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Xmn mt• fi= • ····················----------------

Al be r kanalında bir gedik açıldı, 
Almanlar kütle halinde paraşütçü 
indiriyorlar, 3 00 tayyare düŞtü 

A \TUpanın garlıindc mnlı4:1eri 

vukuatın cereyan t>tınek-

Mecburiyetindeyiz Tokyo, 12 (Hususi) - lla- r * lf- * ~ 
riciye Nazırı Ari ta diin llo - 1 E.f karı um um iyede ani 
landa sefirini kabul ederek, hır tahavvül oldu, mat-
Fcleınenk lliııdistanının sta- buat harbe müdahale lü- ı 

tıe olduğu hu dağtlaj;ah gün· 
terde Cümhuri~ et hükumeti, mem
leketimizde umumi hayatın ta
tıii cereyaoım mı,lıafaza i~in elinden 
geleni )apıyor, ne fe,ıkalfı.dt> tedbirler 
\'Jlr, ne her aclımda insanı ~ırtan tak 
3idat konuldu, herkes zamanın mü -
saaıle i mcrtt•bcsindc işile gfü·ile rneş 
gul olahiliyor, mektep, kö,\ eıı~titiisü, 

lıastane ~ihi çok muhtaç oldu~uınuz 
tesisat ılüştinli~iiyor \'e im du umum 
memleket lıalJcını hem mü ... terih ve 

1 zumunda israr edi~or tiikosunda yapı acak herhangi ~ 

, bir deği ikliğin Jaı>onya ta- Londl'a, 12 (llusu ·i) _ Son 
1 il rafından mi~s1~m?lıa _ile kar ı- il taar.ruz!ar <!,o!ijyısile Amerika 
; il (De,ııım ı mcı sa~ famızda) il - (Demrnı ı mci sayfamızda) 

J 

hem miik-selli ediyor. 

Uu, g-urptc <'f'rf'~'nn etmekte olan 
kanh h disata 13.1 a~i kalıyonız, 
Clrmek dr6'1ltlir. Bllul<i harpten ha~ 
riç kalmak nimetine mazhar oları her 
miıtt>t gibi, hiz de, garp medeniyetini 
U-m il eden iiç hüyük millet w Cle\'-

Tataresku 
Jctiıı hÖ,\le eu amansız Sa\]rtler!e biri programını 

dün yeni kabinenin 
bildirdi 

bir'i'rini imha~·u çalısnın .. ı lm~ı ında Bükreş, 12 (H ususi Muhabirimiz 

şüaıhe iz ıniitcessiriz. Şu anda o Bildiri.} or) - :ijumanyada kabinenin 
Jlwmlı•keUerde hinlercc, ) 'tiz binl('r· ' değişmesi, bütün memlekette tasvib 
ce, hatlit. mil~oııhH·<'a in an, he}t':riye- ~ edilm ışt ır. Rumanyadn esasen b ir 
tin simdiye kadar mi lini görmediği milli birUk ka binesinin kurulması 
mütJıis hir hfıi!e içinde ~ırııını 1, dn- beklenıyordu. 
ru~ or. l>alıa <lün ~arhin miılwhiilifti- K abinenin baril vasıfları şunlar -
lıarı olan maıntırPl~r. hirlmç c.lakilm d ır: Yeni hükumet eski harici siya .. 
içinclt• \inıne~ e çe\'rlliyor, a ırlarca seti kaliycn değiştirmıyccclc, Bal _ 
nt~ainiıı mnlısıılii olan medeniyet kanlara karşı olan taahhütlerine ay. 
nsarı yam~ or, ~·ılnlıyor, ııarçalam- ni sadakatle bağlı kalacaktır. 
yor. Ta tnresku bu münasebetle bugün 

Garp mt'clPni~etinin hu kadar fil<- beyanatta bulun.muş ve ezcümle §U 
ri trral<kl~ nhnıı, hu lmdar hrkn'ki sözleri söylemiştir: 
nıe\Znahııa rnğmen hö.> le, ya\'rusu- «Siyaset imizin ciaimi hedefleri, h er 
11u yiJeıı de\Jrr g-ibi, 1 eneli kl'.ııdini türlü ah valde en sıkı bir bitaraflık 
yok t'lnw~ .. t,~ışmn ı, ayni zaman- muhnfazası, Balka n antantı ve mütte 
da çok ilın•tle seyred:leet>k manza'" fikleriınizle rabıtalarımtzın t akviye-
ralardandır.Uu maııznruya biz Türk· : si. komşula ı· ı ın ızl:ı olan ınünasebatı .. 
ler lıir tnrn ftaıı .hil~ ük ibretle b~kı- I mızın derinleştirilmesi, bütün mil • 

yor~z, fnknlat ln~'llı zamat~ıdl~ -~alrp ablc- p .. l k . di ı ı Jetlerle normal miinasebetlcrin inki-
ıninın wr ıa~ına ge m ıgı ıu e araşut e as er ın rme macera& . . . h r afıdır ve böyl ı k 
Jadn maddi \"e nınne\'i hiçbir mes'u- Paraıütle memleket fethi Finlandiyada tecrübe edilmiı. hic bir netice verme~ıştı: f!u B0 'j,';. ar:. U•U " 1 dır e 0 ma ta berdevam-
. t' · olnr.ıdığımlan doJayı da vic- hakkında bir fikir vermek icin Avrupa gazetelerinde çıkan bu r!•mi karılerı.~.~.7.~ ... ~?. ...... :.~ ... ~ ... ~?.::!~~.;,,. · (Devamı 7 de) Rumanya kralı Karol 

~~==~·--J ....... T~ ..... ~A~ ............ L~~ ... y-· .. :.~D ... h·~ .. A·~· ... ~·~ .. ~T ..... ~A~~Ş~K~~ ... J~N· LJKIEG~a~l~a~ta~s~a~r~a~y~V~e~fa~y~-.~- :M=a:gv~Iu~A~p=E~t~ti~ 
dan yirmı sene C\'\cl brzı de zorla B •kt F ' 
i~ne attıkları fclüket llÇUM!rnundnn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ eşı aş enerle Berabere Kaldı misli görülmemiş f eclnldirlı1dar1a lnır- ::: · 

~:.~~~~~~:~~r~:u~~:!~ :~~:::~ lng·liz Sefareti Memurlarına Dayak 
ve clllmctıne hızım liadar <'andan • • 

yarılım ctrni~ lı:ışka millet yoktur. At ı 1 I • l • A l ht 
ilıı!: :;;i~;.~~·:!:.;:':'.:::·.~:m":~k~:: ı ı, nç e! ngı ız ey arı 
ğu1 malnr yaptığımız mılletlere, her I s ı Asıyor ar 
f>C~İ unutarak elimizi u7:3ttJk \C.~lı- a a arı. ag a o a 
§a çalışny hulfıs ' 'e samımiyet go te- :Moskova, 12 (Hususi) - İtalya matbuatı tere nJcyhdarı yaftaları .zorla otomobilin üzeri- ' 

~ t"'- niha,·ct Balkanların biri-
re gos ... ", " . . miittcfikler aleyhinde şiddetli ııc~riyatta bu· ne ~·apıştırmışlardır. 
hirile asın uyu. maz zannedilen rnıl- . 
letlerini birlestirerek ort.ıya Ballmn· lunmaktadır. Almanların tarzı hareketi Italyan 
ilar aıılnsması denilen siyasi teşekhii- lıiikumet mehafilindc çok miisaicl bir tarzda 
lU çılmrdıl\. Bu nnlaşmamn ne bü)iik karsılanmıstır. ~ 
C1ürbinlilc ıcseri olduğu, bilhassa fiİm· . Diin i~alyaıı gençleri, İngiHere aleyhinde l 

ai unla ılmıs olsa gerektir. Eğer Bal- biiyük tezahürat yapmışlar ,·c otomobilclc ge- 11 

kan milletleri :;;imdi de, istiklDl har- çen sefaret. erkanına tecavüz etıni~lerdir. · ı 
(Devnmı 5 inci sayfamızda) Yüzlerce kişiden mürekkep bir kafil~ oto· ı 

Ebüzziya Zade nıobilin etrafını çevirm~lc.r ve ellerinde Ingil· 
VELİD 

Sefaret erkanı civardaki otelterin birine 
iltica ederek tecavüzden kurtuhnu.Jnrdn·. 

Knfile daha evvel sefaret binasının öniin

cle ele toplanmış ve İngilizlerin aleyhinde şid _ 
1 

clctli bir nüma~i~_ ya;pmıştır. O sırada aşağıya 1 

inen iki sefaret meınuru ağıı surl'tte tcca' füc 

uğramı§Jar ve yumruklal'la dövülmü«lerdir. Be1lkta1 - Fcnerbahçe maçında Hakkı Fener kale•i önünJ11 
(Yazısı 6 ncı sayfamızda] 



Arkadaşımız lzmirde : 7 

Kızılçullu ·Köy 
Enstitü·sü 

TASV1RI EFKAR 

El.liR l.IARER.LERi 
Otobüs felaketi 
Halk bu felaketten ne 

vakit kurtulacak? 
Belediyenin ctobüs işletmesini 

üzerine alması hikayesi de Ada
ların su meseJesme benzedi. E
ğer bu işin halJ i de diğeri kadar 

Yasağa Rağmen Memba Suları 

Pazarlıkla Ve Ç~k Pah~.!~--~~!!!.!!!!!. 
Enstitü Ege mıntakasında olduğu için, hu mıntakanın uzayacaksa İstanbulluların vay 

hususiycUerine, ihtiyaçlarına göre yeti~tirilmeleri gözetilmek haline .. 

Evkaf idaresinin şehir içinde Musiki muallim 
bir su tevzi teşkilatı bile yok! mektebi ~artilc Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Balıkesir vila- Başı bozuk teşkilat idaresin -

ı deki otobüslercien halkın çekme- - -· f 1i yet eri köy ~ocuklarının alınıp "'etı' ... ·tı'rı'lmesı' yoluna giril .. 1 k d' B takd'rde Evkaf bir damaca- Devlet kon•-rvatuan aa • 10 
., ., diği kalmadı. insan bu köhne na- Şehrimizde içme su arının ço pa- ır. u 1 • • -

mi&tir. kil vasıtalarının hangi tarafın - halı satıldığını, su şişelerindeki eti- na suyu 30 kuruşa satm_ış olur kı, bu yete geçince lağvedilecek 
«Köyün muhtar mış bir kitap eli- dan bahsedeceğini şaşırıyor. Ye-r ket üzerine fiyat yazılmamas~. yü • t fiyat ta Evkafa ~ene kar bı:a~ır. Devlet konservatuan kurulması 

odasındayız. Muh- YAZAN : mc geçmişti. Şöyle yer çatlamış camlarının hır gün zünden halkın kandırıldığını dun yaz Beledtgenın kontrolu hakkındaki kanun projesi bugün Bil 
tar 

40 yaşlarında bir ıki sahifesini çe yolcuların yüzüne serpiliverecek mıştık. Bu hakikati sucular da itiraf Belediye İktısad müdürlüğünün yük Millet Meclisinde müzakere edi 
bir adam. Bekçi İ· V d • · d 'm bir kaçsa k k ,nQn emır vır ı , - bir manzara ar:retmesinden mi, diyorlar. Muhtlif iy~ suları ~ç u- vazifelerinden bıri de şehirde fı~at lecektir. Bu projeye göre konserva· 
çeri girdi. Muhta- tırına göz atayım, kırık kanepelerinin pisliğinden, ruşa sattığını sordugumuz bır sucu krontrolü yapmak, halkın kandırıl - tuara her sene ihtivaç nisbetinde ve 
ra: - Nahiyeden dedim, sonra ki- fazla alınan yolcuların ayakta bize kısaca şu cevabı verdi: masına mani olmaktır. Acaba iktı - Maarif Vekaletinin~ tesbit edeceği ~ 
o geceki kağıdı istiyorlar - dedi. tabı elimden bırakamadım, bu 278 seyahat esnasında müvazeneleri- •Tutturabildiğimiz fiya~a v_~ ad~ - sad müdiirlü~ me~ba ~u.larının fı- saslara göre imtihanla parasız yatıll 
Muhtar; Hangi kağıt? diye sordu. büyük sahifeyi gıttikçe artan bir iş- ni kaybederek oturanların üze - mıno göre! Her zamankı muşterıyc yatlnrını tetkık ctmış mıdır? Bunıı talebe alınacaktır. Opera ve tiyatro 
Öteki; sarı kağıd! cevabını verdi. tiha ile doya doya okuyup bitirme- rine yuvarJanmalarından mı ?.. tenzılat yaparız!• . . hiç zannetmiyoruz. kısmı mezunları ayda 85 lira ücretle 
İkisi birden masanın üstünde, kar - den rahat edemedim. Ne tarafını ele alsak feci! Hele Gayet tabii değil midir? Üzerınde Çünkü böyle bır tetkik yapılsay- bir sene için konservatuann tatbikat 
makan

p k d d f ı d · · ·- nç c· t ı olmıyaıı bir mal satıcı - . b ·· k " d h t ' · o:-ı UrJ!n e terlerin arasın - Nıhayet, bazı parça arını size e otobüs müstahdemlermın ıgre ıya ı yazı 1 • • dı, su fıyatları ugun u e şe mı sahnesinde staj görecektir. Konser • 
da kağıdı aramağa başladılar. Fakat vermekten kendimi alamadığım bu kıyafetleri! .. insanın aklına gel- nın keyfine tubıdır. Canı kaça ~ster- muhafaza etmezdi Şu halde beledi- vatunrın tedrisatına başlıyacağı ö .. 
sarı kağıt yoktu. Sarılık istenen ka- kıtabın M. Emin Soysal ismındekı dıkçe gözü dönüyor, midesi bu- se o kndarn 5?ta.r. N~ tuhaftı~. k~ Ev- ye evkaf idaresile ve diğer sucularla nümüzdeki ders senesinden itibaren 
• d b ı - kaf oibi resmı hır muessese hukume· . . . . . . gı ı u mnga yetmedi. Biribirlerine müellifini merak ettim. Ianıyor. t>· • _. temasa geçmelı ,fıyatları tetkık ettı- musiki muall m rnektebı ve tems:ıl 
soruyorlardı: Bu kağıt kaç yaprak- - Kızılçullu köy enstitüsü direk- Rekabet kasdile yarış da yapı- tın kanunla yasak cttıgı pazarlık u- rip tenzilat yaptırmalıdır. sube1eri Jağvedilecektir. 
tı, hatırında mı? Bekçi hatırladı . yorlar. Bazan da bunun tama - sulünün ihyasına sebep olmaktadır. T . t d • t ' :. • .. .. evzıa a gagnmun azam. 
Dört yapraktı, dedi. Böylece, neden men aksıne, insana dağı1ıvere - Pazarlıgı meneden kanun her turlu . Avrupa trenlerı· 

d · t t' ·· · f" t t'k t' b · İstanbul halkına modern tesısatla sonra, ört yapraklı sarı kag·ıdı bu- cekmic: gibi görünen karoserı ı- em ıa uzerıne ıva e ı e ı mec urı- . . evkaf "ıdnre 
:.- . . . , , . ıyı su veren muazzam . ·nıı·zam n ka bettı• la bildiler Koca ko"· ·· ht d ka basa dolm,..dıkça ,tevakkuf yetını kovmustur. Fakat Evkaf ıda- .. .. 1 1 1 y 

· yun mu an ev- " .
1 

d'_.ı • b 
1 

h' 
1 

. sinin bu suları evlere kadar goture-
letin resmi evrakını ancak rengin - mahalli haricmdc yolcu almak . resı e ıger mem ıı su arı sa ıp erı, . . k rt b 

1 
oktur. Son günlerde harbin genişlemesi 

den ve adedinden tanıyabiliyordu. memnuiyetini kulak arkası edip kendılcrine göre makul bazı iddia - cck bır tevzı teş a ı 
1

1 c J h dolayısile Avrupa trcn'eri yeniden in 
Çünkü köyde mektep yoktu. Muhtar yollarda müşteri gözliyerek man !arla kanuna uymamışlardır. Halle suyunu depodan . a ıp ır a- tizamını kaybetmiştir. DUnkü Semp-
da tnbiatile okuma yazma bilmiyor- da arabası gibı gidiyorlar. Su u ucuzlatmak lazımdır ~ala vermek veya evı. yakı~ yerde lon ekspresi birçok istasyonlarında 
d İ b 1 h 9 ıse depo memuruna tarıf cdıp onla- bekl ·ı · h ·· d t h ··n u!• Daha neler, neler! stan u al Evkaf idaresi Evkaf sularının ucuz rın bulacag-ı hama la getirtmek mec· . et~ mış, u yuz en .~n er gu 

<Bir bac:ka k'' d · T k k tl · k h g·· n rt("irdügu-·· ve alış . . . · r· . t t 1• Sırkecıye muvasalat ettıgı zamandan :.- oy eyız. e n ı ın ının er u b - Iıyabılmesı ıçın sar ııa ın ar ması - b . f d d" Modern tesisatla çı _ . . 
gibı bir köy evine girdik. Loş ve isli rnağa başladığı bu, insana azab cap edeceğini iler~ sürüyor. Biz de urıye ın e ır. .. . t .

