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Dü kü Parti Gurubu -
da Başvekili~_izahatı. 
Başvekil biıjfik ve komşu 
devletlerle yapılan temas

HITLER RUZVELTE CUMA 
GONU CEVAP VE ECEK. ··········----------

Almanya ile 
Tarkiye ara
aında hava 
seferleri. 

ları anlattı. 
Hı.ti R t """ d 8 5 t .. " } • Ankara, 25 (Huıuıl) -er ayş ag 8 • S8Q SOZ SOY Iyecek Ve Berlıo lıtaabul•elıtaobul Ber· 

demokrasilerle Ruzvelte hücum edecek. ••o ., •• ,nc1. h••• •eferıer• 
teılı edılmeıl için bir Alman alan bir çok hattplerln mi· 

taleaları dlnleamlı •• ıor · 

dukları ıuallere Hariciye V •· 
kili lbım g len cevapları 

Ahnın dıvlat raisı ~~ mü~IS!b8tf8 mukabıl t klifJırdA de bulunacak. ~::.· d·;:~:ı ~;eablr m:~~:: · 
Berlfo, 25 (A.A.) Ran 

taj Hıtlerın beyaoahoı din· 
lemek üzere cuma ıünQ 
toplaaacaktır. 

BerUn, 21 (Radyo) - Bu 
&Jı• 28 ade toplanacak 
olan Rantaf mecltılade 
Hltlerln lrad edecell autuk 
hurada ıabanızhlda bekleot 
ror. Hıtler; 09 buçuk aaat 
16.1 1&7lı1ecek ve Alman1a
aıa dGn1ada ll1ık oldufu 
me•kll bulmai• azmettlllnl 
161ledıktea ıonra, h klarmı 
alm•i• a:ametUflof bey~n 
edecektir. 

Allksdar mehafdde rl•a· 
J•t oluadufuaa ıöre Hıt ler, 

aynı zamanda demoluaılle· 

•• de bGeum edecek •• 
B. Hitler 

Amerikan Cumhurreılnlo, 

Romanya - lngiltere 

reler bltmlı mukavele flr
Avrups iti rlne karıımak 

ketin m6meaalh ıle Mohab~
aa I Ahır tini haiz bulunma· 

dıfını ileri ıllrdükt o ıonra 
Almenra Ye İta lyanın lıtek 

lerlnden babıedecek ve uıe· 
tallbatınıa ba1atl bir mabt-

yeti hals oldujunu beyan 
eyl i y cet.tir 

Loodrada çıken •• eu ctd 
(Sonu dördGncü 1&yfada) 

re •• MGoakale Vekili A lt 
Çetlnkaya araaıoda huza 
lanmııtır. 

Btr hazirandan Ulbarea 
muntazam aef erlere baıla • 
nacaktır . Bu ıuretle hava 

ıebekemiz beyoolmlle l h~•a 
ıebekelerlne bailaamıı ola 
caktır . 

General Metaksas Yunanis
tan dahilinde seyahata çıktı. 
Elen Başvekili Kalamada bir söylev verdi. 

~----~----~---~ 

Kral Jorjun isim günü ~ütün Yunanistında 
marasimla tesid adil~i. 

arasında müzaker er 

Atlna, 25 (Radyo) . Baı 

••kil Metaluaa, dün Yu

nanlıtao dablltodcı HJabata 
çıkmıı ve ilk nutkunu Ka · 
lamoda lr d ederek Yuoan 
mlllet loln, baıta kral oldu
ğu brıldc tek bir tn1&n ha 
llade ıul h ve f•kfıaf fç ln 

Ç•lıthiıaı ıll ylemtı ~e ı td 

detle l k ııloomıı ar. 

------ - -------
Romanya, İngilte:reden 
harp levazımı alac~k. 

Bakreı, 25 ( Radyo ) -
Reıml laıllls laeyetl ile ıu 
d6rt madde QıuJnde mQza. 
keralertıle .,ulunulmaktadır: 

rllmeıl 

4 - laıll tere Romanya 
(Sonu dö rdilnca ıayfada) 

Atine, 25 (A.. A.) - AU 
aa ajansından : 

Kral Jorjun lıtm ıO•fi bü 

H. Metaksas 
tQn memlekette meraat mle 
(Sonu dördüncü aayfeda) 

l - loııhere Roman7a · 
elan harp Jenz: ım ı alii c k, 

'-una mukabil logı ltere Ro 

•aa1a1a petrol lıı:ıuıılıf ı ı l 

.azun Yada ile para ıkraz•
lındı bu lunacaktı r. 

