür yalnız haberlere inhisar e. 
decek, fakat fikir ve mütalaa beya. 
nı serbest olacaktır. Harbe ait haber. 
ler serbestçe ve kayıtsız şartsız neş. 
red!ldiği takdirde düşmanın işine ya. 
rayabilir. Norveçe asker sevkıyatını 
hükumet gizli tutmak istiyebilir.Mat. 
buat bu sevkıyatı haber verirse mem
leketin müdafaasına zarar vermiş o. 

(Başı 1 incide) 
ilerlemektedir! Garpten gelen Alman 
kıtaları da Bergen dcmiryolu boyun
ca yiirümektedir. Alman topçusu Vo_ 
os'u, Alman hava kuvvetleri de Ri
de'yi bombardıman etmiştir." 

cum ederek bunlardan birini ağır su_ 
rette hasara uğratmıştır. 

Tayyarelerimizden beşi dönmemiş. 
tir. 

Norveçte İngiliz avcı tayyareleri 
VP. defi topları altı düşmı:ın tayyare
si düşürmüş ve 8 düşman tayyaresi
ni hasara uğratmıştır. 

altında '1 
Buda peşte, 26 (A.A.) - Adli. t < 

Nazırı bugün meclise bir mııtbUB ~ 
kanunu projesi tevdi etmiştir. J\"'(apı 
nun Macar gazetelerinin fikir b.ll";, 

1 
1 

mından idareleri üzerinde ecnebi t ~ du 
\•e•, baasının nüfuzunu kaldırmak gs, rı 

- "'~ dd t b" ··şk ·1 1 lur. Yahut dahilde alınan bir askeri - !'Hı e en ız mu ·u mevki. - Saver hakkında nasıl d 
deyiz. Her geçen gun bizım müdafaa yım? • avrana. tedbiri düşmanın bilmesi arzu cdH. 
iç.n mür~caat edegeldiğimiz vasıta. _ Veziri okşa. Bütün kusurunun mez, gawtc bu tedbiri neşretmekle 
lıırı azaltıyor. Fakat man'en onlar haçlılarla ittifak etm . d ld w düşmanın maksadına hizmet etmiş o. 
muşkullt içinde bulunuyorlar. Hıris nu ileri sür Eğer hı . :~ın ~ od ugu_ lur. Binaemıleyh sansür ne gibi ha. 
Uyanlar, .Mısır hakkındaki istila e- nlacak olu;sa Suri rıs .1Y;.,~ ar a~ a?' berlerin nesredilip, ne gibilerin gizli 
meller ine biz burada oldukça başlı. ma ym dım edeceg~~~~minıseırt.a aı. tutulması lfızım geldiğini tayin ede. 

''Zafer harbine başlıyoruz,, 
Diğer taraftan Norveç ordu!.u baş. 

kuımnıdunı General Ruge, • Torveç kı
taatına hitaben bir beyanname ne~
retıniştir. Bu beyannamede ~öyle de:.. 
nıliyor: 

Non·eç harekatına iştirak eden fay 
yarelerimizden bir kaçı düşma!'l hava 
hücum lsırı neticesinde sakatlanmış_ 
tır. 

sini istihdaf etmektedir. Hiçbır )·~ ~ 
bancı Macar gazetelerini çıkaran ne?-1 dın. 
riyat şirketlerinin idare meclislerifl \'aşl 
dahil olamıyacaktır. Hükumet b~ 1'~ !la 1 
nunla hnriçten gelen bütün neşrıY8 t Ci 
mur&kabe edebilecek ve memleke lto 

ya ı akı rek matbuatın bu sahadaki nec:riya-m yac ar. Ş t h lıl .. k ':t 
N d ? - • aye aç ar muza erede lnı. tını kontrol edebilir. 

- ç? ke~ · ş ı' tiyen hazır bulunmağı isterlerse... Fakat bütün İngiliz vatandasları 

"İki haftayı mütecaviz bir zamandan
berl Anavatan toprnklıırını mildafaa edi
yorsunuz. Milteaddit defalar yuvalarımızı 
\'C ziraat mıntaknlarımız.ı düşman eline 
bırakarak geri çekilme~ mecbur olduk. 
Bu, hepimiz için ncıdır. Fakat yardım ge
lınccye kadar vakit kazanmaktan ibaret 
olan plii"'lııı tatbikı için bu ricat ~arurl idi. 

• 
Fransız büyük karargahı da şu 

menafii aleyhine olanların ithaline hrk 
mani olabilecektir. Ayni proje hc)'e~ 
can uvandırmak maksadilc yapılJ 
mübaJ~üğalı neşriyatı durdurmağa dB 
matuftur. Gazetelerin birinci say!•· 
larında cinayet haberleri neşredii:ııi
ye<'ektir. Mebuslar ve resmi mnk~ -
mat bu kanun projesile bilhass:ı b dır 

- un u aver ahalıden, halıfe. H',.bır' knl" k d 
d h • l\tr d - '11 '- ıme onuşma >;ın av. harbin idare tarzı, harp ve sulh- na. en, atta ·!ısır or usundan korku. det et y ı h l l d · l "' 

D h S . · a nız aç ı ar a senın e nv- yeleri etrafında fikir ve miitalfıa be-yor. a a urıye orduları Mısırda rı g·{ru·· ş w · tt"kl · t kd' d. 
ik h · t• l . •., megı arzu c ı erı a ır c yanında, tenkitler yapmakta haklL en, ır.s ıyan arın emellerıne mü onlar! · k · b" ik. ·· 

't .. . - a muza ·ereyı ır ı gun son. dır. Demokrasi ile idare edilen bir saı. g_orunurse; memlekc~t7 herkesin raya bırak. Aralarına koyacağımız, memlekette hakim olan efkarı umu-hırıstıyanları bırakıp hızı halaska· r · h · · ı · b" 
. ' şup e ve ıtımatsız ık ntcsı ıraz can- ı dı addooeceğinden ve bu suretle bütün lans m ye ,r, Efkarı umumiyenin tekev-

hırsile sarıldığı iktidarı elinden ta. ın. vünü için herkesin serbest düşün-
mamcn kaçıracoğından endişe edi. ı· sa, SaUıhaddinin çizdiği planı mesi ve düşündüğünü olduğu gibi 
yor. hafmısına nakşederek yanını söylemesi şarttır. Onun için fikir ve 

Ziyaaddin hayretler içinde kaldı. da ufak bir süvari müfrezesi ile mu- tenkit hürriyeti tahdit edilemez. 
Solahaddin kartal gibi keskin naza. hasara ordusuna gitti. Bu fikir ve tenkit hürriyetinin ilk 
rile bütün vaziyetin üzerindeki ör. Birlikte hareket etmiş olmalarına rağ semeresi, horbin idare tarzı etnfındn 
tüleri kaldırıvermişti. men Mısır kuvvetlerine kumanda e. yapılan neşriyatın hükumeti daha 

- O halde sultan Nureddin?... den Ebu Cafer ve emirlerin çadırlsrı şiddetli bir fıarp siyaseti kabul et-
- Evet, sultan Nureddin de bun- ile hnçlı kumandanların çadıı:-brı bl- miye sevketmcsile görünmliştür. 

dan doloyı bizim 1skenderiyeden çı. ribirlerinden ayrı mahallerde kurul- Chamberlcıin hükumeti, harbin ilk 6 
kıp, orduya iltihak ederek Şama av- mu~tu. ayı zarfında az çok gevşek hareket 
detimizi irade etmedi. Bunu amcam Ziyaaddin ile maiyeti ordugaha etm1s, ve efkarı umumfyenin tazyiki 
takdir etmediği için, bana son gön- ynklaştıkları zaman· Mısır ve Kudüs ile bir aydan beri harbin teşdidine ve 
derdiği haberde: "Sultan Nureddin. zabitleri tarafından karşılandılar. lsa j kısaltılmasına karar vcrnıive mı>c
den esasa dair bir irade telakki et- atını Mısır emirlerinin çadırlarına bur olmuştur. 
mcdim. Adeta seni ve İskenderiyeyi doğru sürdü; yaklaştığı zaman indi. 
unutmuş gibi davranıyor,, diyordu. Ebu Cafer bu nilkteyi evvelden an-

• Halbuki sultan bu kadar ilerisini lamış gibi Sal~haddinin memuru ile 
gôremiyccek bir adam mıdır? nııısafahn ederek çadıra soktu. Uzer. 

- Bu fikrini biraz Şirkoh'a ima lerine halılar serilmiş sedirlerden 
ile anlatmış olsa; amcanız bu dere- başka biıyilk arkalı meşe koltukların 
ce kararsızlık içinde kalmaz ve en. da mevcudiyeti müzakerede haçhla
dişeden kurtulurdu. nn da bulunacağını gösteriyordu. E-

- Siyasette sarahat ile bir şey bu Cafer !saya çok hürmet etti, yanı. 
söylenmez. 0nu keş!ctmek Iazımdır. na oturttu. Hal ve hatır sordu. Biri. 
Emevileri deviren Eba Müslim'in birlerinı hürmetli cümlelerle meth()t.. 

o 
Matbuat hurriyetinin 'Cliğer bir 

"Tam I\'orvecli dol dövilştünüz, cesare
tinizi kaybetmediniz. Her biriniz, kail su
rette azimli, hayatını tehlikeye atarak va
zifesini yapıyor. Şimdiye kadar düşmanın 
harp usuller! karşısında aciz kalmamıza 
rağmen, blltiln dünynnın hfirmellni kauın
dınız, hepinize teşekkür ederim. 