1 
7 saat sonra gelebılmıştır, 

odada ocağın bac::ında bir kaç çocuk verici hadiseleri yalnız. İstanbul ' a· k' sadivat·n artması için kanlan suyun tevzıı ınsan sır ı ı e ....................................................... . 
"$ ıyoruz ı, - · değ'l kamyonla yapılır ve bu suret- --~ _ -

oynuyor. Çocuklarla konuşmağa baş- şehrinin, otobüsle seyahate alış- suy~n uc.uzl~ması lazımdır. Evkaf i- le ş~iıır içınde herkesin suyu evjne [Borsa harici altın fiyatları ]ı 
ladık. Dışarıdan bır kadın geldi, ku- mıynn yüksek memurları bilmez- darsı bu ışe on ayak olur, suyu u:uz- kadar götürülmüs olur - :=!.I 
cağındaki çocuğu gösterdi: Ne isti - ' ler. ı 3tırsa diğr sucular da onu takıben . . .. ~ Kuruş 
yon uz, onları bırakın, şuncazm der- Otobüs seferlerim de intizama fiyatlarda tenzilata mecbur kalırlar. Evkaf ıdaresı suların. tevzıı me~e- Reşat, Hnrntt 20 10 
dine bir çare bulun, dedi. Ne var, sokacak onlar oJduğuna göre, şu Evkaf yalnız damacanaları, şişelerı lesi hakkında bakınız bıze ne dedı: Kalın B•şlblrllk 90 50 

ona ne oldu bacı? diye yanına yak- yazı ile vazi;.cte nazarı dikkatle- değil, bardakla su satısını da ucuzlat «Tevzi işi ayrı bır meseledir. Eli- 24 yar külçe altın gramı 2 50 

laştım. Kucağındaki çocuğu aldım. rinı celbetmeyi vatandac;ların se- malı Son zamanlarda açtığı seb ı - mızdc nakil vasıtası yoktur. Halbuki _'"""""""""""""""""'"u"u""""''""""""""'"'.:. 
Bu çocuğun sapsarı çehresi, çöp gibi lfım<?ti namına vazıfc- bildik. h::ın~lerdc yazın sıcck günlerinde ('VZ at içın kamyona ihtiyaç var - ~ 31 sene evvel Tasviri El.tar ~ 
bacakl.ırı, :Küp gıbi karnı vardı. Ba-ı Nebil Sanı•er halka bardağı 10 parc::.va su vermelı- lır1 • ~"-"'"'""""'"""'""'""'"uurn_..,",,.""""'"''"'"'""'' 

;:d~,:-~~~rT:;,·r~~· v~d~~r!:?m- · Hı ırellez. n ilk -Muhiiıki~ -fİİı " fak(iıİe -'İl lf n··-y-ijg-. S'fa İj va d 8-Ö Maa! ::~=:~~os 
Ta\ uk pisi. Yureği gidiyor da, çek- b ı d 15 h • 1 d • 
sin diye koyduk! cevabını verdi. Kö- pazarı neşesiz geçti as a n 1 . m U a C 1 r g e 1 Bazı devairde amirlerden daha zi· 

ye ilk defa gelen, köylüyü yeni gö-( Dün havanın kapalı gecmesi yüzün Harbin genişlemesi üzerine piya - Yugoslavyalı Türklerden mürek - yade m:1aş alan huı~:a ~~ ~et~~~[e 
ren arkadaşım ağlıyordu.> ı den bahar gezintisine p~k az kimse sada ıht kar yapanlara karşı çok şid- kep 15 kişılık bir muhacir kafilesi ne s.~:e e maaş verı eceg~ e~ ırı e· 

«İki defa istila görmüc: bir kövdc . .. ı tırıl dün s b hk' K · ıı h · medıgınden, bu hususun ış'arıle be--
:.- J çıkabilmiştir. öğleden sonra ha\•anın detlı mucadcle açılması karar aş a a ı orıvansıyone e şe rı- . . .• 

yaşlıca bir kadına, köylerinin düş - ~- _ .. . . . t mizc gelmiştır. Bunların anlattıkları raber mecl.sı mebusanca tenzıl edı 
ı Kızılçullu Köy Enstitüıtünün L'l açacagı umıdile vapur ıskelelerıne mış ır. ı 'kt ·· · d t h kk k d f 

man e ine ne zaman geçtiğini sor - rekt6rü Emin Soysal kaydedilmek . . . ' Vali ve Beledıvc Reisi Liitfi Kır- na göre Bulgaristanda Türk muhacir en mı ar uzerın f'.n a a u e .. 
dum. Söyledi ve anlattı Kim kurtar- üz:ne gelen bir talebe ile beraber mesıre yerlerıne akın edenler olmuş· dar bu hus6sta T~caret Müdürü Avni lere hala müşkülat çıkarılmaktadır. terlerinin gönderilmesi Maliye Ne .. 
dı? dedim. Kemal, diyorlar, O kur - sa da öğle üzeri bilakis rüzgar çıktı- tle ~örüşmüştür. Bugün valinin riya- Muhacirler hudutta uzun zaman bek zaretinden makamı sadarete yazıl -
tardı ya oğul! ... cevabını verdi. So- terüdür, dediler. ğından erkence şehre dönmek zaru· etınde bir toplantı yapılarak kat'i letildikten sonra evvelce muhacirlere rnış ve binaenaleyh bazı devairdo 
ruyu ilerletmek istiyerek; Kemal Kalktt.ım, oraya gittim. Tanı.ştık. reti basıl olmuştur. Bu suretle Hıc1 dbırJerin tesbiti muhtemeldir. Muh aıt bütün eşyanın çıkarılması serbest rnaaşı umuminin tesviyesi dün de tc 
~i~, ~~nlı mı, cansız mı? Sağ mı, Kısa boylu, tıknaz, esmer, zeki, ide- rellezin ilk pazarı neş'esiz geçmiştir ... kırlerin takibıne başlanmıştır. iken bu defa yeni kayıtlar konmuştur .ıhhur eylemiştir. 
O
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~;~~~:ı~:~h~!~ifı~nt!~;td:t~:ğim ~=n~~~~:~r ~~::~;:n~·ermiş, aslen fl /ST' ANBULUN A~AÇ''AR/NJ NAS/. L VURUTUVORUZ?] 
yuzlerce hadise var ki hepsini bura- Bütün ömründe para, para, para!.. ..f"I U .1J . ft ı ,ı 1 

• 

ya yazmayı fazla buluyorum. Onla - diye didinmiş, çırpmmış bir gözü dov -
rın hepsinin ifade ettiği mana şudur: maza içleri tıklım tıklım altın doh 
Köylerimiz mektepsizdir! Evet, on dizi dizi kasalar verin ve geçin kar
dört ınilyon köylünün 1,680,000 çocu- ~ısına keyfini seyredin .. 
ğundan ancak 276,688 çocuk okula İşte Emin Soysal da, arkadaşlan 
kaydedilmiş ve uğramış olup ı mil- da böyl~; ellerine, ideal edindikleri 
yon 403,312 çocuk mektep ve mual- köy davasını kökünden halletmek 
li~ yüzü görmemiş bulunuyor. Çün- mkanları verilen bu insanlar, yıl -
ku ~u çocukları okutabilmek için iarla ahı çekilmiş sevgiliye kavuş -
yenıden 40,000 mualJimc ihtiyacımız muş bahtiyarlar gibi mesud ... 
va.rdı.r. Mevcut muallim mektepleri- Kızılçullu köy enstitüsünde 28 zi, 
mız ıse. yılda 700 öğretmen yetiştir- kız olmak üzere 400 köylü çocuk köy 
mektedır ki, bunlar muhtelif sebep- muaUimi olmağa hnzırlanıvor. 
forle meslekten öyrılan öğretmenle- Henüz ilk mezunlarını bile verrr 
rin yerlerini bıle güç d ld b'l" - . . .. o ura ı ıyor- ge vakıt bulamurr.ı~ b..ı ycpyenı mu-
lar. O halde u suali s b·ı· · M k · d' -. ora ı ırız: e essesenın (*) çalışma tarzı da ıger 
tepsız olan 35,227 ko'"yu"mu~zdekı" bı'r kt 1 · · · h' b" · · k' b me ep erımızın ıç ırının ıne en 
buçuk mılyon çocuğll ilanihaye oku- 2'emiyecck şekilde bamhaşka olduğu 
~mıy~cak ~ıyız? Yurdunu seven hiç için, etraflı bir fikir edinebilmek kay 
bır Türk munevveri bu suale cEveb ·ı t't·· .. d' kt'" · · 
d . H k gısı e ens ı uyu ıre or rnuavını 

p .. ·emez ayır öyr· -
.ı • • • '. uyu okutmak Cevdetin delfıletile saatlerle dolaş -

mecburıyetındeyız Bu muhakkak k · tt" 
fakat nasıl? ' mı:ı ıcap e ı. 

Yapılacak iş ~udur· B . Bu iş de pek kolay olmadı. Çün -
ıı • u ınahrumı- k'' tT' 550 d" .. t k .. 

''eti ortadan kaldırmak için terakki t~ ens. ı. ~; ' onum opra . us -
• · d d an veya uz n 1 rnnde ırılı ufaklı 40 parça bınası, 
yı ur ur u zaman ar is- . . • . • . 
t . kl 'k metodla a 1 çütlıgı, koruları, baglan, bahçelerı, 
ıyen ası r sap anmadan . A .. 

· · · · · ·n sevdasile eld k tarlaları olan hır koca asrı koy .. 
ıyıyı, en ıyını en açır- E . .. .. • b 

1 
d 

d h s tadan istıfad 1 nstıtuyu gezmege aş ama an ev 
ma an, er va 

1 
.~ •• e~ ~ı ın vel direktörden su izahatı alıyorum: V .1 J b'l' d k. ı1 "Fatih parkı kar•ı•ı . Bı'r t•L yaprak bile kısım ve yazını, gunun gecesını ve s 1 e.znecr erae ae r rn yanrn a ı a.aç mua:uam Ayni yerde, Hbilin lıarıısındald afaç geçen r ~H 

gUndüzünü kulJanarak süratle köy - Enstitümüz Ege mıntakasmda bir çınardı, (budandı)! §U gördüfünüz. halde Hne budandı, bu sene kurudu çıkaramıyan kurumıya mahkum agaçlar 
öğretmeni yetiştirmek ve köy okulu olduğ~ için ~u mıntaka~~n hu~u~i- . . .. . • . . . . 
açmak lazımdır!> Y.etlcrınc, f~tıy~çlarma g?re yetı~tı • İstanbulun en güzel caddeleri şüphesiz Fatih, Zeyrek yokuşu, Harbiye caddesı~ır Buraya guzellıgını veren de senelerdenberı itına ıle yetış-

Sözün kısası budur; başka türliı, ılmeleri g~ze~ılme~ şartil~ Mugla, tirilen çınar ağaçlandır. Yazın kavurucu günlerinde halka bol gölge dağıtan bu agaçlar budama namı altında zaman zaman sırrı sıra dikilmiş 
ne köylü okuyabilir, ne köy kalkına- Ay~ın '.Denızlı,. İ~ır:. Mamsa, Balı- kazıklara benzetilir. •. . . , . •. 
bilir ve on dbrt milyonumuz kesif kesır vıHiy~tlerını? ~oy çocuklarının Ağaçlan budamak elzemdir. Yalnız her ağaç budanmaz. Ve budanacakları da telgraf diregıne benzetılmez, b.1lfıkis yal~~z .. ~:lgr~f dı~egıne 
bu ehalet içinde boğulup ".·er!• (De\amı 7 ıncı sayf~mızda) benzetmekle kalsaydı, buna bir zevk meselesi der geçerdik. Fakat bu kırpma iş~nin ağaçların kurumasına da sebebıyet verdıgını og:enınce. ış de-
Yukarıki sat.ırlaı· bfınim değildir. (•)Enstitü ilk mezunlarını 1942 de ğişti. Bu hususta belediye reisimizin nazar. dikkatini celbetmek için kıymetlı bir ziraat mütehassısının çınarların budanamıyacagma daır yaz-
Uç gün evvel 1zmirde yeni basıl - verecektir. dığı yazıyı 4 üncü sahücmizdc veriyoruı. 
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6.aze~mı:dıı bir b ıımakn.lesindeki 

1 ] 
(1 nci sayfadan devam) zabitin tayyare bombasile öldürül - ev u c ey ş hır cuml~ye takılıyor ve bize itap e-

256 ıncı gün başlamış olan büyük muharebe, git- rnüş olmasıdır. derek «Sız gazete alanları basit kim-
- gide büyük bir ehemmiyet kesbet - Diğer bir Belçikalı zabit düşman . • seler ?11 :t.ann diyorsunuz, kari!er ne-

mcktedir. Maginot hattı üzerinde arasından geçmeğe muvaffak olarak Almanlar şımdiye kadar muvaffak oldukları harplerde den rıcaJi iya iytmin nııtuldnruu 
0