2 - Yollar •e dtfer b6 
JQlı laıuta loı!lız ı nayı 
lılGe11eHlert tar•fıodao ya -

1 Pılacalrhr. 

lngiltere, Arnavutlu
ğun ilhakını tanımıyor. 

l - Romanya aanayllaln 
hdtltafı lçla lmtf y slar • -

------------····----------
suma vralara b şhyor 

Irak Harici-
1 
~omanya Hariciye Nazırı Gaf enko dün de 

ye Nazırı An- l Ingiliz Başvekili Çemberlayn ve Lord Hali-
k!=~~:ı <~~~d~ 1 f ak_s ile müteaddit görüşmelerde bulundu. 
Irak Harlc:IJ• Nazm Ekse 

llnı Naci ŞeYket dan An-

lıar•J• gelmtıur . 

Potemkin 
Ankara.ya 
geliyor. 
Moıkon, 25 (Rad10) -

H komlıerllil blrJncl 
arlcf1e d k 

mGıavlrl Potemklo, On a • 
lr t et· ıam Ankaraya hare • 

ıalıtır. Potemkln, TGrkl~e 
Cumlaurlyetl ricali tle m · 
zakereleule bulunacak we 
iki memleket aruıDclakl 
cloıllulua tak•lyeıl içi• il 
zım ıelen tedbirleri alacak· 
tar. 

. Londra, 25 (Radyo) - lo -. 
aıhz Hariciye Nasırı Lord 
Halıf alu Gaf enko ile buıOn 
J•nlden ıörüıtü 

Kral, G fe1ak•yu yemef• 
alılroyaıuıtur . 

lnglltera Arnavufluf un ilhakını 
tanımıyor: 

Londra, 25 (Radyo) 
Avam Kamar&11ada laıllte

re laQkO.metlofo Araa Yutlufu 
laauaaia karar Yerip Yer· 
mlyeceil hakkında ıorulaa 
bir ıu le Çeınberllyo menfi 
ee••P ••rmfıtır. 

Londra, 25 (AA) - Lon· 
draya ıttmlt olan RomaDJ• 
Harlclre p(azm Gafenko 
dOo de loıılıa Baıwektlt Çem· 
berliJD ye HarJcl1e Naıırı 

l ngillı harp gemileri 
Lord Halıf akıla müteaCIClıt rllıı: Akdeals rnoıu •••• ,, 
defa 16r01ml1 bu ıGD de Yunan llmanlarıaı, Kıbrıı, 
Harlcl1e .Nazırlle tldncl bir Fıll.tln ve Mmrı ZlJaret 
mGllkatta buluamuıtur. edecek, bundan ıoora Şarki 

Londra, 25 ( A.A . ) - Aladealad• maaenalar J• 

Maltada• hareket eden la- paoaktır· 

B. Refik Saydam 

Ankara, 25 (AA) - ~~ 
H P. Mt: cllı Gurubu bu gu 
toplaomıf, ilk defa ı&z a~aD 
muhterem laıvekll Dr ·~ 
fık Sa ydam, umutol ılyaı~ 

h t ff uınuml vaziyetini fıa e m • 
TOrk ali 

ıulh ıayeal ye Tür 
menfaati lsakımıodın 
k iye kOktımetlnla bGyDk 
de vletlerle •• komıulartle 
t m ata bulundutuo• dslr 

marumat vermııtır . 
161 

BaıYektldea ıoora 

ver•lollr. Parti umumi 
heyeti hOkQ meUn ıl1aıetlal 

ye takip ettıll hareket 
hattıaı tttlfakla tu•lp et· 

mittir. 

Binlcllerımız Nf sf e parlak 
muraffakıyet kazandı 

Ankara, 25 ( A.A. ) -
Diln enternuyonal Plyet 

Gotye mi1'rifah için Nlıte 
yapıla• bln'c lllk müıabaka· 
farında ıt mdlye ha dar talll 
tera ııtmtr olan ekibimi• 

tıllbdeD parlak ıurette intikam 
almıf, blrlnclllAI, lklnalll . 

fi, üçOnelilGIG ve d6rd0a· 
cllGiO kazanmııtır. 

çocuk Haftası 
il~o kul çocukla iiöi si nem ifa çocu~ ~ilimi. g~ste r ili yor. 

Halterinde de atşaaı temsıl rerıldı. 