"Rlt"atc nihnyt't V<·rmek zamanı gelmiş
tir. Milttrflk kıtallır, Norvcçin şimalinde, 
Tondclng'da ve ltcndllerilc bir irtibat te
minine çalı:;tığımız bu noktalardadır. D:ıha 
birçok kıta:ıt Norvcçe doğru yola çıkmış
tır. Şimdiye kadar göstcrdiginiz ayni iman
la çarpışmıığn dc\•nm <:,diniz. Size tckrnr 
ediyorum: Mukavt'mct ediniz ve kendinizi 
mGde!an ediniz. Za!~r harbine başlıyoruz." 

/11giliz tayyareleri Norı·eçle 
Royter ajansıı:ın öğrendiğine göre, 

bugün Noı:-vcçe Ingiliz avcı tayyare. 
leri gelmiştir. Bunların Alman bom. 
bardıman tayyarelerinin devamlı 
hücumunu defi için müttefik kıtalıı
ra kıymetli yardımda bulunacakları 
bildiriliyor. Bu İngiliz tayyareleı:-i 
chişmanın ba .. kınlarına rağmen bir 
Norveç gölünün üzerine inerek mu
v~kkat blr hava üssü tesisine muvaL 
fak olmuşlardır. 

tf'b!iği neşretmiştir: 

"Skajerak'ta Fransız torpido muh-
rlpJeri, iki düşman karakol gemisi. 
ne hilcum ederek batırmışlar ve Al
man tayyarelerinin hücumların.:ı rağ 
men hiçbir hasara uğramaksızın ÜS

sülharekelerine avdet etmişlerdir." 

• 
Alman resmi tebliğinde, Trond-

hcim'e takviye kıtalan gönderildiği, 
Bergen havalisinde Norveç müfreze
leri ile çarpışmalar olduğu, Dombas 
ile Andalsnes arasındaki hava mey. 
danında 11 düşman tayyaresinin dÜ· 
şürüldüğU bildiriliyor. Birçok düş. 
man gemilerinin batırıldığı veya tah_ 
rip edildiği de ilave edilmektedir. 

• 
Londra, 26 (A.A.) - Reuterin bil-

dirdiğine göre, Narvik'in Şimalinde, 
küçük müfrezeler arasında çarpışına
lar vukun gelmiştir. Norveç kayak
çı müfrezeleri bu nuntakada bazı 
faaliyette bulunmuştur. Havalar iyi
Ieı::fr iyil~şmez, müttefiklerin Nar. 
vike tekrar kati bir hücumda bulun. 
maları beklenmektedir. 

Bas vekil Divrikte 
(Başı 1 mcide) 

şu şektı'de bulunmuştur: 

maye edilmektedir. 

ıUarkoviçin beyanatı 
Belgrat, 26 (A.A.) - Yugosla"1' 

Hariciye Nazırı Markoviç, Polltilt8 

ğazetesine verdiği bir beyanatlil~:· 
Yugoslavya, hiç değişmeden bita~· 
lık ve istikliıl siyasetine devanı et
mektedir, demiş ve son zamanıard8 
Tunaya sahil dev Jetler arasında iJll~ 

t. ı 

zalanan anlaşmanın ehemmiye ill. 
tebarüz ettirdikten sonra şu sözlefl 
ilave eylemiştir: 

"Memleketimizin harbe sürüklen
mesinin önüne geçmek maksadile bU.. 
tün büyük devletlerle dürüst miintı' 
sebctler idamcsine çalışıyoruz.,, 

JJ/ acar - Yugoslav i§birliği 
Budapeşte, 26 (A.A.) - Yugosla\'• 

ya Ticaret Nazırı, beynelmilel sergt.. 

şinn neydi? tiler. Ebu Cafer, SaHihaddinin cesa-
-·Sabır ve kitman. relinden uzun uzadıya bahsetti. Bu 
- Büyük adamlnrın hepsi öyledir. sırada çadırın dışında çelik sesleri, 

Sabrederler ve bilhassa söylemezler. kuvvetli adımlar işitildi. 

vatanı da Fransadır. Fakat 
Fransa matbuata sansür koyduğu za
mar. İngiltercnin bulduğu formiilü 
tatbik etmedi. Fikir ve mütalaayı da 
sansüre tfıbi tuttu. Fakat bu siyaset 
Franslı matbuatında çok fena bir nk_ 
sülfımel uyandırdr. O derece ki, dört 
beş ny süren menfi bir tecrübeden 
sonra Fransız hukOmcti de sansürü 
haberlere inhisar ettirmiye, ve fikir 
ve tenkit hürriyetini kabule mecbur 
oldu. 

• fsn, haçlı reislerin de geldiğini an-z iyaaddin tebessüm etti: l ladı. İçeriye iki senyör girdi. Birisi A vrupada bugün matbuat iki 
- O halde beni memur etti. Kont Adcmar dö Montan, diğeri de turlü rejime tabidir. TotaU-

ğiniz vazifede de sükutu muhafaza Kudür Kanetabl'i Sir do Turen'di. ı_ ter dc:vletler, Dirigee matbuat, yani 
edeyim mi? ktsi de uzun boyları ve geniş omuz- hükumet tarafından idare edilen 

Salfıhaddin de .guldu: larile çadırdakilerden hepsinden da- m=ı.tbm:.t sistemini kabul etmiştir. Bu 
- Sukutu muhafaza etmıyecck- ha iri görünüyorlardı. B'aşları açık, memleketlerde matbuat hür:iyeti 

sin. Fakat bazı noktaları bir örtü al. miğferleri ellerinde idi. Ziyaaddinin kalm<lmışır. Bütün neşriyat Q'ijku. 
tında bulunduracaksın. elini sıkarak koltuklara oturdul.ır. meUn propaganda teşkilatı tarafın. 

_ Sizi dinliyorum. Emrediniz. Ki.ileler, geniş, yuvarlak bakır tepsi. dan iıforc edilir. Bu sebeple totaliter 
- Evveln Mısır ordusuna kuman. ler içinde muhtelif meyvalar getirdi... matbuat sadece hükümetin dÜ§Ünce. 

da eden Ebu Caferden başkasile mil- ler. lerine tercüman olmıya meçburdur, 

Fransız askeri rnahfellerinde hasıl 
olan kanaate göre Norveçteki hare. 
kfı.t şimdiye kadar pişdar müfrezeleri 
tarafından yapılan manevra ve keşif 
sMhasını tekip eden temas safhasına 
girmeğc baslamrşlır. Bu müfrezeler 
imdL.mütckabilcn crleşm lcrdir 
Muhasımlar ~imCli knrşc1carrya bu
lunmnktndırlar. Tahmin edildiğine 
göre bilhnssn Almanyanın Baltık 
limanlarında tahşlt edilen Alman 
kuvvetleri İsvcçi denizden istila eL 
mek için değil, Norvece sevkcdilmck 
üzere hazırlanmış oldukları icin ya_ 
knıda çetin muharebelerin vukuunu 
beklemek llizımdır. 

Stokholm'den gelr>n haberlere ~Ö
re, Sticnkjcr mıntakasında müttefik 
kuvvetleri ile Almanlar arasında çar
pışmalar olmuştur. Namsos'dan İs. 
vcç hududuna giden yol henüz açık_ 
tır. Narvik'de 2000 Alman irtibatsız 
bir vaziyette kalmıştır. 

Bu mmtakada aylardanberi son. 
dajlar yapılmakta ve büyük bir ümit
le çalışılmakta idi. Bundan ilç ay ka. 
dar a\.-:.vol çılan bir. lqcyudan netice 
alınamayınca daha derinlere inmek
ten vazgeçilmiş, kuyunun üzeri bir 
beton kapakla örtülmüştü. Bu defa 
yine bu sahalarda başka bir kuyu ü
zerınde çalışılmakta iken üç ay ev
vel üzeri beton kapakla kapanan ku
yunun kapr.,'İı içerden gelen bir gaz 
tazyiki ile dışarı fırlamıştır. Bunun 
üzerine faaliyet bu noktada tekrar 
teksi! edilmiş ve petrol dam:ırı mey
dana çıkmıştır. 

yi ziyaret etmek üzere dün öğlcdeıt 
sonra Budapeşteye gelmiştir. Naı:ır, 
Macarlstanla Yugoslavya arasındll 
daha sıkı bir iktısadi el birliği ysP· 
manır. zaruri olduğunu, zira bcynelf 
milel siyasi vnzlyetin, Tuna bıtrır~ 
devletleri arasındaki el birliği~~ 
daha sıkı olmasını icap ettirdiğırı 
söylemiştir. 