• 

Torbach ile Vosgesler ıırasında 60 diğer bir köprüyü berhava etmiş ve •Geni!iletilmiş sevkulceyş ve total strateji» tnbiyelerini kul- lnı~nıhıı-f 
Fran ız tebliği kilometrelik bir cephede şiddetli kendisi de kahramanca ölmüştür. lanıyorlar ve usul Ludendorfun ortaya attığı, Ilitlerin tatbik Ben lt.endim ~;,emberJayn'ın n tJ _ 

~~~d~~~!i~ct b~~~b~: muharebeler olurken Almanlar, Bel-/ Ölümü düşmanın fazla ~çmesinc ettiği bir u.suldür. Bu vakıfane ya:zılmı} çok kı~·mctli makale- nu en·eıa Anadolu ajan ·ının \'Cu d:~i 
tir. lngi!iz tayyareler· 1ff duze .. ~ çika cephesinde de taarruza geçmiş- mani olmuş ve akın durdurulmuştur. de şimdiye kadar Almanlanıı tatbik ctti~i usullerin mnhi _ şekilde okudum. Sonra (Ua,~) 1~ 
dafnasına kuwctıe y~rdı~ a:di~·o~~r. erdir. Almanlar, dün Liegenin şimali Londra, 12 (Hususi) - Lüksem - yetini gayet güzel bir tarzdn öğreneceksiniz. vordiği I•ran ızcn metni okudum, an~ 
. B~pknda ?üşmnn tazyiki Maast · .e cenubunda ikı taarruzda bulun -jburg civarında müttefikler evvelce Almanya, harbe mıstar. Slovakla • tadım, ki Türkiycden bnh dilen kı-

ncht ın garbınde ve Tongres mın~ muşlardır. Bu taarruzların birincisi, derpiş edilen plfın mucibince biraz başlamazdan önc~r Yazan.. rın islik lal ısteme ~·m ynnhş tercüme edilnıi tir» d"y 
kasında devam etmektedir ~ftlttefık H 1 d 1 1 . 1 L" b .1 · b k'l . 1 d" . d b'1 

1 
·ı .l\luhtcrc ı. ·· ' or. Ierio Maastricht mıntak.::ıs; kiiprüleıi o an a ı ara aıt o c.n ım ourg ı e 1daha cenu a çe ı mış er ır. . ,.e harp içm e ı erı e zaten dahi. an . m ıiurJrniz dnnlma ın 

üzer!n?e yaptıkları h!l~kat dü.-;ınan A~~ert kanalı arasından yapılmışhr.I Almanlar _Albert kanalını bır nok- kaç mühim mu Seyfi U tbe len parçalanmış 
0 

m ~ ;1J~n~ haherlerhıin ı~ransızca 
tazyikıne k~vvetle. manı ol~,nkU?-dır. Dıger taraftan Ardenneslerde Al - tadan geçmış olmakla beraber kana- vaf!akiyet kazand Inn memleketin ctin;erını olru3a.rak 1'-rcüme hata.-
Almanlar agır za~mt vcrmış.erd!r. manların Lüksemburg tarikile yap - Iın önünde durdurulmuşlardır. Harbin başında • müdnfan kudreti tarını ~ulacak hn<la.r dikkatli olma-

Kıtaat~~-~z .~:lı;;ıkanın merkezı kıs nuş oldukları kuvvetli bir taarruz, Varrcnne civarmcla Liege'in 19 ki- ki muvaffakiyetlerin herhalde kafi de kırılmı\>tı. I sı~a ~ag~ııen ~'<'mherlnyna ait başım:ı .. 
ınd ınd:ı. yud~uyuşDu~e no~a~ 'ksurette ş.ddetıi çarpışmalarla Neuf Chateau lometre şarkına kadar gelmişlerdir. neticeyi de temin edeceğine hükme- Alman gösterl~ı ile Çek şefle. lm.e)'J bıraz sutlu:ı okumuş ... 

evam e ıyor. şman e.çı a ar - . . F b' d . . .. 
1 

. d O maknled , 
dcnlerinde mühim bir hamle yapmış istikametinde ilericmektedir. Bu ta- J{rnliçc Vılhehnın ransız dilemez. Nitekim 1914-18 har ın c, rının goz crı c o kadar yılmıştı c, o ımriler siynsi nutuh 
tır. Ve bunun neticesinde şiddetli arruz dolayısile Belçika kıtaatı, garp Cümlıurrcisine bir Mesaj ordularının önceleri zaferden zafere ·i, Berlinc gıden rd icümhur, Hit _ l~r~, olrurfar mı, bi'rn3)·onız, fakat 
müsademeler olmuştur. Lüksemburg stikametinde umumi bir ricate baş- . Gönderdi . . koşması Almanyayı 0 ağır Versay ~r·n karşıs~n.dn, ipnotiz~~ cdilmi'i ~.::ım okmn~k fıdethr!iz <l:ği:dir, çün-
hududunda .. muharcbclcr tekrar ~ş- lamıştır. Pans, 12 (A.A.) - lfralıçe Vıl - muahedesini imzalnmaktan kurtara- bır adam gıbı, boynunu egıvermişti. ~.u nutul~Lırdan bır m.ma cıkmaz> 
lsamıştır. Du~ı:_ıka!1.;7riarnt 0~1 a~ı .ıı~, Mnamafih kuvvetli İngiliz ve Fran helmin, cümhurreisi Lebrunn gönder mamı.:::tı Almanların bugünkü harp- Bu yıldırma tecrübesi, Norveçte de cl~nı:m.elite idi. Tabii lıu özlerde bİr 

arre nrasınu.:.ı ı ı.e mevzı enmızt: . H 1 d 1 1 • . 1 :r • • b k b" k'ld b'k . . du<;hnüş farzın .. t . 
.J t t . t; sız kıtaatı, Bclçıka ve o an a ı a - Fransız mılletıne ve onun şan ı mu- te kazandıkları muvaff:ıkiyctlerın aş a ır şc ı c tat ı edılmış: 5 - , · ı go eren hır ima Yar 
"'e aarruz c mıs .r. k .. .. tl d" .. 1 . · k 0 1 . k Al dı l: oksa lmrlle Si 

1 S ·ı i . ~ " h d d d _ rın yardımına yetişme uzere sura e hariplerile bir safta ovuşme esın - kat•• neticeye ne derece tesir yapa- nısan a şamı, s oau ı man elçili- · . . , • re « z uısit kimsc-
arre ı e svıçr_ u u u arasın a _ ı -· k' .. k' Tk b' lersınız s ·:ns n u 

11 
k 

ki cephenin şark kısmında iş'ara de- ılerlemektedirler. den ne kadar müftehir oldugunu söy bileceği şimdiden kcstirikmez; fa - gı ı ı yuz ışı ı ır suare veriyor. ' •J • u ı :ın o uynma.zsı. 
-ğcr ehemmiyetli bir hadise knydedil- Salahiyettar Fransız mehafili, şim- lcmiş ve hakkın, hürriyetin nihai za- kat herhalde bunlar, Almanyaya har Buna hükumet erkiır.ı, kumandanlar nız» gibi bir lııtnp yol~tu 'C tabii ola.· 
mcmiştir. . . diye kadar Belçika, Holanda ve Lük- ferine olan itimadını bildirmiştir. bin devamı bakımından çok faydalar ve memleketm en mühim ileri gc _ mnztlı, cin.. 

Alman haya li kuvv~~~ ez~-~~.1~ semburgda yap~lmış olan harekatın Papaz Kılığında Paraşütçü te . edecektir. Bizim burada asıl lenleri davet cdıJ:yor. Yemekten ın.uhterem karlimiz ct,"rer gnzetenln 
bF;a~~y~t§gı~er~:lc~rreHa ~yud: ıhzari ve mütebddim harekat oldu- Amsterdam, 12 (A..A.) - Alman t mtkı_nk edeccg~imiz mesele, Almanla- sonra (Ateş Vaftizi) adlı bir film 0_nUsluı.sını sakludıy a., iıaşmahaleve 
ır o 9 ı . 'a :.ı - •• • d" k"' "t "l . p J .. r· h c ı .. ·ı· B d Al hır daha d'I k ti .. ~ fi topçusu ve miittefik tayyareleri gunu ve muttefıklerın un u ve ev- para§u çu en, apaz, wy u ve er rın bu muva!fakiyetlcri elde etmek gostcrı ıyor. un rı, man hn\•a ı ' u e goz ~C%dirsjn, her 

bu faaJiyctI durdurmuşlar ve bütün velki geceki hareketlerinin mukar- sınıf Holanda askeri kıyafetine bü - . . 'b' usuller kullanacakları - kuvvetlerinin Polonynyı nasıl tahrip hnl<lc on<ln had hesabına "Ü<ıene k 
.....ı; znrfında 30 d"' t · · · · · ·ı ril kt d' ' ıçın ne gı ı kl · b" .. d h · bir ~.. d r.·ı ı.· A " ce 6 ;-:n.. . . uşman ayyar~~;ı rer plan mucıbınce ve zayıat verı - nme e ır.cr. d ~tt. en utun c ~et ve vahşetıle .-.02 cbı, uılı.ıkis ricn.Ii sivnsi ·evi 
du~utrmhU~lerdd~l· 10

d.'!e 
11 mayıs gun meksizin icra edilmiş bulunduğunu Buna şahit olan birisi, 12 ağustos ır. 

1 5 
·nlist Almanyanın ve her türlü fecaatile gösteriliyor. zamanın ınils:ı:ı.de~i rnerte~ind! ;:ı:, 

len a rıp e ı en uşman tayy.;ırele- . 1939 d V tf h 'd V l h Nasyona - osy 1 1 . . . h d' . 'f t 
rinden 30 kadnnnın hava diıfi top- kaydetmektedırler a es a ya a, e sum şe - tb'k ettıği prensiplere A man e çısı ıza e ıyor: «Bu bır rı e mek lst.eyen biz nükte old _ • 
~umuz tarafından dUşürUldüğü kay- 36 saatten kısa bir zaman zarfında rinde Holanda papazlarına, j:ı.ndar - b~ harpte ;al ~lmis sevkulceyş ve_ harp filmi değil, sulh filmidir. Çün- nu görecektir. tlf.'11 

de değer bir keyfiyettir. Belçıka ve Holanda kuvvetleri ile ir- masına ve askerine mahsus tnkrlben Hıtler cgcn.şte"• t;birlerini kullanı- kü, sulhü tercih eden milletlerin, Bu kariimiz herhalde • . 
il il · · d"l · · N t' f 2000 •· 'f ·· U ld ya total strıı eJı h Ik k d b' "k f tl d .. ı ı · )nınan bır . tıbat temın e ı n•ıştır. e ıceye ev- parça um onna gorm ş o u · . t tf:ii Ludendorff e- a ı ne a ar uyu~ ecaa er en mune inde benziyor Çü 

1 
.. 

1 1
. 

P.ans 12 (A.A ) 12 Mayıs sa . • .. l k a· b yor Bu yem s ra ~ • ki .. . N • n '' nıe .tu -
t b'u·· · - - kalade memnunivete şayan nazanle gunu soy eme te ır. Almnn'ann, u :. .. 1 Bıliyoruz ki gene- koruyaca arını gosterıyor• orveç- bunun bir :rerincle d Ti' k" 

bah e gı: b lm k d • .. . . . . kolunu tamam ar. . 1.
1 

b f'1 . d k Al • e « ır ıyed snn 
Albcrt knnalı ve Meuze havalisin- akı a ta ır. unıformaları neden dolnyı bırıktlrdık 1 L d dorff bir çok escrlerile hır ı er u ı mı seyre er en, man on beş sene 7..arfmda he.r sahad . 

de Alman taarruzları son derece şid- Diğer taraftan müttefiklerin tayya leri şimdi .anlaşılmaktadır. ra·ıı ~ e~ b 'nasıl hazırlanması la- donanması ve ihraç kuvvetleri de rnkki görüldüğü h ld • . a. te-
detle devam etmektedir. Tayyarele- releri, Belçika arazisinde bir çok ta- Ho~anda hükumeti bu kıyafetin La mı etlıdn __ .a~ e harpte bütün kuvvet Norvcçi: doğru denize çıkarılıyor - dcnni oll . 

1 
,_ a e ıl<ı :renle t.c-

. · bu t k d Bel 'k k t t zımge ıgını ve c u. Sa..unbul bcled' · ı · nmız, mın ~ a .a . çı a ı aa l· arruzlar icra etmiş ve Maastricht hey anlaşmasına ,.c harp hukuku ka 
1 

. 1 bir yerde teksif edilcce- lardı ve lsta.nlıuJ m üı t ı)e 15 Prı 
nadı t~ptmilu. vlerd~uessır bır surette yar· mıntakasındaki askeri hedeflerle yü idelerlne uymadığını ileri sürerek _erı.n. nahsı etmi.:::tir Total harp adlı Hitler «Korkuyu. i~letmek ve on- Ifo .. . . bn u~ ı» 

m § e ır. .. .. h 1. 1 t t t . t' gını ıza :r • • • •• • rıunızın u agırca hi'J . b. Bombardıman tayyarelerimiz ak- ruyuş a ınde btı unan Alman kıta- pro es o e mış ır. - erinde bu fikirlerini daha dan ist1fade etmek en mukcmmel bır ltcnd' he l .. ı unune ız 
' b d · · H l ·1- llJI"' .. _ 1 k l l Müttefik • _,on es 1 sa ıınııza dogrus1

1 
ı lık 11am üstü düşman kafilelerine ve bi· atını ombar ıman etmıştır o anua .ı.• usu.:m e e er t 1 kat'i şekilde ifade eden ge- tahakküm vasıtcısıdır». diyor. Hadi- , h t'~ b .. .. • · uuna, · 

· · d d h · r k- "l ·· 6 - J • E • d op u ve \e a 04 u lıuknıu ıç' · i i rıncı crecc e. e e~mıyet ı op:u e- Dun en azı 3 Alman tayyaresi du- trın mnn e 1 onal • sosvalizmin doğu- seler ona hak verdi. mutab 
1 

bil lll ç n ''a.Iua 
re taarruz etnuşlerdır. Bu harekat es şürülmüştür. Dün Lüksemburgda La Haye, 12 (A.A.) - Hola.nd:ı nera' nasy • . . . . . k l , b' ·ıı . . . ı' c bulduk. Fnkat lıun 
nasmdıı. 8 düşman tayyaresi düşürül .. .. .. . b"'t" i tidai ~unda ona yardım ca etmıştır. Hıtler Yenı ~v u ce)ş, ır mı etın sınır- açıkça ısöylesek bütün ." 
mü§tür. Gece müteaddit hava hare- Almanların ugramı~ oldukları agır must~ml~kel:rırvl~ . u un . p Almanyanın eski genişleme ve tabak !erini bozmak için onları uzun za • hücumuna man:.z )in.J gazeteler.u 
katı yapılmış ise de netice!eri henüz zayiat dolayısile sükun hüküm sür - r.:ıad~c!en muttefık'enn ernnne ve· ·üm siyasetini muvaffakiyetle tat - man mütemadi tehditlerle gergin 1\1 1 t knrr ~nz. 
belli değildir.. . . müştür. nlmıştır. ~ık edebilmek için Ludcndorff eko- tutmayı emr!'dcr. Bu sinir harbi Al- ten~~ ~eemud _1mizın _bir üçUncU 
t ~~radl?-, yaklaşma h.~reketlenmı-ı Moselle'in garbmcle taarruza geç- J...a Haye, 12 (A.A.) - Holanda~ın . .. b.. .. k imkiınlar temın e- manlara çok şey kazandırmıştır. • • ur. «Asl{Crl nıulıarrir-