Çoeuk Haftuı denm et

mektedir. 
ilk okul çocukf arıo• ılne· 

d k fıllml a6aterıl · ma a çocu 
mektedfr. ·Diln 6llodeo ıon · 
ra Gazi tik okulu talebeal 
Pamuk Prenıeı ye Y cdi COc• 
f!llmlal .. ,, etmtıtlr · 

Çocuk Eılrıeme Kurumu 
tarafıodaa aetlrtılen bu flllm 
büıln Jlk okul talebHlne 

paraaıs olarak ılhterltmlı

tlr. 
Akıam d Halkevlnde 

t emııl kolu tarafından cı:lta 
at lllmı»admdalrl bir komedi 
Dutnlupıaar, 6 Eflül, Mit · 
hatp•ı•. oln.oliarı ıon ıınıf 
talebeılhı talebe nlHert;• 
o1caamııtar. Bu tamıtl • 
bu akı•• Y• ,an• 
(Sona dardOncD ••1fada) 

* çocuklar ~f~sun en 
değerli hazinesıdtr· ı * Bir m//lelln kuvveti ve ıaadtti 
çocukların sı/llıalile ölçülür. 

* Çocuğun neşesi sıhhatıdır. 
* Safjlam ana, babaların yavru . 

zarı ıağlam olur. * Çocuklara fenalıklardan korumak her 

' i 

l 
tnıanın Ta-

zıfeıldlr. 
Çocuk Esirsreme Kurumu Genel Merkeıi 
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Stçlltcek işçi münıtsıil 
luinln sayıaı: 

lifi ı 7111 5 ıe kadar ol n 
tı yerlerinde 6 fıçı, S 1 ·200 e 
ka~ar it yerlertnde 9 lfçl, 
210. 1000 e kadar olan yer· 
lerde J 2 •• 1000 den fazla 
lfçl çalııhrao yerlerde 15 ft 

çl Hçlleeektır . 

Bu ıuretle aeçlleo lfçller 
aldıklım re1 miktarın•. eöre 
ıaralanarak bunlardan 119\ 
ıa1111 60 J• kadar olan it 
yerlerinde en fazla rey alan 
2 ,51-200 ltçl çahıtıran it 

1arlerlatıle 3,ZOl-1000 tıçl 

çalııtıran 1erlerde 4 ve ıOOO 
den fezla tıçl çalııtıraa 1er· 
larde lıa 5 lıçt aaıl milmea
ıllltk •azlfeılal üzerlerlne 
ahrlar. 

Dlfarlarl 1edek olup, mü· 
me11tllllıte mGDbal vukuuDda 
en f aıııla rey alan yedek mü· 
me11ll olarak çafmhr. 

Seçim yapılmaıı: 
lıçller tayin olunan ıOn 

ve 11atte aeçlm lae1etlnfn 
llln attlil 1ayıda tıçllerla 

lılmlerfnt 101adlarını daium· 
1erlerlal, •araa tıçıllk numa· 
ralaranı blr kliıtla 1azarak 
l•zaladıktan ıonra aeçlm 
heyetine •erirler. Toplanan 
ray puıulaları ıeçlm he1eU 
tarafından taanlf edtlerek 
alınaa ,.,. mllıtarıaa ıöre 

ııraya konur, re1lerda m6 
ıa•at oluna tahııl dereceıl 

an fazla olaa V•J• it yerin. 
.ta kıde•l fazla olan tercih 
edilir. Bu it bittikten ıoara 
f ı ••ren V•Ja •ekili tla •• 
tim be1ett, acçllea fıçllerln 
milme11ılltk ıartlarını ha"' 
olup olmadılılannı tetkik 
ederek alınan netlcelert bll · 
dlrlr bir mazbata taDzlm 
etler. 

Keza beı nOıha olarak 
yapılacak l>u n~lm mazba · 
ta11na mlmeaıll olarak ae · 

9llen' tıçllerfn •e yedeklerin 
aldıldara rey ııraalle rey 
miktarları, adlan, ıoyadları, 
delum yer ve tarihleri, ika· 
metıah adreılerl, tı yerin· 
deki •azlfelerl •arıa lttlllk 
numaraları yazılarak ıeçlm 

heyeti ve ft veren ve1a •e 
kili tarafından lmzalanar. Bu 
mazbatalarda• hır nfiıbuı 
lı Dalreıl Bölge Amlrllflne, 
lklncf ı! moballın eo bQyllk 
miilklye memuruna Qçüncl· 
ıO zabıta t ıktlatına deı h l 
ıönderllır. 06rdüncn mez· 
bata tı •erende kalır ve b · 
tinci de tıçtlerfa 16rebtlecell 
lerl bir yere aaıhr . 