Bu zaruretler bilhassa, iktısDdt 
menfaatleri korumak için bir Macar .. 
Yugoslav yakınlığının elzem olduğtl 
Tuna havzasında kendini ızösterınclY 
tedir • 

• 
Moskova, 26 (A.A.) - Eski YugoS· 

lav Maliye Nazırı Djordjevitch ile 
eski T~caret ve Sanayi Nazın rnua: 
vini Obradovitch'in riyasetindekı 
Yugoslav iktısat heyeti, · Moskova)"11 

gelmiştir. 

Söğütte Bir Kiz Kaçırma 

zakcreyi kabul etmiyeceksin. Kont Ademar, İsaya: halkla olan temas ve alakasını kay-
- Bunun sebebini sorarlarsa, ne - Buyurun! dedi. 1skencıerıyede betmiştir. 

diyeyim? her şey gibi meyva da kıt olsa gerek! Demokrasiler, harp haline rağmen, 
- Bunun sebebini sordukları za. Ziyaaddin, haçlı senyorün bu tel- matbuat hürriyetini muhafazada ıs. 

man: "Biz, Haçlıların kuvvetini ta. mihine cevap vermedi. Yalnız: rar etmişlerdir. 
nımıyoruz. Muhasama ettiğimiz kuv. _ Oruçlu olduğum için bu güzel Türkiye cümhuriyeti demokrasi 
vet, Mısır ordusudur. Onların mem. meyvalardan yiyemiycceğim. De.. sistemini kabul etmiştir, ve Refik 
leketindeyiz. An,cak onlarla konuşa. mekie iktifa etti. Ziyaaddin odadaki- &ıydam hükCımeti, memlekette mat
biliriz,, dersin. leri gözünün kuyruğu ile süzüyordu. 1 buat hürriyetini mukaddes bir ana. 

- Tobii bu suretle Haçlılarla Mı. Ebu Cafer oı~a boylu, buğday beniz- ne haline gctirmiye azmetmilitir. Bu 
sırlılar arasındaki ikiliği kuv\•etlen. li ~kin bir adamdı. Belindeki kılıcın defa Matbuat kanununda yapılan ta. 
dirmiş olacağız. Fakat Haçlılar ısrar püskülü ile oynuyor ve ara sıra da dilat, milli haysiyete ve memleketin 
ederlerse? ince parmaklarile sakalını tarıyor- emniyetine taalluk eden haberler 

- Onlarla da ayrıca görüşeceğini du. hakkında konulan takyidat münase-
söyliyeceksin. Bu ufacık tedbir, iki Sir dö Turen iki ayaklarını uzat- betile Dahiliye Vekili Faiz Öztrak'ın 
kuvvetin arasına şüphe düşürecek, mış çelik mahmuzlarını yumuşak yukarıya naklettiğimiz sözleri bu 
biribirlcrindcn itimatlarını kaldıra. halıya saplamış zırhlı eldivenini çı. bakımdan bizim için fevkal!ide kıy. 
cak. Ebu Caferle yalnız kaldığın za- karnrak kabuklarını soymadan bir metlidir. HükCımetin noktai nazarı 
mnn onun bilhassa dini hislerini ok- elma yiyor ve arkadaşına kaba Iati. memlekette fikir, münakaşa ve ten. 
şa. Hatta Haçlılar dahil olmamak !elerle takılıyordu. kit hilrriyetini tahdit değil, memle. 
şartile, başka emirlerin bulunmasın- !sanın ve Ebu Cafcrin şark neia- ketin emniyetini alakadar eden ha-
da bı·r mahzur görme. d b berlerin intişarına mani olmaktır. Ni. 

Her gün Norveçe iiç bin kadar .'\). 
man gonderilmckte olduğu tahmin 
edilmeKtcdir. 

Norvcçte harekatın asgari 3 nokta
da yapıldığı bildiriliyor: Orta Nor
veçte Lillehammer civarında, Ste. 
inkjer mıntnkasrnda ve Narvik mın
taknsında. 

Daily Express gazetesi Lillehıım
nıer"in i\lm~nlar tarafından zaptc. 
dildiğini ve Alman kıtnatının Rosas'a 
doğru ilı;:rlediğini bildirmektedir. 

600 kadar Norveçli mülteciyi ha. 
mil l 50 otomobil. geçen gece İsveç 
hududunu gc~erek Haarjdalene gel. 
mlştir. Bu mülteciler arasında Nor
veç Başvekilinin oğlu da vardır. l\füL 
tecfler, lsvcç makamları tarafından 
karşılanmrstır lsv~ mnkamla·.ı, K1. 
zılhaç teşkilatı ile işbirliği halinde 
mültecileı in iaşe ve ibatesini organize 
etmişlerdir. keti karşısın n u iki adamın kaba 

tekim bugün dünya buhranı k:ırşı- * tavnları gnrip blr tezat yapıyordu. sında Türk matbuatı, dünyanın en Popolo Di Roma gazetesinin sureti 
Yavaş yavaş çadıra bir sükut ya. hür matbuatından biri olarak kal- mahsusada Norveçe gönderdiği mu-

yıldı. Nihayet Ebu Cafer: mış•ır. Yeni konulan takyitler bu zih- habiri. Norveçte Alman kumandan. 
- Suriye ordusu ile aramızdaki ı · · il h k tl · 

niyetle tatbik edildiği milddetçe bi. ı~ı emrıne ver e~ ava • uvve c:ı
vaziyetin tenviri münasip görüldü. zim için endişeyi mucip bir sebep oL p~n 1300 ~ayyareyı buldugun~. bwıl-
B~ndan ~ola!ı s.~zi davet ettik, dedi. mamak ltızımdır. Yalnız bu madde. dırmektedır .. Bunlardan 800 u agır 
lsıtcnderıyeyı mudafaa eden kuvvet. lerin ilerde suitefsirlere meydan ver- bombardıman tayyaresi, 200 ü hafif 
lere bazı müsaauelerdc bulunmak b b d · 300 ·· d 

• :miyccek daha sarih ve daha vazih om ar un~ı: ayyaresı, u e av. cihetinı düşünüyoruz. bir şekle konduğunu görmek şüphe:. cı tayyaresıdır. 
Ziyanddin cevaben: siz bizleri daha çok memnun edecek. llava faaliyeti arttı 
- Pek münasip olur, dedi. Bu ci. ti. Fakat maddelerdeki bu müphe. 

hetleıi yalnız kaldığımız zaman gö- miyeti de hükfımetin hüsnü niyetine 
rüşürüz Sonra ellerile Kudus sen. bağışlıyabiliriz 

Cepheye Gidenlerin 
Ailesine Yardım 

Edilecek 
(Başı 1 intide) 

''Mazbatalar hakkında maruzatta 
bulunacak değilim. Sayın arkadaşı
mız noktai nazarlarını bildirdiler. 
Yalnız iki nokta h;ıkkında müsaade
nizle malumat vereceğim: 

"Askerlik kanununda 73 üncü mad 
dede derpiş edilen, tahtı silaha alı. 
nnn efradın ailelerine yapılan yar
dım meselesidir. Malumu alinız bun_ 
dan evvel bazı efrat silah altına ccl-
bedilmişti. Bilahare terhis olundu. 
Celbcdilen bu efradın ailelerlne yapı. 
lan yardımlnr hakkında Dah1liyc Ve
kıli arkadaşım tetkikat yaptırdılar. 
Aldiklan neticeye göre icap cdm 
tedbirler alınacaktır. 

Söğüt, (TAN) - Sıraca kôyünd~ 
Hacı Hasan torunu Ali Osman ile ilc1 

arkadaşı, annesi Fatma ile birlikte 
haşhaş tarlas(nda çalışan Zahıdeyf 
dağa kaçırmışlardır. Müddeiumunıı. 
lik tahkikata başlamıtır. 

Ayvacıkta Cinayet 
Çanakkale, (Tan Muhabirinden) .:::: 

Ayvacığın Nusretli köyünde Ekre!1 
isminde birisi, Şakir adında bit 
gencin yengesine 18.f atnuş, Şılkit 
kahvede bıçakla Ekremi vurmuş, Ek.
rem de Şakirin karnını delmiştir. 
Şakir Ezineye getirilirken yolda öJ.. 
müştür. 

Çorlu Panayırı 
yorıu, (TAN) - Emtia ve hay• 

van panayırı, 3 mayısta açılacak, 5 
mayısta bitecektir. Panayır sonunda 
pehlivan güreşleri yapılacaktır. 

Muratlıda Yakalanan Hırsızlar 
Muratlı, (TAN) - Ballıhoca kO• 

yünde Hasan çiftliğine girip, büyıi1' 
bir hırsızlık yapan sabık korucu Bi
lal, Pomak Salih ve İlyas yakalanJ· 
rak adliyeye teslim edilmişlercJif· 
Arkadaşlan Ali Erentürkle Zeynel 
H<tsan aranıyor. 

Kızılcahnmamhlar Bir HAkif11 

1\luavini İstiyorlar yor.crir.i göstererek: 
- Şimdi misafirleriniz var 
Ebu Cafer: 
- Onlar misafirlerimiz değildir. 