~~d~t ~~~~ =~rıed~ore normal şe miş olan Alman fırkası, bidayette h~rbe girdi~. h~beri, Felemenk Hın· -ıunb~ln n: . . utyukd' ctmi.::: ''e gcnera- Kansız harp kat'i neticeyi temin formızJn t.nhm:Oleri hep )anlı çıkı-

e ır. k ld - b' ff ,_. dı~tanında sukunetle karşılanmı~tır ~e ı ecegını a ır ~ yor \'e bu yanlı ~ 
Alman topçusu, Sane mmtakasın azanmış 0 ugu ır muva a~ıyet- H~lk d k t b •11 k.t hU. t lı'n (total sefcrberlık) nazariyesini etmezse, harp kuvvetleri işe müdn- şırtı . ş ç n~ da karii ri sa-

d V 'l · b' t .. k" f'l .. 1 Fr a • sa a a ve ag ı ı · eza ra ' \or» ~ .a o~ges enn gar ınde devamlı ve en sonra pus ur u muş o up an - .. ' . . • am manasile tahakkuk ettirmiştir. hale edecektır. Bunların harekatın- ~ 
şıddctlı atışlar yapmıştır Sabaha sız kıtaatı ileri hareketlerine de gostermcktedır. Mahallı rcsmı maka· h b ı rladık d t tb'k d'l k ı d ı İşte knriiınlzln kendi · d k b tak ] d · . ' . k Almanyayı böylece ar e ıazı a a ı e ı ece esas ar a şun ar- sı e unda arşı u mın a ar a muhtelıf nok- t kt a· 1 .. •nat, Alman tebaasını tevkıf etme . . . .. .. ya.nılıvor. Ask • · • 
talarda muharebeler başlamıştır vam eme e ır e.. ed' B da b" , F 1 k H' tan sonra Bitler kendı sevkulceyşını dır: Curet, baskın, surat, dehşet. (P en ınuhnrrirlcr, :'.\'Ul· 

Belçika Akşam Tebr~·. Lorrainc cephesince Almanlar, bı t. ır. un n oy e,h e emendd ın- •atbike b~şladı· bıı strntcjinin esas- Clausewitz cüret nerede tereddü- mz etit Parisien) in (Ctuır~cs ;Io-
B "k ıgı sabah Torbach ile Vo~gesler aras n hstanının muazzam am ma e me • ' ' · rice) inl d ~ı 

ru sel, l2 (A.A.) - Saat 18 de ' · ı - . .. . . . A • ları şunlardır: de tesadüf ederse orada en çok mu- . c"'~' fnluı.t (Temps) in 
neşredilen Belçika resmi !ebliği: : da kuvvetli bi: to~çu hazırlığı yap· ı~bıı, muttefıkl('rın emrıne amade - KANSIZ HARP. - Bir m.ill~t.i ,·af!ak olur, demi~ti. Nazizm cüreti, (Jou_rna.:ı) ın, İngilizce (Ta.im~) ,.; 

Kı~na~ımı~. t~rafı~dan ışgal edılen mışlar ve muteaadıt taarruzlarda iır. • ma ·ıu etmek bir memleketi ıstıla şimdiye kadar, her vcrde tereddüde (Da.ily Tt!legrnpb) 
111 

d • • 
d et;.zııe:,ın dbuylik bır kısmında şid - bulunmuşlardır. Almanlann Torbach Belçikalıların l\fuknbıl Taarnızu g kp' •. h ' kuvvetleri en son rastladı ve muvaffak oldu lelerini dikkatle k a asl\el".ı malta 

e ı musa emelcr ccreynn etmiştir. Sarre uemınes vr Bistche'in imalin- Brüksel, 12 (A.A.) - Bu sabah c>tme ıçın arp . • o ur ve t:ıld1ı etlerlcr 
K!tantımız hava filolarının yardı • d S g ,. 'ki t r d · d ş .. Belçikalılar tarafından kuvvetli bir kullanılacak vasıtalardır. Bunlardan Yeni strateji, tehlikeyi, şimdiye ona rngmen haclisa.tı Jıep 

8 
• • J·U 

ıyle taarruza ~ hlı .... ~- e arre m ı ara ın an a mum - l k t' . erıden alınması- .. "l . b' ,.e l. ~rıı se' 
. b'"~'"n Zl! cuzu'-Um k"' ld w k d i zl 'k d mukabil taaıTuz ypılmış ve birkncı once, mcm e ·e ın J<: kadar goru memış ır derecede ka- ına ııyette görü~·orlnrsn, b ~ b" 

~n f~Iıretin~ ~nğmen işgal f~t~kl~· k un ot·~~~ b akar a a. ~~dta; ~ saat içinde \'aziyetin Belçika'ıların nı temin edecek bütün çarelere baş- bul eder. Bir çok ihtiyar general ve kanaat nıe lesi denıeld: u ~r 
u~~::~l:r ~~t~rftf1~:ş::~·~u:uta°n; ~~~~: ~1~ ı g· ıra ;;ay~ .~n~. ~s ı : e lehine dönmüş ~lduğu zannedilmek - vurulacaktır. Kansız harbin esası, amiraller, diplomaUar, bu prensi pi karışlll3maı{ filzımdır de ~~i ~~a a 

arına ~ yapılan Fransız multa - b . u u, Y? tsR. uyu ~u are- tedir düşmanı manen zehirlemek, uyuştu- kabul edemediklerindcl! bertaraf e Maamafih k il : f,'1 mı· 
ir taarruzu muvaffakivetle netice - r:ınıg~/~\ u~ubmıl adar:uzuhn :crasına Beİçikalı'ann mukabil taarruzu o rup felce uğratarak yenmektir. Bir dilmişlerdir. Şu da mühimdir ki- yalnız bir oku ar ~ız mektubun. 

. . B' k d" • nkı ı ışı mış u un usu enuz ma - .. . . d k' b rklara .1 .. k" 
1 

.. • nnınz ınızn at:ıcnmruı enmıştır. ır ço • uşman ta tah- IUm değildir. kadar şiddetli olmuştur ki, üssulha· milletin ıçın e ı ya a.ncı 1 . nazı er, curet ar ıgm hududunu a • aclrc ini d . t:>" ' 

ip edilmiştir. Londra 12 (Hususi) _ AI rnla • rekeleri ile tcmas'arının kesilmesin- mensup azlıklar, mı:halifler, gayrı surken bunu, mümkün olduğu kadar lik hav.at el '~~mıı; olsaydı, gnzeteci-
Albert kanal:nı kayıklarla geçı:n~k rın üç gÜn zarfında verdiklcr~;ayiat den .korkan Almanlar, Hasselt'e d~ğ memnunlar, nazım _içi~ .en kıymetli plfınlaşt;rmağı aslft, ihmal etmiyor- daha ~y~~atcn'~.da. k~nd_i. ini belki 

eşebbüsün mudafaa kuvvetlerının cok büyüktür. ru rıc'at etmcğe başlamışlardır. Şım elemanlardır. M llctın ıçıne fesad so lar; aksı tam çılgınlık olur da onu n· '1r ederdik. 
teşile akim k.ılmıştır. Kıtaları - • Askeri mehafilde sylenildiğine g" di bu mıntakada btiyük bir muhare· kulur isyan ve ıhtilal çıkartılır. Düş için. n ız ~azetecUcr, Yllzılarımızı hiç ol-
ızın gerisinde müteaddit h~va bom re bu zayiat Hitlerin Majinoya hü ~ be cereyan etmektedir. an ~emleketi içinde kurulan nazi Yeni $evkulceyştc, 1ıedefe v k tnn a~sa. ımz.~mız .aıtındn. ynnırak ka-

tı dımanları olmuştur. Bugun zar - • M"'h' "kt d t ·1· F m . .. k.. . . . arm.a unı \e ınane\'l me ·' l' . ti . t ar .. •ft ...,.,,. B 1 cum ettigi takdirde vereceg·i zayiat u ım mı ar a ngı ız ve ran- t k'Uıtı bu kansız harbı mum ·un tçtn, zayıata ne kadar büy"k ı su ı~c nı .anın.· ında 20 kadar duşmnn l.ilyya ....... ı e ha k . " . · ı. eş 1 • ' .ı • o ttrsa men üze · ı -'· . 
"k d a·· .... lmü...+Ur kadar fazladır. sız va uvvctıerı, harekata ıııtıra~ oldugu· kadar geni mikvasta idare olsun, lııç e1ıemmiyet veril N rını ze uuyonız. Acaba lıizı ~ı a a uşuru il~ • etmekt d' . 1 mez. or- ~nkit ede 1 il d n1 

il il Almanların üç gün zarfında düşen e ır. eder ve icabında silahlı kuvvet ere \'eç harekatında Alman don ,..... n ·ar Cl' o ay nçıkh&1 
Brüksel, 12 (A.A.) -1A2 MaP-S öğ tayyareleri 300 ii bulmuştur. Dün Belçika.Un. Ynlmlanım.. nifo~lı Al- yardım etmek için her türlü hazır- nın zayiatı, cidden büvüktür~n~ası • b~tererek mektuplarına okunmaz 

e vakti nC§rolunan rcsmı ~eb~g: 100 tane tayyare düşmüştür. manJ::ı.r tdnnı f~lcceldfr 1 kl apar Bütün yabancı mem - bu zaten göze alınmıştı ?\ ' akat, hır imza yerine, lıem okunur imza 
Müstevli~e karşıkışfddtcth bhır ~~t Belçikalılar büyük gayretler sar - r ... a Haye, 12 <A.A.) - Hükumet / k a:ı~r~eki Almanlr.r kansız harb sosyalizm sevkulccysi :

1
.dalsyonal - lwysnlnr, hem de adres ila\'e et eler 

avemet gösteren tna ımız, re a f d .. 10 Mayısta cereyan eden muharebe- e e · . :ı: ' t 1 a ve te- daha. d • 
1• mucibince kendilerine tayin e- e erek Alman hucumunu durdur - lerd Al ordusunun öncülerıdir. Bunlar, pro - ennıyı kabul etmiyor. • • ogru \-eyn daha mu\·nfıii ol-anı . . ad .. - alı kt • 1 B w e man ordusu kara kıtaabnın . maz mı9 'lmiş olan mevzılen adım ım mu- maga ç şma aoır ar. una ragmen ve Al "t ü1 . . • paganda ile casuslukla, 1cap ederse Yıne bu stratejinin "h' . · 
afaa etmektedirler. Müdafaa tertib:ı Almanlar Albcrt kanalını bir nokta- il ·r man ptaradşu iç crının Ho.anda cinavet ve dehs(?tle düsmnn memle- idesi de harpte rok .mddu ım bır ka- SEL.Uf SAUIT 

dah·1· gı"rmic olan düşman d - nı orması aşı ık annı bu halin ,, ~ ' ır §1 et ve de"" t ız ı ınc . :.- ffaki ti an geçmege muvaffak olmuşlardır. h k 1 A ' • .. ketinin içinden bozulmasını temine göstermektir Ask . . . ·~e ~ :::::s 
uvvetlcri, D'!~~~ir muva ye er Bu kanala yapılan taarruzlarda t:~r ~nu~ arına vke ad1etı.e~ıne23m~~ memurdurlar. Avusturvada, Cckos. zerine harp 

0

0 
ka~~ ve .~ıthvıl halk Ü- liği olmıyan sun'i bir devletti. Po. 

de cdemeını§ · _ . B 1 ık 11 b" ''k k h 1 k .. a aye mu a\·e esının cu · ~ .. . r mu iş şekilde 
1 

h h 
1 

_ . . . 
Birçok paraşütçü müfrezelen mıha e ç a 

1 
ar uyu a raman 1 gos maddesine mugayir olduğunu bildir· lovakyada Danzig ve Humımyada bu çokccektır ki yalnız b v onya, arp azır ıgmı bıt rmemış, 

'lmiştir termektcdirler. Brlçikalılar kanal ü- mekted' .. cülerin 'ne kadar faaliyet göster • larda değil bun!· .. una ugrıyan- hatta seferberliğini bile yapamamıs-
Aimanl~nn birçok tayyareleri dil· zerindeki köprüleri berhava etmek Hu"kCıımr. t b d d Ald onı'klerini herkes bilir Lüzumunda sersemletici b' arlı ışıdenlerde bile tı. Norveç, ihtimal bövJe bir akıbeti 

.. ~ • • • w e un an maa a man · .. ır yı gınlık v "k . . · . . rlllmuştilr. • .. • surtıle bu savletı durdurmaga \'alış- kıtaatının esir edilmiş Holnnda as - bunlar, seyyah sıfatile gonderılecck hasıl olsun. e pam tasavvur bılc etmemıştı. Belçıka da 
Alman teb1ıgı maktadırlar. Almanların tek nokta. kcrlerini ilk safa dizmcJrte tereddüt Almanlarla da takviye edilirler. Baskın , .. küçük bir devlettir. Fakat total stra 

.A) D N B A d b'l l · })(>b b k'" \ie surat, zırhlı kuv tı · t ·· d k' · k -Berlin, 12 (A · - • · · • an geçe 
1 

me erme se ' u op- etmediğini tasrih eylemekte ve: «Hit Düşnıan memleketinin içinde da. h«va ku t1 . . . ve erm eJı ora a muvaffa ·ıyetı olay gor • 
nsı Alman orduları baş~umandanlı- rüyü berhava edecek olan Belçik'alı lerin §eref ve kahramanlık tabirleri- 1 a sulh zamanında korku yılg' ınl k miktard vvkc Jlerıle bırlıkte ve çok müyor. Bir millet harp iç"n çok iyi 

t blr.ni ne§redıyor· c::::_ c ı , ' ı a u anılması ile ld d'l h ı k d" .. . ın §11 e gı . · d bert kanalından bir geçit açmışlar- ni ne manaya aldığı şimdi nnhışıh _ ve panik tevlirl ecf ilec:ektir Halk • miştir e e e ı - azır anırsa, en ıne guvenırse ve 
Ordu ile bava kuvvetl~n arasın a- dır. or» demektedir ker ve bilhassa hükumet adamla' a.~ 1 . çelik iradeli şefler tarafından ku • 

· çok sıkı irtibat sayesınde, Alman Hususi bir haberler bildirilen hadi· Y Belçikadn yakala ü ·r rmnlı . d .. 1 te . h 
1 

d'l rı u- şte Alman ordusunun şimdiye ka- manda edilirse zaten onun için bir 
Nla . .....,, .. ,. hareketi bUtiln garp cep- se!er ianesile mahimdur ki Manst - nan nı 0 zerın e oy e ~ır ası c ı ccektır 1 dnrki muvaff k' 

1 
. . . 

esinde süratle ilerlemektedir. Şi~a rlcht'in cenubu garbisinde ' bulunup Almanlar idam edilecektir. kı, bunlar Almanya ile bir harbi im- icrin tatb·k· .~ ıyct erı .bu. p:ensıp- tehlıke_ yoktur. Tota~ strateji, harp 
liolandada Alman kıta.lan, Gronııı Liege istihkamlarının en sağlamı olan Kadın Ye Çocukınra Hücum Ediliyor kunsız görsünler. Düşmnn şefleri a- {Ut h. ı ı ı e elde ~dılmıştır: Fa - h~zırlıgı ve .. kuvvetlerı Almanyanın. 