Yapılao ı çimler 
0

h klun
da •eya ıeçllen lfçller aley 

hinde gerek tı ••reD, ıerek 
ıc tı dalreal bölge lmlrllfl· 

ne ıtk&yet ve ihbar edile· 
btllr Bu gibi ıtkiyetler, ıe· 

~im taırlbtndea itibaren bir 
ay ıeçtıkten ıonra kabul 
edılm z. 

ıtıümtHfl Lıçilerln çalış 
ma vazlf e ve meıuliyetlerl: 

lı •erea veya lf veren ye 
ktlt ı çim hey tine veya 
m6m 1111 19'1lere it y rt da· 
hılıade htr yet röıtermekle 

bunl rın her tlrlO yazı it 

l rtnl •eaalr muameleleri 
aln Jeluada yOrOtQlmeılnl 

temla n hluat ••1ahul ta•· 

ı.if ed ceaı bir memur'a fcap 
~den yardımlarda bulu1ı-
m tı kl ve muhııber maa-

r&flarını •e kırtul ye leva. 
zımJDı •ermekle mlkelfef · 

tir. 
MOme11tl tıçller kendi 

rlllarından, müme11llltk it 

lerlnl yQriltmefe iktidarı 
olan ve tahıtlt en iiltGn 
olan blrlılol ( birinci mü. 
me11ıl ) olarak Hçerler. Bi
rinci 1n6m~11ll, herhanıı 
bir meaele f~fa J•pılacık 
toplantıları ııveren •eya 
•ektll il• teıltlt ederek 
dıjer arkadaılarını toplan
tı1a 9alırmak, mftme11ll he 
Jetinde ı&rltGlecek tılerl 
tanslm etmek, miime111l tı· 

tllerden bırlnlD.J ayrılmaaı 

llahafle yerine yedeklerden 
en çok raJ alanı çaiırmalıt 

itlerini 16rOr · 
Müme1111J ltçller, it kaau· 

nu ile it ha1atını allkadar 
eden· mevzuat tlatreılntie, ı1 
yerinde, ıı verenle tıçıler 
aruıodakl~ tek ..... bıılı veya 
topluluklaıı.olacak it lbttllf 
ları•ıA uzlaıhrma yolu ile 
hal etmei• çahıırlar. 

Miimeaıll olan •ıçtlerln 
ıerek ff •erene, ıerelue it 
yeren vekllaoe ve ıerek dt
ier f fçllere ve1a it yerinde
ki eatr memurlara kartı 

hthm•t ve nezaket laartcfn· 
da yahut'liınzlbah bozar ıe
kllda laareket ve muamele
ler.le bulunmaları •• mü
me11llllk vazifelerini behaae 
ederek f ılerlnde llunal ve 
tesey16p 16ıtermelerl Jaaak · 
hr. 

lı yeren •eya •ekılı de 
bu ııçtlerden berbanı& bi
rini ff kanununun hilküm· 
lertaa tedıkan itten çıkar. 
malr: lıten• it datruı b61re 
lmlrlf fine k•J flyett ıebep . 
lertle haber Hrmekle m6 

kelleftfr. 
SONU VAR 

• 
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Şarki Avrupa
claki diploma

tik faaliyet. 
Romen baaıbt, Macar mat. 

bustınıo revl:ıtyoo hakkında 
yaptaklan netrlJata cevap . 
vermeye devam ,etmektedir. 

Netekim Uuıveraul ıazete
ıl « Budapeıte tayin etaln 
beıh~ı altında acırettfit bir 
yazıda, Bud peıtenln ıoo 

zamaolnrd eı esız •e Av -
r upıt ıu1hiine muzı r propa· 

1 fandalarına, Macarlıtan ile 
.Jnpmak lıtedtflmlz anlaı 
maya mQtedatr lıonuımaları 
haleldar etm~mek üzere ce· 
vop vermedıklertol, bu an
latmanın mümkün olabile· 
cefı ümidiyle Romen hOkt· 
mcıtlntn bu v dtdekı faali· 
yelini tn lc:vly ettlklerlnf, 
Macorlarm.mu&aır bulundu 
ları tıbu ıaktm ooktal na· 
zıtrl rı o , Rom n rntlleU, 
ntani n.ııfeılne icabet 
etmek ıuretlyle ıözel bir ce. 
••P nrdtilol ve bu tesa · 
hnratın da _Romeo hududla 
raoın tf'cavCbdeD me1um ola-