Bilhtıssn bu müınkcrede hazır bulun. 
ınak için geldiler. 

mata göre, biitün diğer ideallerden 
ev\iel kiliseler ve devletler arasında 
mukaddes bir birlik yapma idealidir. 
Bu birleşik hedefin gnyesl de, hırls
Uyanlığl, kiiltUrU, manevi kıymetle
ri kurtnrmnktır. Harbe giren devlet· 
terin hi~blrisi, bu harbin bir hıristi. 
yanlığı kurtarma harbi olduğunu 
söylememişlerdir. Ancak kiliseyi 
kendi dnvalnrında yardımcı görmek 
gayelerine hizmet ettiği kin, elbette 
kl, bö.) le bir birliğe el \•erirler. Fakat 
pnpndarın eteklerini tutuşturan, ne 
o, ne de budur. İnkılfiplarm ellerin. 
den aldı"'ı ku\'\'Cti, nınlikanclcri, 
mil!ibct ilimlerin yıktığı manevi hü
kümranhklarını, bir günden öteki 
güne daha çok yıkan inkıliiplarm 

elinden kurtarmak icln birbirlerine 
sarılıyor, nu.'!zhehi kinlerini, mil
i tlerin kurtuluş dnvasım bir kenara 
hırnknrak, harp muva<'chesinde ken
dilerine dil nıan olan kuvvetlerle da· 
hi birle erek, manastırların ve kili. 
sclcrln tnpu enetlcrini kurtarmıya 

rolışıyorlnr ... Çelik tröstii reisi TnY· 
l'lr, hu senetlerin ve tnpuların nasıl 

- Kumandanımız emir Yusuji S~
lahaddln, haçlıların bu memleketle 
ne uzaktan ne de yakından bir nlfı.
k.ıları olabileceğini kabul etmedıği 
için benim ancak sizinle görüşmemi 
emretti Biz kendilerini sadece şark 
m1safirperverliğindcn istifade eden 
gibi telakki ediyoruz. Onlarla konu
şulacak bir şeyimiz yoktur. Halbuki 

= 
Hatnydn Köy Enstitüsü 

Antakya (TAN) - Vilfıyetimiz köy. 
Jerinln hepsine birer okul açılması 
killtür plfınının birinci m:ıddcsini 
teşkil etmektedir. Bunun içın lüzum. 
lu olan öğretmenleri yetiştirmek ü
zere Antakyada bir köy enstitüsü. 
niin yapılması takarrür etmiş ve ya. 
pılan tetkikler sonunda Bedfrge ,na
hiyasinin Çaputdere mevkii ensti... 
tünün inşa edileceği yer olarak in. 
tihap olunmuştur. Sekiz pa·.ryondan 
terekküp edecek olan enstitünün 
planlan Maarif V ektiletinden gel· 
mistir 

Yirmi dört saattenberi müthi~ bir 
hava faaliyeti olmuştur. İngiliz Ha. 
va Nezaretinin tebliği şudur: 

"İkinci mühim mesele şimui sayın 
generalin bahis buyurdukları mev
zudcr. O da cephede çalışan efradın 
vakti seferde geride kalan allderine 
yapılacak yardım meselesidir. Bunu, 
hükıimet ehemmiyetle derpiş etmiş. 
tir. Tctkikot yapmaktadır. Bütün 
cephe efradının geride kalan efradı 
aileslnin tam mannsile ve tabii büt. 
çemizin ve takatimizin kaldıracağı 
nısbettc iaşe ve ibatesi için lazım 
gelen kanun teklifleri tetkik ölun. 
nıakbdır. Vakti zamanı gelince hu. 
zuru fılinize arzcdilecektlr." 

Bu izahattan sonra Meclis Dahili. 
ye encümeni mazbatasını tasvip ey. 
!emiştir. 

"Dün gündüz ve gece bir çok İn. 
giliz b.yyareleri Norveç ve Danimar. 
kadub düşman ilslerine karşı şiddet. 
li taarruzlarına devam etmişlerdir. 
DiMr hedefler arasında Oslı:> koyun. 

daki Vallo'da benzin depolnrına hü- Trabzonda Tesis Edilecek 

Kızılcahamam, (TAN) - Beş ı:ıB· 
hıyesile birlikte kazamııın 60 biP. 
den fazla nüfusu vardır. Kaıs.cla 
günde 20 - 30 muhakemeye bak91l 
bir hikim bulunuşu, adli muamela• 
tın süratle ilerlemesine imkan bır,k· 

l.uı tnrılnrob'1nı da bilir. 
Hokka \ c Allaha giden ne 

lhC l Ol. 

kestir sizinle öyle değil. Aramızda bir çok 
rabıtalar var. (Devamı var) 

cum edilmiş ve bu depoların ateş 
alc1ığ1 görülmüştür. Ayni koydıı bil- Halk Müzesi 
yük bir Almnn nakliye gemisi de Trabzon 'TAN,, - Atatiirk hem. 
~ornb&lnnnuşt1r. Stnvengeri~ şlma- şiresi Bayan Makbuleye intikal e. 
lı~de bazı mevkiler alevler ıçinde. den Soıiksudaki Atatürk köşkü Be-
dır. lcdiye tarafından istimlak edilerek 
. Bir İngiliz tayyare devriye !ilo'su ı Halk Müzesi haline konulacaktır. 
Şimal denizinde bir Alman bombar. Çifte Çamlıkta şimdilik 4000 lira .sar. 
dımıın tayyaresini tahrip etmiş ve file bir gazino yapılmasına Belediye 
iki Alman deniz tavvarcsinc de hü. meclisi ittifakla karar vermistir. 

1 

rnamoktadır. Kazamıza bir ha\(tm 
muavini ilavesi, işlerin daha çabıık 
gorülmesinl temin edecektir 

HALKEVLER1N DE: 

Kadıköy HaJkevlnden: 
28 Nisan 040 Pn7.8r gUna (600<» 

ilk mOktı!atlı bir kır koşusu yapılncaıctır. 
lsurak etmek isteyenler mczkOr gtlnde sa• 
bah 9.30 da Fenerb:ıhce stadında haz.ır t>u
lıınmalart 

l 
k 
d 
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ASKERLiK iŞLERi HlkAye İmar 
Hareketi 

HATAYJJA 
İhtikcirla b1r1n4en fll:r1aana denm •ecHlı:llrl lı:ln 

terhll edWp müteakip devre,Je bll hhn,. 
....... Albrlllc ......... lar. 

KADIM Mücadele l - Olmr 78SU'hlma cWr dlp!omaa 'bu- D - AakerllklerlDI tlllll blzmetll --
h-terla u-. orta. .... lllanektep .-un- tıktan ııoııra tabllllerlnl u. ,,.,. ... 
1annclan 20 • .O ,,_nAalrl BanDJua mü- 78P d Cl)uardlJdannı r-' bt. 

Adana, (Anadoluda dolapn seyyar Antakya, (TAN Muhabirinden) - 1118 ulı:erl "•"mdmle :Cll:'!.,= =ile= eclll'8k Jedek sub• elmak 

O!Qdarı•ll ~ bllam 
Udnei mevki kompartımanında, 

tarafında bir kötede fiflDAll elli 
lillarmda bir kadın. kU'f1llllda kOcUI 

anlqılan Jine o 1'1fta temiz li
llkal qe bcyıtı matrıq bir zat. 

ere tarafınclakl kötede otuz bll J'll• 
aozeı ve zevkle li7lnmll bir kl

Kompartananda .,.. kbme 7ok. 
antr m0dct.tten1*i .-c kadı

bakmaktadır. Kadının saclennclan. 
l!Qzııından kompartımana J'l)'l18ll ılık 

burun delDderlnl aea aça kok
ken &özleriDde blr .OzOkJAk drülil
.) 

muhabirimiz tarafından) - Yeni HükWnetin bütçeyi denkleftirmek =c-=::.ı~ isteyenler. 
dfllml de pek süzel bJliyorum. fekll1e Avnıpa istuyoıılarıııı hatır. için meclise~ kanun Jlylhasın. lan im k .... tubem. bel' san... E - 335 dol\lm)U "lıanlarla ......... 
Rezaletten korkuyorum, dedim an.. latan Adananın büyük ganndan çrk· da bazı maddelenn fiyatlanna birer ~ ~ etmelerL ı.,. tAbl olup 

1 
MQ1S HO sQnancle .._... 

hyor musun? Zaten hutahklı bir tım. Temiz, ufalt caddenin iki tara. miktar zam yapdacatuu ipten flrsat 2 _Bil lmnlara ifUralt edecek -.n· bk atasına aevkedllecek ~ 
kadınım. Beni, bu libi fl'Ylerden fına zevkle sıralanmış evlerile mo. dfifkilnü sinsi muhtektrlet birkaç ıara tan-'• VeWet;e dlplomı .,._ ima blmıeWler. 
korumalısın. Her kapı çabnchkça, dem bir tehir olmıya namzet görü· gilndenberl faaliyete pçmlf ve ber- rl1ecell t11ı1 lllrçok rQçbaab'et n lmU,U t _ Bunlar ı MQ'lı MO stınOadl ,.S. 