e eyaletini işgal e~şler ve H~ • Ebenemael kalesi Almanları~ eline Brüksel, 12 (A.A.) - Liegc • Brük r::ısmda çok kuvvelli iradeye sahi tal st~ç t u~utma.m~k l~zı.mdı~ kı, to - kınden aşagı olmıynn ve hatta bir 
e'e ve Şuidcrze ın §ark sahılıne geçmi§ bulunuyor. Bu kalenın 1000 sel hattı üzerinde mültecileri hamil olanlar varsa buıılan sad k P a eJı, mılh bırlıklerı zayıf, çok hususlarda ona üstün olan düş-

IU'nu§lardır. . . kişiden mürekkep olan kıunandanıl iki tren bomba ve mitralyöz ateşine divermek de m" k"' d" ece yo c- harp hazırlıkları az veya yok, küçük manlara karşı kat'i neticeli bir ta -
Alına k ti · Yssel mevzılerı- ve efradı teslim olmuşlardır um un ur. Çekoslo- ve müdaf ·ıı tl k 

i zorı nd kuvve en be dogn· ı L'ecr .. "nde Alman kıtaİan istih tutulmuştur. Kadınlarla ve çocuklar vakyanın jşgalind~n evvel Almnn ' ff aasız mı c er:? arşı mu- arruzdan çekiniyor. Kansız 'harp u-
.. a ı tan sonra, gar ı .:>e onu • .. .. A " - J"l ak olmuştur Avusturya zat u ·1 " · •. . . 
riiYlielerinde Amersdoarf'dan Rhe kamların ileri hatlarına kısmen de - la lebaJcb dolu olan vagonlarda, yu- lar Çek hukumct c>:-kiınına ve ku -1 · a b' r·. d .

1 
•• d en 5~ ene muttcfıklc!' uzerındc hır ne 

en istilmmcti~de uzayan Grebbe rin bir surette girmişlerdir. ., . rekler parçalayıcı sahneler cereyan l 'Tlanda.nlarma hurludl::ıra yığdıklıırı j .r ı:t 1~ :f rar ımı e ıçın en alın • tı.ce alınamıyacağına göre, acaba na
nttını Yarnuşlardır. Belçikanın cenup kısmında uerlı - ctmi§tir. l rnvYctleri göstermişler \'C muk k' ı. e os ovakya, muhte cm tah- zızm stratejileri kat'i neticeyi nasıl 
e~z çok cenuba doğru, :Abnanlar yen Alman. kuvv:tleri d~ d~~~~~~ Tren Liege ile Brüksel arasındak: \'emet takdirinde Progın blr gün a i-J ~~~~t;na, sayıs~ ~~rp ~alzeme ve elde etmek istiyorlar? İşte henüz hiç 

17t~f!~~!ı.s~~~:aa:::ı~~~I~ ~a~~~~~~~u~~~~n~l~~~lardır. (Demmı 7 inci ayfamızda) Mnde nasıl tahrip edılere~ini anlat: kuv~;t;t1~:1dus~~a ;~~:rn ~i~i~7:~ ~-·~:~ı tılmıvan "'1 mühim nokta da 
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Ziraat Mütehassısı 

1ZZET TARIMER 

Bu sözler iki kızın kalbine bir ok bilmiyoruz, öyle olduğu halde biz miyordu. Bu, açıktan açığa münase- ya~arile Y.oğunıl°!uş ~l~n ~.ızı~ .~!.."; 
gibi işlemişti. Oıılar da babalarının bu aıle yurdumuzu bırakmag-a asla beti katetmek, nişanı bozmaktı. sal sı, sah~e~fırlıgın, ıkı yuzluluğU 

be- d""" hu derecesını b. ı- ,.. 1 ·rı· vefatından sonra büyük konakta ya- razı değiliz, sızin böyle bir şeyi nasıl Behire önceleri o kadar gen .. ıgı, 
1 

ır ur.u a am~yor,_ ~.J 
d .. ·· d····· ·· ·k · · · o kadar yuk- san arın bu kadar fena olabilecegu.ı-payalnız kalacaklarını ve maış:tıe .. - ~şun _u~nuze bile şaşıyoruz. Siz ahla ını ve . ~cıyesı~ı _ üre" i bi " .. . . . 

· · k ·· ı · · · k iyı go hızım l"tn nafile ü ·· ı · · gör.. sek zannettıgı hatta tıpkı kardeşle Y g r türlu ınanmak ıstemıyo rının ço guç eşecegını pe · ~ zu meyınız, u- • . . . .•. du z , ll k . .. 
1 

r' 
rüyorlardı. Fakat bır gi.ınden ertesi yoruz, ki uğradığımız felaket sizi de rine benzettiği ıçın çok takdır ettıgı b ·k a" a .ı u, O acı gun_ e ; 

k • b · b k dar bayağı bir insan ol- aş a yenı acılar ve hayal ın güne düştükleri bu içinden çıkılmaz sı maga aşladı. Fakat bizim için sı- gencın u a k ,. tt kisarlar r t . 
1 

b vs• 
Edebi Tefrika N&. 12 vaziyete rağmen konağı satmayı ve kılmanıza Behire de, ben de razı de- duğunu bu mektupla atı sure e kaları ~ h~ ave. e dr:1ı\ot~ k u dl 

V "h· · j terketmey· bir an bile akıllarına ge- ğiliz. Biz iki kız kardeş çalışmağa anlayınca tabii çok müteessir oldu. .. . : ıre ş:m 1 a ır ar en . • 
Ondan sonra ecı 1 zıyaretıe - dalgaları şahlanmış payansız bir de- . . 

1 
. • _ bü ü _ . . . . . . Evvela, bir hayal gibi gelip geçmiş tuylerı urpermege başlamıştı. VecJ 

rini biraz d_aha . se~rekl~ştirmeğE; nizin ortasında yapayalnız kalmıştı. tı_~me~ışlerdı ... isınde dogup ~ ın- ~a.rar verdık. İkı~ı:ın de e~ımızde olan aşkına, 
0 

saf ve samimi sevgisi- hiyi ha la seviyor muydu? Delika?' 
başladı. Behıre şımcı, delikanlının Vecihi bövle yavac:: yavaş uzıaklac::- duklerı, her koşesırıde, her bucag yı şehadetnamelerımız. var. Bıraz ya . d sonra da çok merd b ir in- lının yakışıklı endamı esmer ve cıd 

• " ~ '!t 1 . . b b l ' b r ı d b'l' 'k' ne yan ı, 1 t halındc o zaman yavaş yavaş artan tıktan ve iki kızın felaketine karşı ta da kardeş erının. a 3 ve anne erı · ancı ısan arı ~ ı ıyoruz, ı ımız ettig-i gencin bilakis erkek- di siması balHlarındaki hakimiye 
. . h t b l d b. . b 1 . san zann ' 

bu uzaklaşma meylinin bütün safa- mamile Iakayd kalacağını her gün nın ~ırer ı:ıuazzez a ırası . ~una? e ır _ış u ur, ders verır, hayatımı- lik hislerinden bu kadar uzak oluşu, ve gurur gözünün önüne geldikçe 
batını, birer birer gözünün önünden yeni bir halile ihsas ettikten sonra bu aıle .. 0c~~1.~ 1 n~sı~. bır~kabı~ırlerdı, zı temıne çalışırız.» bu kadar maddiyata düşkün bulunu- genç kız, başka hiçbir erkeğe me'f' 
geçiriyordu. Zavallı kız baba ve an- b~r gün geldi ve Behireye «Size mü- onun .. busbu~un sonup .g.ı~esıne n~- Vecihi de galiba bu tarzda bir ce- şu kendini yeise düşürdü. letmemiş olan tep temiz yüreğinde 
nesinin fıni surette ufulünden sonra hım bir teklifim var, hemşireruzi de sıl yureklerı razı olabıhrdı? Vecıhı- vap bekliyordu. O günden sonra bır Bir insan nasıl olur da göründü - boşlukla karışık tarif edilemez bif 
bı.i büyük yürek acılarının bütün te- çağırın» mukaddemesile söze başla- nin, sırf maddi düşünen bir insan ol- daha görünmedi. Yalnız on beş gün ğünden bu kadar nksi huyda çıkabi- acı hissediyor, fakat akabinıfo yitı6 
sellisini nişanlısında bulacağını zan- dıktan sonra cİkı kız kardeşin vazi- duğunu, manevi hıslerle hiçbir alii- kadar geçmesini müteakip Behireye lirdi? Nasıl 0 aylarla söylenmiş olan ayni merd tavırlı gencin felfıket gii! 
netmiş, denize düşen bir kazazede • yeperini iyice düşündüğünü, bu bü- kası bulunmadığını isbat eden bu bir mektup gönderdi. Delikanlı bu güzel sözler, arkın ebediyen devam !erinde gösterdiği kııçtiklüğü de bıt' 
nin can kurtaran simidine sarılması yük konağı derhal satıp ele geçecek sözler karşısında asıl Melahat irkil- mektupta •Hariçte bir vazifeye tayin edeceği hakkında verilmiş b•.ılunan tün teferrüntile düşününce, bu def~ 
gibi iki elitle Vecihiye sarılmak is- paranın yarısile küçük bir ev alarak miş ve delikanlıya sert bir tavırla edildiğini, acele hareket ettiği için vadlcr hep sahte, hep y~lan olabilir- da yine kalbinin en samimi köşele' 
temişti. Fakat o can kurtaran simidi diğer yarısını da müstacel ihtiyaçla- demişti, ki: cVecihi Bey, vaziyetimiz gelip kendilerine veda edemediğini» di? Bütün mevcudiyeti, ailesinden rinde derin nefret hisleri uyanıyor• 
yavaş yavaş elinden kaymış ve uzak- rına sarfetmelerini muvafık gördü • çok bozuk:. İki kardeş, yarın bile bildiriyor, ne nişanlarına, ne de is - aldığ ı sağlam terbiye ile doğruluk, du. 
laşmış, Behire kız kardeşi ile beraber ğünü» söyledi. kendimizi nasıl idare edeceğimizi tikbale ait bir kelime bile ilave et- ve temizlik, safiyet ve samimiyet ma (De\•amı var) 
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J YURT YAZILARI 

zılçullukö 

Saliüe: V '~~ • 
meı 

er 
(Bll§tarafı 2 ncide) şuşmakta olan çocuklara dalan ba .. 

alınıp yetiştirilmesi yoluna girildi. kışlarını çevirmeden: 
(1 ncl lfüdan devam) isi Roosevelte b~:~ek~d~~.::~ =~ HAR p T E K Ö y C OL OK Köy çocuklarının enstilbye alınma- - Ve işte, bütün ümidimiz bun. crkarıumumiyesincle büyük bir da Belç kayn u un t . Roo _ KÖYMEN ~n~n güdülen prensip ve ~a~im olan lardadır, dedi. Sonra koltuğuna gö _ değişiklik olmu(,:tur Monroe etmsi ricasında bulund~~ş uı. ta Al Yazan: Nusret ıhtiyaçlar şunlardır: Enl!ıtuye alı - mülerek devam etti·. ~ • · r ıgı cevap 

kaidesine tebaan Amerikanın seveli bu mesaıa ';:'. -ıub·yetle nacak çocuk mutlaka köylü clacak - - Şimdi her tarafı gezip her hıı
Avrupa işlet ine kanşmaması man slyasct3~i?. . d ~r . ~=r e:mış- Çoluğundan çocuğundan tutun da gösterecek en mühim unsur !ar ise tır. Köyde anası, babası, akrabası, a- !im izi göreccksinlz.Zanncdi;orum ki 
lehinde azami lnraldar olanlar ncticelcnecegı umı mı ı en cahiline kadar, artık bugün her- köylülerdir. tölye, arazi, hayvan ve evleri buluna ilk nazarınıza çarpacak nokta· kla-
dahi likirlerini değistirmişler- tir. • . kes iyice anlamış bulunuyor ki, yir- Bütün köy deli~anlılan . ve .•1:" c:ktı!. ;ı.z 5?k zirn~tle uğraşan bir sik mekteplerimizde _ bünyel;,,i ,,., 
dir. - Amerıka Bo"'.alarında minci asırda bir harbin sirayet te - yaşlıları cephededırler. Genye ıhti- koylu aılesının çcıcugu olacaktır. Bu, tedris •istemleri icabı- şahit olunan 

Bütiin Amerikan gazeteleri Boston, 12 (Radyo ile) - Holanda siri yalnız cephelerde çarpışan kar- yarlarla kadınlar kalır_ Bunlar da, onun enstitüde yetişirken tatbik e- intizamsızlık ve dısiplinsizlikten e • Amerikanın harbe girmesi le- ve Belçikanın jstiliisı Am~ı;ka bor- şılıİc!ı kuvvetlo;c münhasır kalını - milli vazifelerinin icabı .•!:ırak, top- dilen sist~e intıbakını kolaylaştıra- ser bulunnıaylfl olııcaktır. Çünkü lşl
hinde neı;riyat yapmaktadır - salannda duyulıınca, aksulamel de yar. Bugün harbe giren bir devletin rağı ekmek, mahsul ycliştırmek, şe- ca_k, en~tud?". çı~tıktan sonra da miz uydurma iş değil, hakiki iŞ<lir. 
lar. başlamış ve borsada paralar sukut cansız ve canlı bütün uzuvlan her bire ve orduya erzak sevketmekle koye donmesını ,koyde kalıp çalış - Blı: disiplini iş ve iotigalle temin cdi· 

'azi Almanya.ının galebesi etmeğc_ başlamıştır. Esham iizerinde an mutlak b ir tehlike ile karşılaşa- mükelleftirler: Fakat bu işlerin ge.li- m.asını teminde ,r;ıüessir olacaktı~. yoruz. Muallim bi; grupun başında-
halinde Amerikan·n da çolt tahavvul yoktur. bilirler ve bu tehlikenin sırasında şi güzel ve bılgısızlıkle yapılmasıle Bır pedagog cYcoı yaşına kadar hır dır, meselii talebeye tütün dikmeyı 
mü kül vaziyete dü•cccğ~?i. te Amerikada Endiş': _ behemehal büyük zararlarını göre - hiçbir müsbet netice •:de edilemez: ~uğu .. b_:ın_a ve~n, ond?n s~nra n'.'" öğretirke~. bırakır: ba~ka tarafa gi-
bn "z elli ren gazele er huku - New-Y ork, 12 (A.A.) - Buyuk Ok bilirler. Şehir Jer yıkılır, kasa balar, işte bugün de, bu su tunda kendı- r~) e got~rur, kıı~e verınenız verı - der, hatta ınsnn huli bu, dalga geçer, 