(Senu dlrdGacQ ıayf ada) 
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f K~··dd~~~ii"h~kk·;~d~-~1 Ortaokullar imtihan
~ ki şriyatımız na- i ~a Öğretm __ a_lın_acake 
i zari dikkate l ı n d ı. 5 ilk okll Düre~ .enler~ arasında i~tiyenler ~u imli~ın~ 
: ...... : lır ıçrn murıcııı edı~dıca~lırdır. 
i Büyük pıMivımn mezın yaptuırı~ak, hatırası her i 
i sena amlıcık.. Ra~yadı hayalı ınlalılacak. i 

Ku•ntt ıle bittin dOnya · 
da ıahret almıı bOyOk TOrk 
pehhvanı Kurdderellnln wö · 
yünde ıeçenlerde Yefat et 
tıjlnl tee11Qrle haber •er 
mlıttk Ve bu aGnuebetle 
yazdıfımız yazıda: Bu bil 

yQk Türk aOreıçtılnln batı 
reıının anılmaıı•ı Ye taalz 
edılmeıla!, TOrk için ıpor 

da bir iftihar •e ıurur Um. 

aalt olan KurddereUnln ha· 
yahaıD, hltıralarının bir 
araya ıettrılerek toplanma · 
ımı, mezaranın llyak olduiu 
bir ıelulde yaptmlmaaını lı 
temfıtık. • 

Din tıcı,ak bir •emnu· 
al1etle 6irendık kt Bedea 

Terblyeıl Genel Dlrekt6rlüiü 
lıtu 1erlnde ne1rl1atımızı mu· 

vafık bulmuı ve bu huıuı 
lar~a derhal faalt1ete ıeçtl 

mHI için al&kadarlara emir 
•ermlıttr. lleden T erbtyesl 

Genel 0SrektlrlGl6 bu ltu· 
ıoıta idman 86l1ul11• ıö•· 
derdlil bir yazıda Kurddere
ll llakkında kararlaıtırdılı 

ıu eaaıları btldırmektedtr: 
1) - Merhumun keder it 

ailesine Genel Dtrekt6rlü 

Gölcükte köy
cüluk çalış
maları. 

Gölc6k, (Huıuıl) ·- HO· 
kftmet blnHı~ tamir edilerek 
ıOael. btr tekle konulmuıtur. 
Yeniden ıaıa edilen karakol 
bınuı tla Japılmaktadır. Ha 
kQmetla 6nlnde biiyClk bir 

bahçe ile 6r•ek ••fn duvarları 
ve Qıııerlnln 6rt0lmeıl pek 
yakıntla bitecektir. 

•• 
Oğretmen oku-
lu Çanakkale

den geldi. 
Ôiretmen okulu muallim 

•e t lebelerlnden milteıelıktl 
yirmi beı klıtltk bir ka
ftle mOdürl rl Retad Tardu. 
nun b tlr:aalıjında üç ıOn 
•••el Çan kka1eye bir ted· 
kik aeyahatana ıttmtılerdt. 
Talebeler dün ıehrlmlze dön. 
mfiılerdlr. 

Balyada 
23 Nisan. 

Balya; (Huıuııi) - Mtlll 
Hakımı1ef've Çocuk Bay-
' mı btnlerce lıııalkın iftira . 
lııle coıkun tenhGratla kut · 
landı. 

Daha erkendeo Cumbutt
yet alaaı dolmafa baıladı. 

Meraalme lıttklil marııle 
baılandı Bundan ıonra ıfty · 
leyler •erıldı. Oau mltealdp 
rermlıeçlt baıladı. 

Çocuk latrıeme Kuru· 

ğlmGzCln°tazlyetlerınln bil. 
dlrllmcılnl, 

2) - BOyGk pthltvana· 
mı• laakkında ıerek ıpor 
ıazetelertofie •e ıerelue 
radyoda yapılacak neırıyat 
için lıaayah hakkında mu· 
fuıal maltmahn acele g6n· 
deralmulnl, 

3) , - B61ıealz ıporcuları 
tarafınden:merlıauaıun ~ih. 
raaının her~ae•e (15 Nı11n· 
da) anılmuı için icap eden 
tedbirlerin alıamaıını, 

4) - Merhumun kabrJnla 
Bölıenlııı delllttıJle yaptı. 
rılma11 için lluradaa 16•· 
derilmek Gıııere •• katlar 
paraya tht11aç olduiunun 
blldırllmufal0 ıa11ılarımla 
arz e1lerlm. 

Genel Dlrekt&rlük '-•nun
la birlikte merhumun aıleal· 
D• verilmek lzera Söiıe adı· 
na 100 lıra. ı6nderlldiilnt v• 
bunu• allHln•• verllmeılnl de 
blldlrmtıtcr. 