~mı geaj~=~:ia~1: hanen..JE~~ bAirdanh a, muh~!_k kril, ~mi mutatbafi~~~ .. !!!ildillne )'illaselt. haklara da tıunm11 oleca1dan llb oba- subq okulu ve ball1'1ık ımuma ...-m• 
.~_u uzur ve Mrva ve yor. ye fı~""6· nur. a-.. 

21 
:NJuD HO pazut111 ltbdl 

te mi abetti, diyorum. Şeytan, ak· Atatürk parkının karpsmda inşaatı Muht.ekirler flmdl de pker, gaz. .. nyw Aıkerllk tub.ınde..: met _._.,__._ ___ ,_., ~ 
hma bJn tarlil tefler getlriyor. tekemmfll etmif olan muhteşem kibrit, kahve vesaire aD>l ba~ytcl latenbuJdald ukert batanel..s. 1 "Ba- diploma ve .......,,,._ .. e 18 

- Ayol sen kocanın kim oldu- Halkevi binası da, büyük caddeyi zaruriye ftyatlaruıı blıdenblre yQk. ziran MO ~_.!~ ~~:ı= fUbe7e mflrecaat edecekJerdlr. GelmlJm-
81 x...-u unuttun ıaliba. Eski bir ad- ..,..,.. 5n-'üvnr ltm ~edirı hemtire ve w........-;& .._... • ı. hakkında .-.n klnunumm a-awu -.,-- UN .,- • se eıu er. htekll1slD weraltl 6lrenmek 0zere 20 Ilı-

1
....a 

liye memuru, hiç, böyle ferler Mutedil kıı renkli ve tatb baharL Vlli7et ve Beled.l,eee alman ted. 
940 

larillJne kadir IUbtıJe mancut- cu mldd• m•Miblnce tecsl7• eıt•Jec=ek-4 
yapa mı? Böyle rezalet olur mu? le hepimizin kalbini çeken Çukuro- birler derhal tetirinl IÖltermtf n :ı lllll olunur. dlll oluDar. 

Bunlan bana nasıl yoruyorsun... vanın bu kıymetli incisine ne kadar normal vaziyet avdet eyı.mı,tlr. e ------------• 
Hayret ediyorum vesseiam. emek verilse, azdır. Güzel bir tesa. .. nyer Allp4llc ............. 8tll ...... w markabrl etPt ...._ y q1ı kadın (kocamna) - Hap - Sana, kızma, dedim. Zaten düf eseri olarak bu ziyaretimde, şehir Mecmua ve Gazete İçin Yedek _. ..,..,,. lllDdlrtlaiek t111- .. mı. w Tülo ..ap - 4~ art. 

kutun lellde mi b9y? ben artık karıbk edecek halde de- m~lisini de içtima halinde buldum. Talebeler Tazyik FAilmiJecek n ıa Hlan MI tlll'lblne bclar ...._. 111- tmna Ue fevblWe atıf. (Amat&-
Yqh zat (h1ddetlenir gibi) jillm.. Seni kıskanmıyorum da. Yakmdın aWca gÖltererek öğrendi.. Ankara, 26 CTAN) _Bur muL me1ert Din ..uı.w tam~::- ı.re Büyük J'll'lat). 1MO Kllamn 21 
Bende neden olltllıT Clmtanda. Tabiatta &ıilne geçilmez. Bir er. llm ve gCSrdftğüm. feYler hakkında llmleriıı ,_.uk mecmuuı ft ___ oJmQtP ~~ .,,;_ Jncl Puar ,ona ubaJa .. t 10 da. 
• Bak bir kere. keğin, benim artık veremediğim okuyucularıma bıraz malumat ver- ·~ tal .--- 7ebwnem.ba --.-. am BeJollunda Tepebap oddaillde in. 
- Demindenberl bakıyorum, tabü zevklere ihtiyacı vardır. Bu· meyi faydalı buldınn. Memnuniyetle lertnln mubayaası için ebeleri tar. ca J'•P'leaJdlr. 'l'aftlba illa cıluaar. ....11. SefaNtbawi clvennda.,. Ba. 

Bir kere de ICl1 ceplerhıi ara. nu, pek gbel anhyonım. •. Evdeki ··a-.a1m ld - .. •lara çocuk bahçe. yık ettiklerj yapılan fikiyetlerdeıı an • .- ı. .. ---ı.. Mo. '8 iL_ 
..... ,,1 .... ) '- hizmet il d +•- H 015 

.. _...._ ~-. ' • , .. _,_,_.. ... VekAlet bu haa1l8ta al&. Beyotıı Vtrl1 Allllrlllc tub-'..._ copulo Puajı ...... ,........_ .,-
- (Elile ceplerini J--... yo-.. Ç ere e sa-Y-Jorsun. em lerıne olduğu gibı, ~hırde modem b'd.rl':; bir tamim .., mee-

1 
_ Yedik_.,. ,.u,tlrllecek a. hı. ker ~ .birincl ülNllDde 

- Bir bu eksilttll l!Aer haplan bu bn1ar ana 1'7* clelll. hem bir otel teminine ve bilhassa yol it- mua ve azete al~~ taı.be. meWlerd• •IH'•k' mlcldelerde lllb e- mevcut ve ~ umbmt elkl 
beWmle m 7apanm? Reçete de, IODI'& hanım oldum, r.amıedip; lertne de çok~ ~yor. . ıu.l. •Hlmemeslni büdinm,ur: dilen IU'tlan tbl olalann ukerllk du• bir ail1J9 alt ve eski 8-rq malJa. 
7anımda dejll. (Tekrar çanta.. ellerini sıcak sudan, soğuk suya Otel tabalaatmın ikincı derecede nm J... rum1arı t.adk .,.,.... azere nOfus htl- nndaD o1ap ~ .ın..,., 

açar, karlftırır, memnuniyet· sokmuyorlar; üstelik benimle alay bqka bir ife Nriedilmeai, qıecllate ~ vb'et cOzdınJm ....., 4fPomtılın ve biblo 
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elkt tablolar llıÇJk artlıınaa 
) baht b1aJdtam. Ama ook fiildir· da ..u,orı.r. Yookl Doiruu buna oldukça büvük bir asabiyet ve. tesir Mlnhal Mebusluklar vana ukerl ~ • ıee ola- suretile atılacaktır. u..tJur Jqrus 
ıtoca.ma) bey, buldum. Mendili- tabannül edemem. uy•IMlırnuftır· Ankara. 28 (TAN) - Bilecik me. l'lk ıı HIAn MO üpmuw kader tu~- uu.pı..,, fabrikası mamulltından 

arama IOlm'lmuf. - Buyurun. .. Şimdi de hizmet,. Belediye bu seneki bütçesine şeb- busu General Besim ömer Akalm, ze behemehal ........,..t ....._ Jkmı . IOID mawn muoken andalyah --
- (11omm'41aır llbll s&zln r/• çiler çıktı. rtn iman , için geçen senelerin iki Aydın mebum Mümtaz Kaymık ve A - SUblalla ll1Jlmcl1n cılup uk•l~- at.iz ,...- oda tmmı • EmpH 

~ _,_. devanı eder. ~ ık- - Bunun lcin vallahi una öf· misli olarak tahaisat koymuftur. Bu Zon~!dak ~Hü-::.:.~ ~ = ~:eı:ı, = ,.:_ ender lmhm• lnalUs .:n.tzmınn 
, .. n; .. ,,...._ keli delilim... Biliyorum. Elinde IUl"etle çok yakında şehir ıinemaat. nın olumlerile ww-ın m n Hk ukert ehJl7etnameliler. London,, fabrikasmuı mulf ~ 

1-l MlA aenç kaduuladır. Yqlı kadın delil Halbuki böyle on bet yapn. mn bwunduğu cadde de pil ve dar getirilecekler için Halk Partlll bir B _ Gecen eene Vlktlnde MVkeclllme- yatak oda takımı. Hakild İngl1lz ma-
• ••mn bu cleVamJı 1-lapna cllklcat... da kızların, yahut evdeki hizmet. halinden kurtulacak ve nehir kena- naıuet lilteli bazırlamattadlr. ,~u clDderl 1ç1n ,._,. suba7 okulu tarafın- rakeninden yapılmıf w İngWs ma. 
da-. Yananda duran ıazeteyt uzatarak): çilerin arkasından koşmamak için n da Hacıbayram yolu ıfl>i parke. llate bir tkl dil tcerlliDde llb ld -. elan k"9al .....,._ IWl fM'lllD J1Um* muWı emNltiı kuftü7lü JIPJlane 