ıncti harp lehine müdahaleye yanusta statükonun muhafazasına köyler harap olur, kadınlar, çocuk- sinden bahsetmek lüzumunu hissey- nız, o .d•ıma. benım ola~ak k~lac.:ık - fakat çocuklnr işlerile meşgul olmak 
•cvketmcktedirler. dair geçende Hu!I tarııfın~an yapı - Iar, ihtiyarlar en kuvvetli ruhları bi- ledlğimiz Nusret Köym~ni?, •.Harpte tı_r!• dıy~r kı, hunu~ dogrulu!!" uz~ ta~ ~aşka bir şey yapmazlar. İkinci 
fükiınumıım;,.e~eki bu ôni ve lan beyanat hakkında tefsırlerd~ bu le muztarip eden kolsuz, bacaksız, Köycüllik> isimli hacmı kuçlik fa- rınde mu~aka~a edılemez. işte hız muhım nokta, yine klasik mektep_ 

seri ta ha vviil•" n lıii kUmet me- lunan New-York Herold gazctesı dı- beyinleri patlamış korkunç ve acıklı kat muhtevası büyük eseri, harp es- de bu dog:u su~ uym.uı bulunuyo. - !er gibi, bizim as !arla tatiliıniz yok-h r·ı· d d k ~ l k t vor ki· cesetler halinde ''erlere serilirler d k"" de kalanların vapacakla- ruz. Bu psıkolo1ık realıtcnın kabulu- tur. Yaz kı~ tedrisat vardır Yalnız a ı ın c c co · serı o ara · c- J • .ı • nasın a oy J " • •• :. • 

· · · ·· t · b" .. cJaponyanın }'clcmenk Hindista - B d d 1 d k" bugu··nku- harp . 1 . u"kemmel bir ihtisasla an- dur kı, koy kalkınmalarında kullanı- yılda yirmi gün kışın ve , irmi gu··n sınnı gos ermesı ır gun mese _ un an o ayı ır ı rı ıı erı m k 

1 

k.. k • 

lesidir. nı hakkındaki tam harekeli şuplıe !erek bütün millet ferdlerinln çok !atıyor. Risalede toprak sürme ve zi- lac~ unsur ~"?•. oy. ç?c~ !arından yazın taı.ı yaparız. Mektebe aldığı-
.. .. • ve tereddüde mahal bırakmıyacak . • d"kk t t 1 . 11 • hakkında bir çok ma- seçılerek yetıştirılmesım ıntaç eden mız çocukları kendi olıcıtıklan havat Bulun Amerıkada Almau z:ıyıal vermemege ı a eme erı raat usu en b 

1 
d b" . . 

1 
B • 

' f f. k. ' t · ı t: ma 1 inin A - kadar sarihtir.• Iizım geldiği gibi, cephedeki ordu - Jümal serdedilmiş, mühim nasihat - se ep er en ırısı o ~uıt~r. unda? tan fazla uzaklaRtırmayız. Onun için mm.ıı a ıJc ı ı ı Bu azete Almanya Holnndada SÜ • • • . • 'imi . köylüleri köyle uğra- başka; bu çocuklar koylcrın en zekı, nıclttcp müstahsil bir karakter ar -
";e ıJ:nnı~ da ı!"''~~~~ •!:;':. ratle ~uva!İak olduğu takdirde Ja - l~rı"; yıy7'~' ı~~~~e y~~I=~a~ !::ı:~rıbi!J;' ve usuıı: mücehhez e- çalışkan, eneıji.k çocukları arasında~ zeder. Her işimizi kendimiz görürüz. 
o ncaktgdı. anan ı ponyanın müdahaleciliği şiddet kes- ~kın e ds~ er erH b" l kt b"T· d ek esaslı :fikirler mevcut.. ayrılacaktır. Koylcrde bulunan 2 mıl Kapılarımız açıldığı günden beri bu-
mc e ır_ • . . k , A • ı tıza e ıyor. ep ır ı e, u un ec yona yakın cocuk arasında ne zekii- raya h" b" ı · · · . . 
Roo e\'eltiıı Kra 1 Leopolde bedecegmı kayOOtme :e . " merı - millet vatanının kurtuluşuna kadar Allikadarları bu eserden mub.ak . - 1 hattii deİıaiar bulunduğ n - 1 ıç ır b. a m •rcı gır~em ştır. Bı-

cvabı kanın asıl menfaatler nın Holanda alı acak ve esasen bu alı ma sa e- ·a istifade edeceklerdir. Kendılerı- ~r,. . . u u şe na arımızı ıle kcndımız -yani ço -
Brüksel, 12 (A.A.) _ D, N, B, a- müstemlekeleri. t~mamiyett·i~i~ mt ab - ~ınJedir ki vatan da ı.!.ıu~muş Ja- :ektavsiye cdeıiz. Fıyatı 10 kuruştu_;. :~~~~°; 0t;.~:~: ~:: :::~~~~':ı· ;~;;~ ~~=ı~:::Yız- Y:pıyob:· Dışarıdba. 5 - G 

jans
1 

bildiriyor· sun kalmasını ıstılı.am et ıgını e a- k 1 B ld iı yer- Ankara Recep Ulusog- . d . a çı an ır yapıyı ız bu-
. ·· mh ·· z ttirmekted ir ca •• ası ıg · mek azının eyız. rada 5 - 6 yüz liraya ma 1 ediyoruz Kral Lcopold Amerıka Cu urre- ru e · Harpte cephe gerisinde faalivet lu matbaasıdır. Seçtii'fimiz cncuklar ayni zamanda v ı · k · 

- - - · - - - "'"tll»llllWlHDmtıUlt .. 111" d " b" •ı d 1 _ _ .,_ ·-- - .. . ,. ,_... _ _,, _ -·· -·-" , " _ o ~: e, çam ıgın nr asında harıl harıl 
cc:=-ıı: el 1 ·10 ou·· n c urchı· ıı ._ ... ._ ...... _nıuı1Hın11tuonwııııuuııııınıııtıu•wııuıauuııu111111ıılllutıııııııuı bedenen e gu_r uz ve. sag a~ ır ar. işleyen, taş, kunı, kalas, ~ıyan ço-. s p o R Bu noktaya bılhassa encmmıyet ve- cuklan göstererek: e 1 husf arrmız y . Ettı• riyoruz. Nihayet, bu çocukların köy - Görüyor musunuz, O€di bunlar 

alk fırkası namzetleri 
ittifaka kazandılar 

Ankara, 12 (A.A.) - 12/5/940 
tarıhınde yapılan intihapta boş 
olan Aydın mebus}uğuna Eminö 
nu Halkevi reısi Agah Sırrı Le
vend, Bılecık mebusluğuna Ada
nada Gulek Limited Ş rketi Mü
düru Kasım GülC'k ve Zonguldak 
mebusluğuna Siyasal Bilgiler O
kulu profrsö~ı Hazım Atıf Ku
yucdk, Cumhuriyet Halk Partisi 
nam7edi olarak i ttifakla scçılmiş 
lerdır. 

effilll - mek!°bini ı;ek il'._i bir ek"'°': i!e. ~i- bu ay sonunda yeni gelecek' 2SO ta-

k tirmış ve koye gore hayati bılgısının lebc için yeni paviyon yapıyorlar. 
Yeni abineye Lord mükemmel oı~a" da şarttır. . öıe~e maransozhanedeki çocıı1tıarde Lloyd da giriyoır ...... _ ,_ Bu, evsafı haız ço~uk.lar~ bulup. bı- yem arkadaşları içın knryolalar ha-

::==::=:=:=:=:=~~=~= ze göndermek vazıfcsı ilk tedrısat zırlamaktadırlar. 
Londra, 12 (Hususi) - Churchill (6 ncı sahifeden devam) 1:: l .. 1,. ld k müfettişlerine verilmiştir. Onlar na Bir nokta clnha· bu ye . 

1 

k 
· k b" · • k ı h Mısırda 3- mag up o u .. k d ·a 

1 
• nı ge ece ve ycnı a ınesı azası ra ın uzu- istanbul - Anknra • n. .. hiyelere ve koylere a ar gı er er, talebenin yarısı yani 

125 
. k d · · ı a· Kahire 12 (Hususı) - ~xıg;un b 

1 
. . • ı ız ır, runa g rerek ycmın etmış er ır. ıstanbul ve Ankara mektepleri • • . • Gal f bu çocukla,.ı seçerler, un ar ıçın Böylece kız mevcudumuz d" a t 

· · · · d k" d • · "k Mısır nmlıtchtile a asnray - . b" .. d 
1 1 

.. r mış lngılız kabınesın e ı son egısı - muhteliUeri dün Kadıköyii'lde ilk . . 
1 

, , 
1 

fişler tanzim cdıp ıze gon er r er. olacaktır ki bu bizi cidden . a· 
. - · · I d Ll d .w·· t ı~ener muhtehh :ırnsmc a ~ apı an . . d t tk"k .. . ' sevın ı-lıgke ınNzırnaln:en ~o:1 oy ;ust~ karşıl~nıalarını yapmış!ardır. Ankaf. futbol m:ı!:ı bii~iik bir lmhbalık Biz de bu fışlrc:'." -~z~.n .. uz~. ılya. e ı rcnv mu·~ıı~ bir hadised r. 

le e azır ıgına. '' orrısson a aş ra mekteplileri nisbetcn daha zayı .. .. • • . . .. 
1 

eder VC' son sozuınuzıı soy erız. e gu umsiyer k ilfivc etti" ı · · d · ı · ı · ommde ccrcy1uı cbnıs \e n ısır • . . . . 
1 

h . " . Nazır ıgına tayın e ı rnış ır. bir kadro ile geldikleri ha!de maç: . . . 3-l , ·
00 

U _ Ded'gınız gıbı ası cev erm o- _ Fakat noktnlar b"tm k·· ........................................................ nıuhtelıtinın • ga:e Ş e ne- .. " . . .. .. .. ı ez ı, ens-
kazanmışlardır. t" 1 • ti zunu scçış.. .. tıtumuzun husu~iyetlerindcn biri de D .. nya ar bi Birinci devrede iki taraf da bütün .....::: enmı. r. - Başka tiHıi olam~z:. da.va bu. - hademe kadrosunun gayet dar olu -
gayretlerine rağmen gol çıkarama -~ .. , • -ük .. <'vct da~a. ço~ b.u~ uktur:. Bu udu_r. ~şçılnr, çamaşırcılar, gece a mı !ardır İkinci haftaym gol bakı . Yuk;;:ıek 4. cu K. . 152 osy<'tc farzedınız kı bır kısım ınsan- b kçılerı, kapıcı santral memu ve apo y · l) ır· tt" 1 56 2) Yorgo · ) · f ·1 · d ' ru .• r:===:==:=ır ıo mından daha verimli olmuş ve Anka usamc m • ' !arı (Beethoven ın sen onı erın en hepsi bu kadar. fist tarafı bütıin . -a 1 ar a rın ya· (Birinci sayfadan devam) ra iki lstanbul da son dakikada bir 3) ~emıl. .• • - ıevk alıyor, ?tekile~ bu se~f?nil:r - !eri çocuklar kendileri gö:.Urıer. ;:_ 

1 Janamıyacağmı açıkça ~ildir- 1 k lard Gulle 4. cu K. · 
14 

den sadece sınırlenıyor, birısı sag - taklarını kendiler" y 
1 

f b ··t k. 1 ·ı· go cı armış ır. ) S . 11 59 2) Kakulidis 11. . l"k fh b-t·· ı apar ar, so rn -1 d 1 miş ve unu mu en ıp ngı ız Ankaranın gollerini Kadri ve Hik- 1 amım • ' lığa ait tcmı~ ı me_ ~mu~a • u un !arını kendileri kurarlar. Görecek -s 1 rı y o r a r ve Fransız sefirlerini kabul met atmışlardır. !stanbulunkini sant 3) '_lakkı. . • mUnlisile sahıp. v~ bakım,. o_tekı de - siniz ya, şu yanda da 30 kişilik yeni 
(3 üncü •ahifeden deoam) ederek ayni şeyleri söylemiş- 1 k" şt Gulle 1. cı K · ilksiz, pencercsız ızbe ve ıslı hayvan bir banyo daires· 

1 

. O 
. ro or Ze ı ykapm~ Nır .. tbrah"ım Fu 1) Ata 13.94, 2} Onat 13.92, 3) nefesilc dolu bir odada yatıp kalk - rada clohrt yu··z t ıl ybapıy~.r ar. Bız bu 1 O ki ometrelik mesafeyi 6 saatte tır. Ankara ta ımı. urı, . , . 

23 
. . hh k "d 

1 

. n e e ,yuzc yakın e-
ancak nFmıştır. Akşama doğı·u Amerika ve S d t N ~ Eş cf Suphi Hikmet Şerıf 12. . manın temız1ık ve sı at aı e erme g· itmen yirmı"d f 

1 1 

. 
"' • • at, e a , urı, r • • • . { • . ~ b"l f k d d • en aza mua l•m· To-• 

1 
D • • İtalyan sefirleri de Harıcıye 9 

• • hmet Dısk III. I . . • . mugnyır oldugunun ı c ar ın a e- pu to u r. had . . • · 
Almanlar Şıma emzıne • •1 Kadrı, Sabn, A :. . t l) l\.lel"ıh 32.57, 2) Alacttin 23.57. _ .

1 
B"rı"sı· yaşamasını kolaylastırıcı P . u. ememız var.Dıger mck Varmıslar Nezaretine gelerek Arıla ı e 1 t h 1 takınır Muvahhıt, Mura" gı. ı ' tepler gıbı yapsak 60 70 h d ·ı ı.; görü müşlcrdir. s an. 

0 
• • 1 t K • 3) özden. bütün vasıtalnra mnlik ve iktıdar .. . . . . - a eme ı e 

Berl!n, 12 (Hususi) - Umumi ka- Süleym.an, F~ruk, Ani, sme ' a Halayda yapılan bisiklet sahibi, öteki bunlardan modern aıe- ;u~ ç?vıre~ı~'.rı~ ~u işi. Sonra da a-.rargfilıın son tebliğinde, bütün şi - b• • dir, ekı, Fendun, Yunus. . müsabakaları min insan zekasının mahsulü olan az~mızı duşununuz: Yuvarlak he -
mali Holandanın Alm•nlann işgali Romanya ka ınesı Terfi maı:ını Pera kazandı Antakya, 12 (A.A.) - Türkiye bi- en basit lileti bile kullanmaktan ·- sap, Arnavutluk kadar bir yer ve bu altında bulunduğu ve Alman kıta- (1 nci "3yfadan de\·am) Dün Fenerbah~e stadında oyna~an rinciliklerine iştirak etmek üzere ler clz. Birisi mevcut kanunlardan hu- Y'.'rde, bu kumlu ve kireçli toprakla, !arının Şimal Denizine vardıkları Askeri hazırlık mesaisine, memle- ikinci küme terfi maçında Beyog~u· tıp edilen bisiklet yarışının sonun- kukl prensiplerden en geniş .:.ana- hır çokl~~'.nın hiçbir mahsul alına -bildirtl~ektedir. • , - _ • ketlmizln, kendine alı ol mı yan her-, spor Beylerbeyini 4-2 yenerek b~ • cusu bugün yapılmıştır. 75 kil.omcl - sile hisse sahibi olmuş, onların bü _ maz dedıfl'. ~u arazide en iyi randı -Bclçıkn Ba >ekılı Vazıycü hangi bir menfaa! peşinde sürüklen- rinci kümede Hiliil takımının yennı relik mesafeyi 2 saat 33 dakıka 30 tün nimetlerini kendi arzu ve ihti- manı alabılıyoruz. 