Beden Terlal1eal Genel Dı 
rekt6rlii1Gn6n · bu yerimle. 

•o lıladlrıtaaa kararı arıı

ıında duyduiumuz derf D 

memnuniyeti açıklarız . 

Erdekte 
23 Nisan 
bayramı. 

Erdek, (Huıull) - la 
Nıaaa pazar ıGnü Jtblerce 
halk •• mektepler ıaat on· 
da Cumhuriyet alanında 
toplaadı . Ka1makam ço· 
ouklarıa bayramını ; tebrik 
etti. Bundan. ıonra •• nutuk
lar ıöylendı •• lelediJ• 
önOne~ ıldllerek merHlme 
ıon . verildi. K.aaabanın 

muhtelif 1erlerlnde milli 
01ualar opoandı. 

Gecede talebeler tarafından 
bir milaamere •erıldı . 

Zey~inler~e .. hastalık: 
Ytrmı ıüodeo b rl zeytin

lerde p yde olan kurt hu 

talıiı devem etmektedir. 
Allk•darlarc baatalık hak · 
kında tedldkatta b•lunularak 
Y•imur 1aldıfı takdirde 
bunun zail olacalı btldı 

rtlmlttlr. 

Gönen öğretmenleri Erdıkte: 
23 Ntaan bayramından 

ııtıf ad eden Gönen öiret -
menlerinden or; btı kt ııhk 
bir knf tle ErdeAe ıelerek 
6ç ı lll kaldıktan sonra 
Bapdırmaya döoırıüıler ve 
ıeceyl orada ıeçlrerek 

erteıl r ıüoii G6nene avdet 
etmlılerdtr. 

mu tarahadan ba~ırlanan 

çocuk okuma odaaı da m•
raılmle a~ıldı .. 

Gece Halk•vl lnGode 
maili •JUDlar OJ•andı. 

Dört, beı · va altı ımıfh 
ilk aıretmea okulları mezun · 
ları ara11ada orta okullarda 
a) Tilrlrçe, b) Tarth~•e eoi· 
raf 1•, c) Matematik d) Fi 
zlk . kimya ve tabiat bllıııt 
6iretmenltli Japmak lıtl 

1enler itin &ültlr Bakanla 

i• tarafı•da• 6aGmlzdıkl 
haııılraa ayı ı,ıntle bir eıoav 
ıçılaoakhr. Buna talip olan· 
lar, mlracaatlarını doiru· 
dan dolruya klltlr ldarele· 
rina 1apacaklardır. 

96rt, bet T• altı aıaıfh 
ölretmen okulu mezunları 

aıo t1aava kalJullerl için, 
ea~aa. iç 111 aealekte mu· 
vaf fak elduklarıaıa lıpekter 
ra,erlarlle Hptanmuı il 
11ımdır. 

Yilkaek talaııle davam et· 
mek •• baıka ~ir lfe ıeç
mek için meılekten ayrıJmrı 
olup .la tekrar mealei• a • · 
detlerlae ka ••nl bir ••ıel 
bulunmıyanlardan bu 11aava 
talip elanlar, mlracaatları

nı ıon 9alı1tıklars , •lllyet 
kültür dlrektirl6klerlne ya· 
paealdardır. 

Ôiretmen okullarının 
tatbikat k11ımlarlle llaelerıa 

Hk kııımlarıadalrt öfretmea 
lerclen bui ııaa •• ıtrmek lı· 
t11enlerln 1ahnız adlarına, 
hanıl yıldan beri' •aztfe 16r 
dlklerlcl, ıtcll numaralarıpı 

ihtiva eden ayrı bir ced•el 
yapılarak veklllli• 16nde· 
rllecelrtlr. 

Sınav 1•zıh •e ı6~1ü ola 
rak yapılacaktar. 

Her ıurup l9ln yapılacak 

1asılı aına•ın tarihi •ı•iıda 
J asıl m ııtır . 

Ttlrkça 6lratmenltil 111>a · 
•ı 19 laaztran 

Tarab •e coirafy 21 hazl· 
ran, 

Matematik ~ 1 haziran, 
Fıztk kimya •e tabiat bllgtıt 

Hastahaneden 
kaçan 
mahkum. 

Muhtelif eQrümlerd n do 

layı on aene hapae mabköm 

edilen Adapazulı Sabri f ı . 
mlade btrlel, haplıhaoecle 

haatalanarak t da•I edilmek 

6zere Memleket Hutabaae

ılne göaderıhnııur. 

Orada yepılsn muayenede 

mahk\Jmda ap ndlılt ıörül· 

müı •• erteal aünO de ame 
llyat yepılacafı kendlılne 

ıöylenmtıtır. 