- Okumaz mmmT ....__.a_ gözel bir çare var: !>emin trende. ı.n.eektlr. Yük arabalanmn tehrl celdlr. okul mezunJmt. takımı, Markıteri l§lemnlf Fnnm 
- Evde okuyacaiJm. ~...-- kl kadın hem güzel, hem clUl, hem kirletmeden ve ana caddelere ub'a- im c-Yeclek IUbaJ' okulu dnrellnln flcte Sahil. DiTan, Kua ve Etajer, lllne 
~~~~ ~~- de param. Ahbaphlı blru ileri madan yeni tefrik edilecek yt>llar- Yatiena Dil tlbent tl'enmiı altın yaldız Saray ma " 
6r. Oaun ıenç kadım bu derece tuUa götürelim. Vakit vakit ona bir he. dan geçmeleri temin edilecektir. ffekkmda Bir Teblil ccl._:__ •-·•L-l&k ıplllderi, 2 adet epiz Portüp VUD-
--= ..... nı te&"''"" eder. l'lkıt nazarında diye filin verirsin. Biraz da yar- B .. ...n-... kadar bir toz denizi halin- a .. 1P.- 26 (A.A.) - Maarif~.. ~1111" m ~- lar. Akaju İqlllz salon vitrinleri• 
;;ı;k ~ zl79de bir t.vek- cbm edenin. Çok tükür hıUmlz, de o"i::~ ıneydanmda pk ve killiğı;i;:ı bildirilmektedir: ......... Bitti Nadide ktltflphaneler. - ''Maple,, ma-
Jdll vlrdlr. BlıdePblrt IGG kldma hl- vaktimiz yerinde. Böyle ufak, te- küçük bir park meydana getirilınit 8858 ve 3819 nuıurah lrammlara Belediye, Bebekteki l'1knt 1"'8- mulltı mavun koml>lne kanıpell ldl· 
tap eder:) fek masrafa tab111Dmill edeblllrtz. Atatürk parkında ise, çocuk oyun göre fcra Vekilleri heyetinin 20 fU- ama 11it ilUnala m11a,,.Wln' bitir. tü.pbane. • Sedef tablnıer. • ı..oaı. 

- Rtiqlr d~, pence.. Zaten benim sana bir atırblım yerinin ve toprak yıtuu halinde bu.. bat 1940 tarih ve 2/12911 DIDIW'ah mlf, bluma,.... ..... ı.mt PP. XV. 1i1uHi ft mawn •lblM dolapla. 
ft7I kapetalmı... 7ok ki. Mastafım tllçtan ibaret.. bman kısmın tanzimile ulrqılmıftır kararile kabul buJUl'Ulan talimatu- tırmifbr. Atı7an, müze olarak muba. n. - Ell1d koinOcllu. • Brom aaı.,.. 

Genç tadın - Hacet yok efen. - Kuzum hanım artık sm! Saç. Adanada temizlik hakikaten naza mest dahilinde 1940 maywnda açı. zata edllecelr n ~ Jılçblr tadllit maniye manpllan. • Akaju fnp 
dim. Tepkkür ederim. mahyonun. Ben de budala libi " dikkati eelbeder bir haldedir. Öl lacalt yebancı dll imtlbanlan .Antan ~· salon koltuklan. Hakiki keame Krll.. 

- Biea ederim. mlahDaJuus. dinliyorum. ımdllime göre, belediye, bu temiz Dil, Tarlb • Colraf1a fatültelile ı... tal Blkara IOfra talrnnlan. Glm8f 
Zncbn kapatan - Fena iDi IOJll1oıam?. Ben, lik lşfne çok~ memmt,,et verm1, ve tanbul Qrdverllt•lnd• 7 m&YJ• 1940 Y .... ln A:rk91m• takunlır .• Bıblmar, Bohem ...... , 

- Tıııl M.r tılleılm. 8-le 4aba arbk teblt oldum, d119 ... de temtzJJk kadrosunu da .-oldukça art slb lfbıü saat H te yapdacaktır. ML Y..,.aeak Dıikklnlar Kopen~aı ıı-:yk~ 2 .ıet .._. 
efeDdlm karabq papa ollcM delllaln YL· tırmıfbr. nacaatları üzerine bu imtihana kabul · mamulatı biskuı vazolar, ~ 

(Yalk ut kanpa Dl IZSz l,aretl e- · · alt ~ PMta takımliın; Game,. 
UW,OOcla durm. Yqh at kalkar. va- Pek oamm or. Bbe kil ve.-.. .. 4W4'ıll ~ ~ amJaa talfm••f79 lllrıdlk m-1etdDI lmaa1 etmft, Hl maden yemtılik ve tebnlari 
..-m pweıellndta 7al'I _.., ,... ... gelir, glc:IS. Can JOldafa olUP. (Yat te olan dedlkoduSmru dlnJecllatni, bÜ..1 

gore Dilan alha,.ttne kadar 1nGn. amk Alllplerlle u,....m i8tlm1Ak Bronz etajer n maular. 06mlf 11-
r.ı.. kti:tıdeat blıtaa _.,,... _.,. h zat, dlmlmf7or slbldlr.) TabU JOk caddenin Od tarafında yüklek caat edip )Qtbul c:eYabı alteaklann bedeUerlal &temfftlt. Dükkb1ann lemeli Henke perdeJai. - ıc.dlfe w 
ı.s vertr. ODda IOlft tDae .....,.ıc HD bir 111 16rJemegln, l>m de ,.pi bJr duvar halini ahmf olan O imtihan u1n.1nı ,..ıerm&1e 'halamma. 1*tmlmuma dflD "'flllDll'fbr. Muhare ipekli perdeler, tekmili "1• 
• ., 72 iki..,. matır, )(oluna lfnr· söylmMaa. N..S. bOecekT .. Ne. bllptill alaf)uuua kesilerek JUi.. ları l1An olmluı 

0 
ma mulf Peletenk Jwıape. - C"'1s 

Y,.aa adem~ ve ;rOrümek- ye onap ~!. Bil' feJ' ne sen~ *8sya agaçlannın dikllrntı • Sı& wr-ra.a 'Oltlinde yazıhane ..,. Kütüphaneler. oa.ı 
tıe mdlkllAt c*tllbd ,._..., Pdm söyle. Ya net, J& ha)'ll'I de.. oldufunu ,aıdüm. SaWıtyettar ze- BelJran Yüzme M~Jan , • .__..,lr W,._ bir Piyano. Acenı ve Anaclolu Sec-
da 6bllr koluna ,Uertk J81'dmı eıW. (Yqla -ı hafif siiJer gibi, bqı- vattan bunun •beblnl sordutum za- +_!_...1 .,.... cadelerl ve Hereke yol bah1an, 1la. 
Jlllla 118ia UJktlktu IOllJ't:) m sallar.) Bat. Yiiaün dJdl. De. man bu alaçlarm ıuyu, bir papye- 1Z1JWUe Yapılacak Adpuan, (TA?f) - laıllw lledrL vun oyun IDHUI, Mulf Pel...ak .. 

- Tep1*1r •ıdedm. Oldu efen- mek evet. buu! gibi emdllfnl. kanalizasyonun İzmir, (TAN) - K~türpuk'da ala kkrrlı fnH 1 ~ .. ~büs, ğaç ~. :mavun f1Z1oDt w. 
...._ Arat ......._ Sbl rahat.iz T aL le 1a -- t 1 snvn"a a-' ı..+ .. h ile musallat ola. yapılmakta olan kapah yuzme bavus. Adapuannm Sakarya koprusunden saire. hzet zı,,._ Bofmann, S, ~ - 3................ le - ..LM&UIV ve ... AUYYe e... _,,_ J•U. ~- -ı- ._-..:............._ ,, ... ,.~ .... -""~' 
olina1J!UZ- Romatizma beni b61 rak o mecrayı da kurutmakta oldu· lan fara Ddar .... ......., oaaÇll&ux-. geçerken :Mustafa isminde 80 yapncla lin, Bretelll. F. ,.dcbel, m. ıc .... 
banp .ut ıp.. Adet& kötürüm oı. - Güldün YL Artık oldu de. ğuııu, sonra bu ajaçlann fazla boy Beden Teıbi;yesi Umum Müdürlüjü. bir çiftçiye çarpmlfbr. Zavalh ihtL imalı bald1d artistik tablolar. • 
dum. mektir. Öyle delil mi? Kuz\ım vermetl ve etrafına ıen1f dal, bu41k bu hawzlanıı mOalt olUfUDU &öz6. 1• ölmüft pa. Bedd •idi ediJ;. ld sravür ve Nmlerl. 

(Yqlı at. llDO ...._ llll•Jer, f9. ..,.. Kabul et. ulman dolayısile elektrik "tellerini nflnde tutarak bu lene Balkan JO&. mil*· dald ldnbktır. 
pkkQr eder. ıtımama :ravq J'&Vll kort• - Peki. Dedilln llbl olsun. Ya- müteaddit defalar kopaniığuu ve bu me müsabablanma ı.uı. ,..ı. _,;----~-----------------· 
dardan lflClreNk VllCIDdm lndlrb'· y... nn araba:rı gönder. Daveı et. Ma.. laNtJe de phlnle blrka9 kaza vuku muma temin etlMk illa ..... ._ 
Jı bduı b•• ............. •utoaJa- demkl bu kadar mar ecliyomm. e14u•=ı .x-wner. Vaktlle ,..__ kuleırblcleJd ~ •-rma dqParak lltlqondan pkerlar. - eau ,.,.,, --3- ...._ 
&m bllm. hem uabaea oJan 1J11k tek CDtkGn kapmna :rlklqırlar. ltoca· _....,,... Mrafmdald laarap ..,. lllf ~· •• '* -- ........... pültlmi -- iN tClll lldnla o.sıa. ,..ıa b- Nllblz .wlwl ..... tçlli llWO bir .__ 