_ sel 1/~l~t;yor Belç ka Baş- mesıne meydan vermeden işlerin i- almıştır. • . • • _ saniyede alan Süleyman Uça~ .~ın- yaçlarına rôm edecek surette zeka Uzaktan çcıcukl:ınn sesi geliyordu: 
B'.".k . 'rıoı C,;d :oda söylediği nu- daresini serbestçe temin edeb!Imesl Maç Beyoğluspor hakı~.ıye.tı ~ taka birincisi olmuştur. !~ıncılıgı de ve iktıdar iktisab etmiş, ötekinin bü Biz uhısal 1>4Tlığu1 tcmcliyiz, vckılı Pıe i ti~ ki:) için hudutia~~ tey~kkuz ~aaliyetin.e tında cereyan .etmi~ ve. b'.nncı deue bir saniye farkla Reyhanıyedn Mus- tün bunlardan haberi bHe yok. Şim- kö"kı1yı1z. 

tokta dem ş hdesine dü:;cn müte - devam edccegız. Hukümetın, bu nı- 4-2 Pera Iehıne bıtmıştır. • tala alm~tır. di soramaz mıyız; ub millet arasında Biz yurdun öz sahibi, efendisi, •Şu sırada u b 1 bulunan zam ve emniyet siyasetine devam ikinci devrede lleylerbeyı takımı Ankarada atı kültür birliği var mıdır? y· _ l:iiylüyüz! 
addit vazıfelerle .una ~~ş ı edeb"Imek üzere, bütün Rumenlerin hakeme itiraz ederek sahaya ~kma- müsabakaları maz mı ız· Rö le bi ıne sora .. . . _ _ 
hükumetin halkla ısledıgıdşek.ld_e. s. müzaheretine nail ol•cağına eminim. m•ştır Ankara 12 (A. A.) - Dün ve bu ildir v;hd.etlı"d~ d r 8b0~1. ete klıvvet - Açıkta muzık dcrSJ .• , Koylu 

muhafaza e erneyışını .. • . . . . ' • d ed"l ' ır, ene ı ır mi? İşte marşını okuy rlar kı bir temas . . Yeni hukumet ve yenı SJyaset bu- Diinkü Atletizm ftlüsabaknlan gün atış pollgonunoa evam ı en dava budur- E k .. 

1 

: 
0 

• . 

elbette takdir edersınız. . • . • dur. · . 0 .. F hah tadında halk - nbakalarda çok fyi neticeler a-
1 

: .n ıssız oy erdekı VUrd Sonra sıcak, çok samını! bakışla • 
Pierlot sözlerini şöyle bı~rm:ş~:~- Dahili sahada sükünet ve sulbü mü.::;:.k~:~ n.!'ı al~da atletizm ~:::ıştır. Her zamankinden fazla ~~ıı~7 d.':.aıhata edecek bir kültür rmı gözlerime çevirer~k.: . _ . . 
Müttehit bulunalım ve za ~r _ temin siyasetine devam ederek bü - h k ti . 1 tı Bu müsaba- .b t gören bu müsabakada puvan- bg Y tmanın yollannı bulmak - Buyurunuz; cnstıtumuzu ıstedi 

uh fnza cdelım Mut . are e crı yapı mış r. rag e \'e u yollara derhal ad tm kt ' ği . "b" bT . . . d" dedi şı it madımızı m . a · _ tün Rumenler arasmdn .ittıhadı ve kalarda Faik çok kıymetli bir derece ların yüksekliği sayanı memnuniyet D • . . ım a a ır. nız gı ı geze ı ırsınız şım ı.. • 
tefiklerin yardın:>yle muzaffer ola tesanüdü kuvvetlendireeegiz. . . elde etmiştir. bir vaziyettedir. • .... ~.':::~: .. '.~~.~~ .. :damı, bahçede ko - KAND~~~ .. 

- ı"kt d" h d harbin nctıcelerı .. · 50 ı b. ••·••• ••••••••••••••••••••·• .. ·············•••••••••••••••••••••••············ cnı,rız.o ·· ledı"gvı. esn"da ısa ı sa a a, . . 14.10 olan bu derece (I'ü"rkiye Ye Şı"mdı"l k 60 uzerıne puvan a ı-tk S Y 
u t d d .,:•nttttnıı1"''"'•11ııtt1uııııtt1Hııu11tt111Mıt1Hı-1 pjerlodt nhu untuehlikesi icıareti ve- ve zaruri ihtiyaçlalrımızlla gıkgı emia Balkan rekorudur. Eski Balkan re- rinci Mehmcd Özer, § Vecizelerı·n ~e"'r'"h'"",~mııı~-~ POLiSTE: 

Brüksel e ava l' ha muğlak bir ha e gc en c ono - · "k 60 ·· ine 57 puvanla i = 
" d koru 14.8 ile Yunanlı Maudıkase a~ Şimdilı uzer - rumıııııııııııtıııtı111111uııııı111ıııı111ııııu1Mıı111111.. = o b"I h 

rilmi•tlr. •d"ld' m!z için, yeni nizamlar vucu e gc- itti. kinci Mustafa Ural, . Hayatta muvaffak 1"'"'-'"'" tomo ı çarp ·ı 
Essell Bomhnr~ımant E ·ı~ ~ay tireceğiz.• F..ski Türkiye rekoru ise 15.2 ile Şimdilik 60 üzcdne 54 puvanla ü - sırn fırsatı gaka la ~stm_anın Pa.ngaltıcla oturan Mus~a.dodg u 

Lo dr• 12 (Hususı) - ngı ız - .. da . 1 .. gıp ı ısmar SU!cymnn Nişııntn!ıl Rumelı ca e • n _ Almanva üzerinde u ine yapılan bır hucum esn?sın • yine Faikte bulunuyordu. çüncü H. Rıza çoz. etmektir . d k "f" Osmıuıın idn-

yareleri ı::::::~ askeı i hedefleri bom- ~urad• bulunan bir çok fabrıka. v~ Netfoelequulardır: Şimdilik 60 üzerine 54 puvanla il - FırsatJ~n _Yakalamak ve istismar sın . .:"'e!"::~:bii;n •:.demesine ma-
çarak mu . 1 rdir mühimmat depoları berhava edıl 4 cU K. 100 metre çüncil Yaşar Yalçınkaya. etmek, hıç şuphe yok ki insana ha- resı kd l Q kulagın· dan ağırca yara-bardıman etm § e · 

8 
.. t ·. . , nız a mı:1, 

me anda bilhassa, Essen üze- miştir. 1) Sezai 11.5.2) Ferit 11. Müsabakalara salı ve perşembe gun ya ta muvaffakıyet temın eder. Fa - lanmıştır. 
Bu Y 3) Yunnidis. ıeri hariç her gün saat 16-17 arasın- kat fırsatı yakalamadan evvel, fırsa- ----~~~-~--~-=~ 

Senenin e~ .. g~~~! .. ~~.~~!?.~ .... ~~~ ············· ········ ····· 
• Hediy er: . 

Zengı . b"r ~ meseldir. Uallcdilmi şck.lini .. (20) 
ller rcsım. ı. f arından sonra on gün içinde bızc gondc

numarnlı resmın m ış 
riniz. 

3 CÜ K. 200 metre: da devam edilecek ve cumartesi gü- tı yakalamak liyakatini kazanmak Tasviri Efkar 
1) Hilmi 24.2, 2) Hayli 24.9, 3) nü müsabakalann ffaaU yapılacak - fırsatın ne olduğunu, hangi fırsatın --------------.... 

Ricopulo:;. tır. Bu müsabakalara herkes iştirak yakalanacağını bılmek lazım. Nüshası (5) kuruştur. 
110 M. 1. ci K : edebilir • Bunu bilmedikce ve öl,rrenmedikçe 1 Abone şeraiti 1 T~~~!'e _~;ı~ç-
1) Faik (14.7. yeni rekor), 2) Vas ·-"- ·-.. -· -· ... -··-- -..,. ·- ..... _,__ •• ne hayatta rnuvaİ!nk olmağa, ne de - - -

fi 15.8, 3) Hrisopu1os. Büyük iskeleler fırsatı yakalamağa imkan vardır. O Senelik ..... • ..... 1400 kr, 2700 kr. 
800 Metre 1. ci K. ' İnşa ediliyor halde her şeyden önce hayat için Altı ayhk .. • • •••• ?SO ,. 1450 ,, 

2 07 
Oç aylık ··-····. 400 "' soo 1) Recep 2.01.7, 2) Hüseyin · ' Sahillerimizin bazı yerlerinde in- hazırlanmak, hayatta tutulacak m. es- Bl ık ıso y l.ı.~ 

r ay ı • , • • . • . . • • • ıt o ... ~qp a) Abdullah. §ası kararlaştınlan 10 iskeleden bit lck için lazım olan irfan ve ihtısası ·kkat 
'Qzun Atlama IV. K. !!- kısmının projeleri hnzırlanmış ve bun kazanmak gr>rektir. Ondan sonra, fır , ,, -=====::::::ı 
1) l{abulidis 5.70, 2) Yuo.nidis 5.60 ların inşasına başlanmıştır. Bu iske- sat ynkalamnk kalır ki erbabı için iş- Ga.zetenıtze göndcrllcn e Yazılıul 

3) Necdet. leler en büyük vapurların yanaşabi- den değildir. · DC3rcdllstn edl1!°~ln la4e eclilmez vo 
3 Adım ı. ci K. ~ leceği tarzda inşa edilecektir. iskele- Böyleleri fırsah beklemezler, fır - zıyamd:uı mm ullyct ol 

~~!:!!~.~~~,4~~~i~~H~~~:::: l)Y~D~~~~~~fu~~b~~~~satoo~~~w~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' , ne ait her türlii tesisat bulunacaktır. düşer.' ............. 3) Nadi 12.61, ... 



• 
TASViRi EFKAR 13 Mayıs 1940 

Asipirol Necati Ağrı, sızılarm, nezle, grip, romatizmanın ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
-

TEK KOLLU C·EMAL'in 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uğurlu eli size, 19 MAYIS GENÇLiK BAYRAMINDA 50,000 Lirahk bir servet hazırladı. 
Düşünmeden ve vakit geçirmeden derhal biletinizi alınız ve ce binize koyun.uz ! 

19 M·ayıs biletleri bitmek üzeredir. Çok acele ediniz. 
Harp meydanında BiR KOLUNU KA YBEDIP, TEK KOLiYLE şimdiye kadar b inlerce vatandaşı zengin eden TEK 

KOLLU CEMAL'i daima üstün tutunuz. Bu sizin için de büyük bir şeref ve belki de vatani bir vazifedir • 

CEM L GÜVEN 
• • ııı-ıu • • • - u • ıı • 111 • uı••u·• u - 111 • ıu• ııı •111,•ı1111-n1>-t11 • 111 • ııı• ıı •• ıı • 111• • ••• - •• 

Gi • Sahibi Harp Malulü Subayla rdan 
·- ~- · - nı- · --- · - · - ·- - -- nı-· - ·------ - · - - -· - ·-~-· 

Adres: İst. Eminönü Tramvay Ca 28 No. da - Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

f'Askeri Davetle~ 
:Eminönü Ynli As. Şube~inden: 

1 - 1 Haziran 940 günü vedek su
bay ve askeri memurlarının senelik 
yoklamaları başlıyacaktır. Ve bir aj 
deva.'m edecektir. 

2 -- 22 Haziran 940 gününden 3C. 
uncu ~n~ne kadn~ herhangi bir su 
;retle gunundc yok amaya gelmiyen 
iefe tahsis edilmiştir. 

Kar, Yağsız ve Yağlı 
Acı Badem, Yarım 

Yağlı, Gece 
3 - Yoklamaya gelirken nüfus 

cüzdanile askeri hizmet vesikası sıh- Kadınlanu C'ins1 c.azibeJerini, lıüsnüfü 
hi subaylar için diploma ve ihtisas sunlarını zi~·adeleştiren, nazik cildlert> tıeffaf 
vesikaları ellennde bulunacaktır. ·e )'l!mu~aklık temin edı>11, ihtiyarları genç -

4 - Ahvali sıhhiyeleri dolayısi!e ıt·~tircn ve gençlt>ri ~üzt>lle~tiren, bur u ~ u k 
raporları olanlar raporlarını birlikte yüz!cri ~eren bu ~ayanı Jıa)Tet kremlerin ne-
getireceklerdir. faseti hal•kında ne söylense azdır. 

5 .- Yo~lama sırasında istenilen Avrupanın en büyük sergilerinde, en bü -
malumatı şıfahen \eya mektupla bil- yük nişanlnrı kazanan, diplomalarla birin -
dirmemiş ve şubeye gelerek kayıtla- ciliği ihraz eden bu meşhur krem, bütUn ki
rmı yaptız:mamış olan yedek subay- tar kadını.:ırm yegane hayat arkadaşıdır. 
lar (50) lıra para cezasına çarptırı- Hasan Jiremleri ~·ağsız kar cinslerini sa-
lacaktır. hah, acı badem yağlı kremlerden ak'.jam, Jlem -

6 - Taş~ada bulu.nanlar bu!undu.k lı.- gN•e kreminden ge<•c yaturken sürmcklt• 30 
l~rı m~allın .. askerlık şubelerıne bır ya~ındalii hayanlar mutiaka 18 )·asımla, 40 ya 
dilekçe ıle .. m.':1racaat edecekler veya- şında olanlar 2:> , .e ;)O ) a~ında olanlar 30 \ 'C 

hut taahhutlu mektupla şubedeki def 60 yasında olanlar 40 yasında görünü r ler. 
ter sıra num~rasile tercümei hal ve • • • 
askeri vesika sureti gönderecektir. Daima terütaze, daima 

7 - Yedek subay yoklama günleri •• • •• •• 
a,,ağıda yazıl~ığı veçhile sınıf ve rüt- guzel, daıma genç gorun-
bc sırası takıp edecektir: • • HASAN 

1 - 1 },Iaziran 940 günü: mek ' çın mutlaka 
General, k~rm y, p!yade albaylar Kremler. markasına ve 
2 - 3 Hazıran 940 günü: 
P. Yarbay, binbaşı, yüzbaşılar. e t iketine d ik k at edin iz 
3 - 4-5w·6-7 Haziran 940 günü: 
P. üstegmen, teğmen ve asteğmen 

ter. 11111--------1!!11! istanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
ba~l:."r~ ~u;rrk~.:ı:ıu~~htbeli Sil· Sat.lık yalı Denizcilere nan 

5 - 10-?.1 _Haziran 940 günü: 1 - Silivri ve Büyiikçekmeceden geçen tul dairelerilc Büy~kçeknıe· 
Topçu buyı:.k ve küç;,_ük rütbeli su- Boğaziçinde, lstinyede cenin Baba burnum lan geçen arz da iresiııdeki -sahil kısmı; demzaltı ge-

baylar. çok güzel bir yalı ehven milerimizin da!ış sahası olduğundan bu s_.ıadan mecburiyet olmadıkça 6 - 12 Haziran 940 günü: fiyatla acele satılıktır. kiiçük ve büyük gemilerin geçmemeleri \'e bilmecburiyc geçeceklerin de 
Nakliye subayları. azami dikkat eylemeleri. 
7 -:- 1~ Haziran 940 günü: İstiyenler, gazetemiz idaresi - 2 - Biiyiik~ekmececlen geÇ(.'n tul dairesi ile Ercğliden ~eçen tul da-
tstıhkam subayları. ne mektupla \'cya bizzat mü- iresi arasında kalan ve Anado!u sahiline kadar giden denız liahasında 