Mahk6mtyetlnlo bltmeılne 

iki ay kadar bir um n k lan 

Sabri, o ıece u t btr ıar la· 
rında ortadan kaybolmuı

tur. 

Jandarma derhal 
f aaltyete ıeçerek 

etrafı k•yflyatten haberdar 

1 etmlt ve ntha1et llıl ıGa 

11navı 22 haziranda 1apıla-
caktır. 

Yazılı ıına•da muvaffall 
olanlar, ı6zlO aınava alana· 
eaklaidır. sa.ıo ıına•lara, 
afuıtoıun 1 7 net ıOaO Aa
karalia Casl Teıblye Eaıtl· 
tüılnde baılanıcaktsr. 

iezl6 ııaa v aetlceılade 
ortaok!Jllarda aıretmealık 
elie&aaltcek btr iktidar ılıta· 
re•lere doirudan doiruya 
orta 6ir•tmen eblt1etnama· 
ıt •erilecek, bu derece mu· 
yaffaldJet 161teremeylp te 
eaıtltfide iç~ ı6mHtlrltk bir 
tabıllden ıoara yetlıeblle

ceklerl•e kanaat baasl olaa· 
lar yaıları 35 fi ıeçmemlt 
olmak ıartıle, Gut Terllı1e 
EnıUUlaOne le1li meccaal 
alınarak keadllertne iç 16· 
meatlr fçlnde tlera ı6atertle· 
cak •• bualardaa Oç 16 eı · 
Urltk tabıtl sonunda muvaf
faldyeti aablt olanlara orta 
öfrenmen okulu ıahadetna· 
meıl ••rllec:ektir. Orta öj· 
relim ehllyetnam11l alın· 
(Sonu dörd(h:ıcü ıayfada) 

- on11ıı---

8İr kıd1nt.kıç1rmış. 
Kuaplar mahalleaıaden 

Mehmedln on aeklz aenellk 

l&arm Haatbe1t Halalca ki· 
1iinden Çakır lımlade bırtatn 

kaadırarak ttyalartle birlik
te kaçardliı ıddta edllmlttlr. 
MGddeJumumıhk bldlıe hak· 
kında,tahkılıata baılemııhr. 

T eh~it etmiı. 
Birekçller mahallHlnden 

Fatk oilu Orbanın, Ayı6rea 
mahalle lnd D YDhJa ollu 
Abdullah Feyziyi tehdit, 
aandalya tie de darp •e d6k · 
klDının camları•ı kırdılı id· 
dla •e tlklyet elunduiun· 
dan tahkikata bıılaa

auıtır. 

Emniyet ~ıdrosuna yeni 
polis stajy rl ri ahnacak. 

Dün Umumi VılAyet Mec · 
llıl aalonuoda pollı ıtajyer· 

lıjJne talip on k i tinin tah· 
rht •e ııf ahi imtihanları Em· 

niyet ·MüdiirOoQo rlyaaetlndekl 
bir komlıyon huzurunda ya,ıt · . 
mııtır . 

İmtihan enakı tedktk 
edilmek üzere Emniyet Um· 
um MGdiirlüfüne ıönderlle· 
cekttr. 

Cil~iye mütehassısı geldi. 
Zonguldak f Jr~nıl müca • 

dele mütchaum Selim Ôsel 
Memleket Haatahrınegl cildi · 
J• mütehauııhfıa .. tayla 
ed tlere eh rlmlae lf-lrclı ve 
••zlfHlne b tlamııtır. 

ıoora mahkdm Bandırmada 
yftkalanaralır ıehrlmlse ıad• 
edllmııur. 

.... 
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Çocuk ve oyun 
• Çocuk çiçeklerin en 
güzeli, en ziyade ruh 
oktıyanıdır.» 

/. lnönli 
Çocukluk, allaiaa •• ya

kın olan alnler . oa,nn6· 
1orum ve bu1Gnkl rtbl lıa 

tırlı1orum. Elimde ltabamın 

çocukluluadan kalma bir 
kaç kmk 01uncak, ö1Je bir 

01unıak ki, aamanı ııçmlı, 

eıkllerla betuna ılden ve 

'9u ılnkOıler lçla tamamea 

kuru ıa1ılan caaıız Itır 01•n 
cak .. 

Acaba bu, çoculduiu• t•• 
ruhunu tatmla eder ml? 