~ı.ttlrfr· Jtaı!tnm blnm~ 7ardam 4uıuı cebrtllndek1 tevükOl ve bDml· ftllle tltk1l etmlfbn, buc6n o ca._ Deoılrrollan W ı . .....,..n 
..-. Yqlı zat dtqlnlerl lhr. Ha:rftD :ret birdenbire alllnmlttlr. Muhatebmı clentn etnfmda arafette birbirine TeşkiJAtl U,O.. 
._ kll*· .... ll91'tca ...,. c:a- b1ns lllLIOlden -.:> nbbet ederteslne yapıl,mıf olan mo. ~ 21 <TAN) - Dwtet Dt. 
br.) - Yal Dı ... a,ı.. Eıak ele- elem vilWana ~ lhtiya. miryollan ve J.tmın1an umumi lda.. 
Yaflı zat - Tnnnad1p kadı- lll m•linll? BepJnbin Allah beli. cı blmad1lmt. ayni umnda bu •· ~ ......,.* w wzlfeelm dair o. 

Da ... llılmdı ~' anla., smı ~ Gaztbıll aç beyefendi. laçlaı'.m hiçbir WUD fllılr 1111 a- la 1'°2 l8Jıh Jraaam tmdtU UJr. 
rs tw 'ıwn't- Ben daha a1medtm. Öleyim de on- lacı olmadılmı ela muteb-1arm kmdıld ıa,tbaJ& b8kbllL lleoJS. 

- N.-~? ~ da IODl'a (llaDtlnetqn) u ..... dan Qrwincllklerlnden ~ yelncfe O-~ 
~ Geçen yaz bizim kat- Ha)WIZ1ılm ela bu derecetlnl ıör. 1arü, bu alaçJan deliftirmtk ara • 
idin &liblda ı.. lb ...,.ı. medlm. AliiNJJah! Şu bnya bir retlnde kaldıklannı öjrendün. Yalllll n.p1ar 

- KitJdil.~ Mr ... ,_. rMt • ..._. ..-, 'bqam Yeni fidanblı da gesclim. Banı,a &_,__ •• (T.ı.1.V\ _ Y•n- ~ 
O. .W.P mı q ~T Cw ,_... 701anm. !fe ele pbuk )'llıftm. Ba· lalfedilen yfllrsek emek neticesi aatr'*-Pı:ıe ~ -;:-~,.. 
NJi kapamalı ~ kapudı. rl ,a..ı alla J(iıeltm ,..,..,, Te.. fe)ırin çok yakmında ... ıanıbrılan ~.,.. ..,._ dolyalar 
BUD brJl1DlD uu; Jabmetçlsl mi- nefir horozg Cll>L.. tTouz olsun, bir programla bütbten kendi çeh- hılkmdı 7apılacü muınvtlMtı .. da. 
ıtzf cliJ'9 Ucr Yliau blnZer bir koku Nlfne l!yık, genlf mlkyuta SÜI a· ir bir Umm IAıJihua JauarJaank 

1 ~ tanbul Belediyesi lanları 
Bircok ~1*1.ar ~ v\lcu.ü 8tUrila latlnbul Şebir rehbld Wıll9I 

.,. lle1ed17• bClt.cellnmn maq ve i1cret alan meıur ve milltllld--. eo. blltJrı 
10 adet ve daha tuıa llanl111 (Toptan) •ddUe 80 ve bunlanten batka i* * r' 
almak ltte7enlere de 100 kunq mukablllnde aablmaktedu'. ı.tekınerin ~ 
.. aıa Bel~e ltı1'meW Bvrü MemurJuluna mürlcutll bu bedeller~ 
dlltlllll ...,1111 '9•1-PMbilnalrWl iMa ........ j ... 

- B1I b&!lll Pmdlcte oturur. lilrünmüt, mfıdem bulındL Bu b- a. .. ı.-.. lıravupcalı gCSzildlyor. --n-ı..a-
..._ -..ı.m hınumdJr. •- n- -"._ a ..,........._ llecliM ... ---.-· o 1 ~ ~_:_- ismi ~ dlr ıeae llÇlml tüp-.- -wıu. yU lf.mmuntye\le ölrendllfm bir me- T K y E = ~ de Caridan bina ettii1 teklife bakin. Alnımm ille ele, belediyenin vakıflar ldarul· Epde Acdaeak Olan .-----

- lhpllab' Ba maıe-. .ıa ::..=:.. oı-ı-1ıaıııa • .. ı. e1e1e verm1t --·· ~ .,_ s..ıw K 1 Z 1 Y C E M 1 Y ET 
MNd8ll aldın?, CY..ıa Dt Hff .. ~ '* .._. 19 kadar vakıfın ihmal ettllf Adana· tzmfr, (TAN) - Bbll ba7ftll .-. İ 

Bohçacı ~ IOJlldl. Bır • w> fa, bu aene içinde madem Bd bib'(tk illeri. itti .... 5 K.,.u Betaameda. U BU 111 M B K KB Z N D B N : 
blö idi, pencereden l&'di1. _ Ya sabır! dklncl bJr bmçı) apartnnaD, bir hal. w müteaddit 10 J1aJ11ia Ba,mdlrda &911wktar. Zellele llllldmbJarmda -.... ve lnpat lflerinde muvakbtm -*"i 
.... ela, .. 1Jj..' Ya ..,....... dOkkAnlar yaptıracalı gibi, ufalt ~ at kopılarmm da 12 .,,.. dam edDIDllE 18nre ayda bd na Lira Gcntle = ~ cı:-:=:.:JOl'U!L <Areba JrMOn ... vanr.> cadcle berine, proJell hazırlanan bet :11~~ :rapılmuı brarlqbnJ. AL Ti I' B N M B K U & U AL 1 A C AK T 1 • 

}l.m ele emu mumda ..... <A. JI. '* w ve yanan Oromtbak · binası ma- Tallp1ma taı.n c1mJ.1nt ~ vetlka nretllrlll, ... ısa" 
~ • JaAIA borc:UDu vel'Hwt.11, J ha11fnfn de gilzel bir ban ve otel ha· Tamir Edim Yol ........_ w lılr de fll'llD'I ileler cahfbJdan JW1erln ........ 

- P*A1A. Bundan bize n:!.___ Bar.idJe Bnetimeni B.elsHii llne konması tatarriir etmiftlr. Pukotel altlnd•Jd SeUmiJe Hatun lnı&lıla 1111 U.,. N» ~adar 'Umumi llırku'"''• cli'f t a ı 
- Beyl s.na Wr ,., IOJ .. z_. BeWt,.e. fe1trln bur lflnl tOntle 10lmıun pçllmez bir halde bulllDdu. im illa cilam. 

Ar*ara. • (TAK) - ımu Müda. tmntn edeb~ bir kooperatif tuna J8ZIDJltlt. BeJedfJeden aJdıtı.. ~~~~~~~~=~~~~=~~:!!~~~ (aa V*'1etlne Erzlııca mebusu Saf. ,___._ ~ J5U ta- mıs ma16mıta t6re, J'01 tamir edil. , 
ı.t Anbma faJkd ile bıbDA1 eden .. ,_._.,,•,.

11
, __ ....,. • _, J.,. mMtedtr. Ba tamir bir ild lflne b. 

buta1Je ..,..._. relaJtlln• Konya anar, M&IC ,,... ..... ''"'"'• T- dar b!tiri]eceJıctk. 
mebun ..ti raportör Muzaffer Gö. dana teeails etmlf olacak " halen --------
br ve wa.. mport.lrltıtone eüt bot ve tarla halinde qwUDaD :reni YENi NEŞRiYAT ı 
klUp ı..tHuı mebusu Ahmet Şeker, f11ı1r bam dar bu IUl'etle caıulnm -------
klttPllle ele Tobt mmuau K•z•m e mocten bJr mahallesi ballnl almıt Yatıutlri 
Toru IÇJmlf)erdlr. olaaıktır. _ ~- mü Dlrt J'IM..._. ilkokul eo«'•ım 1c11J 

Adana J'eııl leDtmn huW . Cl)mıJma1da olan cvavrutal'k) ...... ..sııı ..... 
Öıl idare ıc.n- suuı çok lyldlr. Pamuk ekfınlm han- bulClD .. IOf wa u:rmıe doka_.. 

.... ..__ 11 rr.•.un .a.na- __. retle devam edlllJor. Tarlalarm ıa.. tlWlne ...,..., llalaau;tor. B• ll,J'lllDda 
_..._., ...... ı - ,_, • ...- men hemen )'ilzde aeben1 eldlmiftlr· lJkoku1 clell Jll'OCl'lllUD& 18J'dUDCI ,..ıa- Talak 111111& ••tiW •I ' ,. .. _.. elaa •uh- QınaJı ld.....,. belir 111 ı1Je eoeakSera e11we De M11171 b1rDtt ~ ıtll 

Vaw•llll•er. ,_. eU6 Nıel:• lılr-

-.. ... - -1 ıt • -. .. 



Bir 

8 

AZ EMEK 
nif!s bir.1~ ljemen 

om rime Hayat K rşllığıdır. 
En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. 

alorl, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tntmin edici mahiyetı ve 
yüksek evsafı haizdir. 

Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprirnelerimizi 
her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMAR A MÜSTAHZARATI 
l\I. NURİ ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

Ş i FA 
Bulmuş 

AGRI 
Bay J. O. C. Ynnyor: 

fix:seriya okuyoruz. Tedavi gören 
ilaçlar varmış fakat. ALLCOCK ya· 
kısından bahsedilince. kat'iyen mü. 
balağa değildir Bir zat akşam tatbiJ. 
ettiği bir ALLCOCK yakısı. bir ge 
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek nğrı. 
van 'hlahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba. 