8 - 14 Haziran 940 günü: ra<'aa t edebilirler. donanmamız tarafından 22 6 940 tarihine kadar top atış talimleri yapı-
Muhabere subayları. - Jacağından bu sahadan geçen gemilerin müteyakkız bulunmaları ilan olu-
9 - 15 Haziran 940 günü: ~ nur. (3911) 

. B2ytar levazım, harp sanayi, de- ğıdaki vesaiki de mektupla gönder·e-
ııız sub<ıyları. ceklerdir. 

10 - 17 Haziran 9-10 günü: 4 - Şube mıntakası haricinde olup 
Eczacı subay!arı ve kimyagerler. ta yoklamalarını yautıracaklar -iste- ~ 
1~ - l~ f~zıran 940 günü: nilen v~saiki bir dilekçe ile bulunduk- ' : 
Dış hekımı, esnaf, mızıka, imam- 'arı mahallin şube başkanlıklarına 

' . EG H 
Köı_nür eri atış 

a .. As1 ·· 
ir iğin~en· : lar. . müracaat etmek suretiyle de yaptı-

12 - 19 Hazıran 940 günü: rabilirler. 
Hesap memuru ve muamele me _ 5 - Gerek mektupla ve gerekse 

murlan. dilekçe ile müracaaUarda nüfus cüz-
13 - 20 Haziran 940 günü. danlarmda 939 yoklamasında yazıl-
Demiryol jandarm · mış şube defter sıra kayıt numarası-

' ' a, oto, tayyare nın bildirilmesi lazımdır. Mesela: 
subay.an. 3125 "b' 

14 - 21 Haziran 940 ·· ·· gı ı. 
Tabi ler harita ·· gunu: 6 - Yoklamaya gelmiyenler ve-

1 P • • olçme, ışıldak su- ya usuline tevfikan mektupla yap-bay an. 
15 _ 22-24-25-26-27 28 . tırmıyanlar 1076 numaralı kanuna 

940 .. 1 · - -29 Hazıran tevfikan (50) lira cezaya tabi tutu-

H~n erı.: b" be lacaklardır. 
er angı ır se ple yoklamaya 7 '-- 1 H . !l'O . b h d 2 elmiyen subaylar azıran , ~ sa a ın an 

g * ; * haziran 940 akşamına kadar her sı-
. nıftan albay rütbesindeki subayların. 

Fatih Askeılık Şubesinden: 2 Haziran 940, 1 haziran 940 akşa-
1 - Ye_?ek s~bayların sene yokla- mına kadar her sınıftan yarbay .riit

3780 numaralı kanuna müstenıden 2/12899 numaralı kararname
nin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği .. , 
Merkezi ZONGULDAKTADIR. ; 

Birlikten kömi.ı r almak istiyen müstchliklerin 15 mayıs 1940 tari
hine kadar İstanbu1da Tophanede, iskele caddesinde 2k numarada ve 
15 mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zongu1dakta 
SATIŞ BİRLİGİ MERKEZİNE müracaat eylemeleri lazımdır.' 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ : 
1-Kömür alıcılarının kömür bedelini peşinen ödemeleri şarttır. 
2 - Kömürler Havzada '}?.O. B. olarak teslim edilec'.:!ktir. 
Telgraf adresi: ZONGULDAK- SATIKÖ.MÜR-Telefon: 145 

Zong>-tliiak. 
nıalanna ~ Hazıran 940 gününden i- besindeki subayların. 
tibaren başlanacaktır. Yoklamalar 4 Haziran 940 sabahından 7 hazi- · lP~~~---••ı••DE 
bazira~ ayı sonuna kadar devam e- ran 9·10 akşamına kadar her sınıftan it' Çocuk Hekimi••~ · Böbrek, mesane, prostat ve idrar 
decektır. Yokla.m.aların bizzat yaptı- binbaşı rütbesindeki subayların. 1 Dr. Ahmet Akkoyunlu yolu hastalıkları muayenehanesi 
rılması mecbundır. 7 Haziran 94.0 sabahından 10 hazi- · · r 4 D S d 

2 Rahatsız olanlar (m h ili h" 940 k k d .. -b ··t Taksım, Talımhane Palas No. r . e at Kumbaracılar · - . . ~. a a ü- ran a şamına a ar yuz aşı ru - .. 
kfımet he.kımlıgınden musaddak ra- besindeki subayların. Hastaları her gun saat 15 den Ürolot - Operatör 
por) hükfıır.et memuru olup ta be- 10 Haziran 940 sabahından 20 ha- sonra kabul eder. Telefon: 40127 SİRKECİ : Tramvay caddesi 
rayi vazife ş~be ~ın~ak~ haricinde ziran 940 akşamına kadar üsteğm. ••••••••tamm:::;.;m•l8iiiii Viyana oteli sırasında No. 42 

, ••. • ı-'1.!s • ! ' • ~ -

NAKiL 
Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 

İdaremiz, Dördüncü Vakıf hanın zemin katındnn, Yeni Pos
tane karşısında inşa olunan (Valde Hanı) nm birind katına nakle
dilmekte olduğundan sayın müşterilerimizin ve nlfıkadnrların 13 
mayıs 940 pazartesi gününden itıbaren Valde Hanındaki dairemi-
ze müracaat etmt'leri rica olunur. (3860) 

~ . . ..: . '' :_· .· .~ .. ' 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha ev\:ell<l ~ndcr mahsulü afyon· 

ların toprak mahsulleri ofisince ~ğıdaki şartlarla ve ~., p.ı.ra ile mübaya~ın.ı 
1 karar verilmi[Ptİr. 

a - Afyonlar 1940 senesi Mayıs nihayetine kad:ır htanbul deposuna tes
' lim cd itmis bulunacaktır. 
' b - Bu müddet zarfında getirilen afyon depoya giriş sırasile muayeneye tabi 

tutulacak ince ve kaba~ı tefrilc edild ilttcn aonra wulü l~airesinde nümune.si alı
ı narak tahlili ve bunu müteakip urtısı H' 1.at'i tt- ellıiınö yapılarak tl(.>dt'Jleri ödc-

1 
necektir. 

c - Hikemi muayene neticesinde mağşu., bulunan afyonlar mübayaa edilnıi• 

1 

yttektir. 
d - Bu afyonlar i(in ~dir edilen kıymet İnce toplanmış olanların 

IM>her morfin del'("(·r:si (40) kuruj ve kaba topla.1mı~ olanların beher 

ı 
morfin d<'rccesi (30) otu.7 kuru~tur. 

e - İstanbul haricinde bulunan miitevassıt veya zürra ellerinde bulunan af
yonlarını buzat ls:a.nhula gctirmcdikler~ takdir<lr: cıf~·onlarmın tııUdai ,.~ k t'i 
tesl!m ve te.st"llüın mu:ımelebi, bedetlerı nin tah~ili için noterden musaddak bir 
vekaletname ile İstanbulda münasip görecekleri bi,· mutemed i vekil tayin edebilir. 
let". (3620) 

~ ~ .. o 1 ECEGLI KOM RLER İŞLETMESi 

Şubesinden : Kömür Satış 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubcsının bilfımum 

mevcudat, taahhüdat ve matlubatı bütün hukuk ve vecaibile 3780 nu -
maralı kanuna musteniden 2/12899 numaralı kararnamenın 3 sayılı 

karan hükmiine göre teşkil edilen : 

(<Ereğ li Havzası Könıürleri Satış Bi rliğin ne 
rlcvredilmiş olduğundan alakadarların her türlü işleıi için 15 mnyıs 
1940 tarihinden itibaren merkezi ZONGULDAKTA bulunacak olan 

adı geçen Satı" Rirliltine müracaat ctmelerı. 

İstanbul Gümrüklen Başmüdürlüğünden : 
Gümrüklerdeki sahipsiz eşya satılıyor 

· ı EGANYO marka 113 numara 27 kilo dişçi çimentosu ve mah!fılü 
tA marka bilfı numara 1008 kilo mağaza camı, JP A marka l 84 kilo kı~ 
yılmış. tütün, PR marka 3934 No. ağaç saplı kağıt yelpaze, SE ınarlm 
2324 No. oyuncak, DDSS marka 2318 -. 2320 No. 131 kilo 500 gram oymı
cak lastik top, BC marka 1/ 2 No. 29 k~.ıo 800 gram yazı makinesi, CC 
marka 777 No. 68 kilo 500 gram ylın orıne mernnıcat, Buderus marka 
30 ton çimento, RS marka 146129/138 No. 1120 kilo iyi matbaa kaaıdı 
NS mrkn 55384 No. 39 kilo 500 gram ipekli yiin mensucat, CCC 3fa~~ 
No. 31 kilo ipekli pamuklu muşamba! CCO 31~33 No. 71 kilo ipekli pa
muk muşamba, SRV 335·19 No .. 16 kılo redresor, F lOi No. 11 kilo 850 
gram alıcı radyo makinesi, RM 125 ~o. 16 kilo 200 gram nikel yaldızlı 
pirine' tra.- makinesi, H 3619 No. 21kılo 700 gram matbu kfığıl etiket 
BTK 6902 No. 31 kilo mukavva kutular içinde yün örme bere, DKW 13335 
No hurda otomobil. TCDD 518/ 69 N o. 385 kilo 600 gram mihaniki maki
bc 

0

aksanu, MA 1 '11114~ a~i boş cnm şi~e, 46/ 13-6 No: 28 kilo 940 gram 
miistamel yün erke~ elb:~e~ı, .~-'?. 1~~9 kılo saç ~ah,:a~ızli uc, stiyris.1/4 

1 No. 309 kilo demir ege, mudurlugu bıla N?. 1~14. kılo adı cam boş şişe, UJR. 
5386/ 87 No. 91 kilo 200 boş .fotograf fılmı, ~P ~388 N~. 101 kilo boyan
mış at kılı, FB 2102 No. 31 kilo 800 gra.~ Turkıye albiımü foto resim, 
FH 6103161066 kilo 780 gram şapka şerıdı, DARFEL 127 / 8 No. 28 kilo 
700 gram bagalit sigar: tablası, D,ı\RFEL 1~7 (.7 No: 63 kilo bagalit si
gara tablası, HD 3o00 No. 52 ıt~!~ teneffusu sınaı ciha·zı, 11 kırmızı 
1 beyaz 440 kilo adi demir çu?1;1k,_Bıla 1120, 2012 sulfat dö sut 10 kilo 
500 gram su geçmez hale .get~rılm~ ı>.amuk eşya, 3 kilo 500 gram su geç
mez haJe gelirilmiş tayyarecı elbısesı, EH 6103 16106/ 7 No. 5 kilo 2i0 

ola.:ılar (tavzıf e~ıldıkler~ ~mrin su- Teğm. ve Astcğm. rütbesindeki su- ----.....!•:..___________ üst kat 
reti) serbest mes.ek sahıbı olup ta bayların yoklamaları yapılacaktır. ~l!;;Z:?.Z:nıı:=:m!!::~:mııı:::::::::aıc:z::::ı:c:.ı~ 
lfaziran ayı zaı:fında hariçte bu1un._ 8 - Yoklamalarda aşağıdaki ve
malan mecburı olanlar (bu mecbu- c.ıaik asıllariyle birlikte ve tasdi:lfsiz 
riyetini bulundu~ları mahallin emni olarak beraber bulundurulacaktır. 
yet müdürlüklermden v~y~ ami~lik ~ - Terhis tezkeresi veya mütc
lerinden alacakları tasdıklı vesıka- kaıt emri veya diğer askeri vesaik 

1 gram ipek ~apka şeridi, DS. 8491/93 No. 177 kilo krep kağıdı, DBG 3715 
No. 107 kilo cil:i.lı ağaç mcrdı\·~n, MR 60 ANo. 10 kilo pirinçle mürettep cle
ri beygir eğeri. 7 bila 15406 kılo kontrplak tahtası, 1RA'l' 5984 No. suıı'i 
ipek ipliği, MGŞAFA~~-6101~1:2 ~?·~oyalı adi dolap, 4950 12369 No. 35 
ki!o 500 gram s~dc.f du,rn~e, bıld. bıh~ t>97 kilo adi maden demir gemi per
vanesi, DC 1193 No. 13.:> kılo merserıze pamuk mensucat, 

Ur. Hafız Ce al 
lar) yoklamalarını kerre dahilindeki sureti, 
vesaiki mektuolarla göndermek su- B - Nüfus cüzdanı 
retile mektupla yoklamalan.?ı yaptı- E - 1kişer adet fo~ğraf, 
racaklardır. Vesikasız . gondcrılen H - Hekim, eczacı, dişçi ve vete· Muayene saatleri pazar hariç her 
mektuı,Jar makbul değildır. Ve yok- inerlerin diploma ve ihtisas vesika- gün 2.:1 _ 5, salı ve cumartesi sabah-
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J,okman Hekim 

Uahiliye l\lütehassıs1 

Kira ı ·k Ev 
Beyoğlunun En İ:::lek Yerinde 
3 oda mobilyalı, kalorifer, banyo, 

havagazı \•e her türlü ·modern kon
foru haiz bir apartıman müsait fi -
yatla kiraya verilmektedir. Müracaat 
Telefon 24365 lamaya gelmemiş added,lileoekle.rdir. arı suretleri. ıan 9 - 11 hakiki fıkara kabul olunur. 

3 - Mektupla yoklamalarını yap 9 - Her rütbe için tayin edilen Tel. 
22393 

-
tıracaklar bizzat yoklamalarını yap "iinlerde yoklamaya gelinmesine ria- .. •••••••••••••I Suhib \'tı Ncşıiyat MUdürU: z. T. Ebü7.7:lyu 
tıracak subayların getirecekleri aşa- rt edilmesi ilan olunur. Basıldığı Yer: J\IAl'BAAt l~Rt1zzu-L\ 

Tan gazetesinin 415/ 940 günlii nüshasında füin edildıği üzere yuka-
rıda evsafı yazı~ı cş~a 15/5 19~0, 17/5/940, 20/ 5 1940, 23 5/ 940 günlerin
de saat 13 de Sırkccıde Reşadıye caddesinde halı antreposn dahilindeki 
gümri.ik satış müdürlüğünde 1549 sayılı kanun hükmüne tevfikan ve 2490 
sayılı kanunda yazılı usuller dahilinde açık arttırma suretile satılacak -
tır. İsteklilerin belli giinlerde ve saat 12 ye kadar maliye ünvnn tezkere
lerini ve 940 sayılı ticaret odası vesi katarını ibraz ederek % yedi bueuk 
pey akçelerini vezneyB yatırmış olmaları lazımdır. ihale gününden evvel 
üç gün zarfında sabah saat 9 dan 12 ye kadnr usulü dairesinde alıcılar 
eşyaları ambarlarında görebilirler. Bu eşyadan maada her gün mütefer-
rik. eşya satışı yapılmakta olup listeleri s11Ion ilan tahtasında asılıdı r. 

Telefon: 23219 (3759) 

\ 