ğo, Siyatik. delikli ALLCOCK yakı 
lariyle sifavap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılannın tevlit ettı 

ği sıhhi sıcaklık. OTOMATİK BİF 

MASAJ gibi hemen ağrıyan yerir 
etrafını kaplar. ALLCOCK vakıla . 
nndaki Kırmızı daire ve Kartal re 
simli markasına dikkat ediniz. Ecza 
rı .. 1,, .. ~ .. ?7 1-1,,,.,." ı,.,,,.,,~''" 

... . . . . . . .. 
Renksiz ve 

cansız sa~ 

elveda 

PETROL İZAM 
saçlarınıza parlaklık ve güzel
lik verir, cazibenizi arttırır. 

.1 ı~ .N ı:::=========-===============================================--- ~ı.q.~~u 

Santo • • 
ını h biskiivit olan bu ... 

vı 

Her es bilh ss 
gaye kolay 

ç cu lar 
•• • 

muessır 

tarafından ahnması 

bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
Karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve küçüklerde sebep olacağı 

tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve 
bu müsta ar 

IK lYI t; lYI s lYI 

ha ımıza f avsiye edilen 
her eczanede bulunur. 

Sıhhat Vekliletinin Jlfüsaadesini Haizdir:. Reçete ile Satılır. 

, 1\ 
Veznedar Aranıyor: İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

\aurnuuı VaKıtıar tsumlıdurlUQUncıen: 

Bir Bakkaliye Ticarethanesi için Beş 
yüz Ura nakdi teminat veya Bin li
ralık İpotek verecek bir Veznedar 
aranmaktadır. Talip olanların Niltus 
cüzdanı, Tnhsll vesikası, Bonservis 
sureUcrile sarih sdreslcrlnl Galata 
Postanesinde 509 numar" '' ı,..11tnva 

Muhamrnell 

göndermeleri. 

·İstanbul Klübünden: 
Klübün Ana Nizamnamesinin 24 

üncü maddesine tevfikan Nisanın 

30 ncu Salı günü saat 18 de Klüp 
salonlarında içtima edecek olan 
Hey'eti Umumiyeye teşrifleri rica 
olunur. 

Semti ve mahallesi Cadde veya aoyağı No. ıu Cinsi aylığı 

Lira Kr.~ 

Yavaşça Şahin Uzun çnrııı 204 ve 206 Cami ve aralılt 15 OD 
Ahi çelebi Balık pazan 52 DilkkAn hissesi 3 54 

" ı• 50 
,, n 1 84 

n Lonca 8 rı n 1 50 

Mahmutpaı;ada Çuhacı han üst kabnda 5 Odn A\ 3 00 

Yukarıda ya2.1lı mnhaller 941 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya vernmek üzere 

açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 30-Nlsan-940 Sah günil saat on beşe ka
dar Çemberlitaı,;tu İstanbul Vakıflar Basmüdürlilğilndc Vakıf akarlar kalemine 

gelmeleri. (3153) 

--------------- ----------------
6m• LONDRALI BİR-

ihracat • lthalôt 
KAYIP: Kadıköy malmüdürlü. 

ğünden almakta olduğum tekaüt 
maaşıma ait berat cüzdanımı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan, eskisinin 
hükmü yoktur. Ölü General Sadık 
Keşmir zevcesi Korneli. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat C14.30 darı 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fl. 

karaya. Oivanyolu No. 104. 

İst. l\faarü Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilliği köy öğretmen okull:ırı için asıığıda cins ve mlkdan yazılı va

ketadan foün ve iskarpinler pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 11700 
liradır. Teminatı 1755 liradır. istekliler bu CSYDYa ait ~rtname ve nilmuneleri Ma
arif Mildurlüğil Yardirektörlilğünde görebilirler. Pazarlığın 2e Nisan 1940 Pazar-
tesi günil saat 16 da Maanf Mildilrlilğündc yapılacağı ildn olunur. (3313) 
Eıyanın cinai Mlkdarı Beherinin fiyatı VekOn 

Lira Kr1o Lira 

ER GLi HAVZASI 
Kömürleri Satış Birliğinden: 
İstanbul ve Zonguldak'da Satış birliği teşkilatında çalışmak üzere 

imtihanla muhasip, muhabere memuru ve daktilo alınacaktır. Talip 
olanların aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
B - Askerliğini ikmal etmiş bulunmak. 
C - Asgari Orta mektep mezunu bulunmah. 

• 
D - Hüsnühal ve tercümeihal varakaları ibraz ctmcıt 

Yukandnki evsafı haiz olanlann 29 Nisan 1040 tarihine kadar ve. 
~niki ile birlikte müracııatlan lazımdır. • 

İMTİHAN GÜNLERİ 

l\luhasip İmtihanı 30Nisan1940 Salı günü saat 9 da 
l\fuhaberc memuru ye Daktilo imtihanları aynı gün öğleden 

sonra saat 15 de yapılacaktır. Lisan bilenler tercih edilir. 
İmtihanda muvaffak olanlara barem derecesine göre ücret verilir. 

l\IÜRACAAT VE İMTİHAN YERİ: 

Tophanede Devlet Denizyollan kar;;ısında iskele caddesi 28 numarada 

................... ~ 
Güzel Sanatlar Akademisinden: 

MEMUR ALINACAKTIR 
GOzel Sanatlar Akademisinde 15 lira asli maaşlı bir Jdare memurluğu mOnhaı

dir. Kanuni evsafı haiz olanlardan isteklilerin Akademi mildürlUğüne mürncaatları 

(Garp dillerinden birini bilen tcrclhnn alınacaktır.) (3Sl8) 

'irma : Kendisine alım ve 
Satım acenteliği vazüesi göre
cek şayanı itimat bir Türk Ti
carethanesi ile münasebette bu
lunmak istiyor. Tekliflerin İn
gilizce veya Fransızca olarak 
"Acente,, rumuziyle İstanbul 
176 No. Posta kutusu adresine 

'7 gönderilmesi. 
Sahibi ve Neırlyat M OdOrO Halll LOtfD 

OÖR00NC0. Gazetecilik ve Neırlyat 
T L 8 Boaıtdı!iı ver TAN Mntbnası 

Eski KCiğrd Münakasası 

Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesinden ~ 
Müessesemizde mevcut şartname ve~hile 200 (ilci yüz) ton safi be. 

yaz ve 500 (beş yüz) ton karışık matbaa ve büro artığı eski kağ1d 

münakasa suretile mübayaa edilecektir. 

Münnkasa 22 mayıs 940 çarşamb&. günü saat 14 te Izmitte mü. 

essese müdürlüğünde yapılacaktır 

Satmağn talip olanların fiat tekliflerini havi kapalı zarfları mü
nakasa günü saat 12 ye kadar 700 (yedi yüz) liralık teminat akçele-

rile birlikte müessese müdürlüğüne teslim etmeleri lazımdır. Şart. 

name müessese müdürlüğünden bedelsiz olarak tedarik edilebilir. , ....................................... ~~ 
İstanbul l\Iıntaka Liman Riyasetinden: 

KAPTAN ve MAKiNiSTLERE 
6 Mayıs 040 tarihinde imtihana girecek namzetlerin ibrazına mecbur oldukları 

evrakı müsbltelerint'le noksanlık görilldüğOnden bunların nihayet ilç gün zarfında 
olbaptakl talimatnamesine tevfikan evrakı mµsbltenin billkmal riyasetımız mua
rne!At şubesine ibraz edemeyenlerin imtihana kabul cdilemiyccckleri bildiri-
lir. (3310) 

~~ama.. ................................ :., 

Yeni çıkan en son Dans Plakları: 

F 1619 
2783 
1622 

My Heart belongs to daddy 
Most gentlemen don't like love 

Sombreros et mantilles 
Mari Maddelena 

Boom 
Serenade ın blue 

ve bütün en son gelen /ngiliz Plaklarımız 
SWING Dans Plaklarımızı 

Beyoğlu İstiklal caddesinde 48/1 No. lu 

DEO 
müessesemizde bulacaksınız. 