Evet, eder! Hattl ena 

keadt k6ç0k raıtıiını ••r 

Hnlz onunla Hallere• OJ 

aar. Paket, o rubu terbiye 

eder •• kGçlk ellere maba· 

ret ka•andmr mı? Şo,b .. ı z 

ld, ba1ır. 

llr Ilı. ıls dltOnla lau ku

ru oruncak btr ala komıu 

nun çoculu ile ornarken 

kmlıın ve ıonra kıran kil· 

çOk ellerinin (hıerl•• had 

dinden blrOk ellerin tırrak 

diye dlıme1t ve oruneak· 

lann ortadan toplaama11 

çoauk için ne kadar acıdır. 

Çocufun ellırlnı dOt•• bG 

JGk ellerin ıahl .. I bunda 

laaklı mıdır? Ylae ha,ar.. O 

•ller ki çocuiun •• bOı16k 
tlOıtmaaıdır. Çlnkl çocuk, 

01uacaklar1nı 11raıl1le kıra · 

cak Ye o kırılclartlan da ye 

al bir terkip yapacaktır. 

MuhayJeleıl blUln mlnHI· 

ı. fa~ıı,ete reçıcık Ye ltu 

terkip onun kendi eıerl ola· 

cakhr. Çocuk bu eaerlyle 

oyaarkea a• kadar blJGk 

ze•k durar. O, b61le bir 

zamaada kendini olıun bir 

adam ıtbı ıaror. 

il•• madtll zarı rı doku 

DUJor dl1• ~ocufu kendi fa 

all1etlerlndea mahrum bırak· 

ınak bak11z Ye zararla hır ı 
harekettir. 

Osman Özden 

.. . 

Çocuk 
bayramı 

«En büyük zafer çocuk kalbin~ 
de yer kazanmaktır. Çocuk 
ana kucaQ-ının ııcaklıQ'ı, bila-i
nin kuvvetiyle beslencctk kıy
metli bir emanettir.,. 
Sea aıır modern cemiyet· 

lerla Gzerlnde durduiu en 
kıfmetlt mevzulardan btrl 
de 9oc•k du1ıuıu •• ae•· 
ıtıltllr Çocuk heniz tıkl· 

mOıl etmekte olan saffet ve 
laerraklılıa lnHD zlbnlretln 
de 1aııyan ea canlı bir 6r 
nelldlr. Çoeuk mGıtakbel 
dealsla aamlteaablllllal nı· 
huada ıalrlıyaa 116t0n Itır 

varlıkhr. Çocuk tllnOı bu ıl
ne baf lı1aa, buıO• ile yarı• 

araıında Hilam bir köpr6· 
dOr. lıtlkballadea emin ol· 
mı1aa milletler çocull yetlt· 
tlrmHlal bllmlyenlerdlr. Her 
tOırlOı faall1et Ye enerjileri· 
mlz 1alnı• focuklarımızın 

laa1atıadaa emin ve llerl 
ıelen btr harekettir. 

23 lfııan uluıal •arlıfın 
tetekkll ettllt kut.al bir 
ıln ve çocuklarımuun en 
ıerefla bir bayramıdır. Btr 
zamanlar vatan ufuklarını 
kaph1an kara bulutlar me 
ıalemtz 6nlnde birer Dolı 
ta kadar k69GldO .. Yıldızlar 
kadar uf aldı. . Bu ıuratle 

ç0r6y0n ~edenden Hilam 
bir ruh, Jıllılaa 1altanattan 
bir devir yarattık. Ve bu 
ıGn ılneıe ölmez bir zafer 
daha kazandırdık .. Bu zafer 
tarihin kaUyın bir daha 
eıtne teaadtlıf edemlyecell 
uluıal btr davanın batlaoıı· 
cıdır . 

Çocuk yaranın aıkerl, ıa 

aatlılrı, heklmf, 6iretmenl, 
her ıeJltlır .. Baza• bir ço· 
cuk bir d•vlr ye bir neıll 
temıll eder. 

Se•rlll TOrk çoculdart! 
Buıtln ıizln bayramınızdır. 

Koıunuz, eflenlnlz, btlyOk· 
lerhnlzfn bin bir mficadele, 
fzUrap içinde kazaachlı bu 
•tılz ••tao ancak ılzln 16n· 
lGnüzde yoıı1an ebedi bir 
... ,ı ve IODIUZ lma•la ka· 
imdir. 

Koıunoz ~ileolnlı, bueüo 
ıfz ta bayramın ı adar. 

E rdoğBn it/par 

Büyük gün 
Kalblerde inancı Ebedi Şefin .. 
Baz, TOrk toculdarı onua adıyız. 
IJlllk, dofruluk Ye StlzelllflD 

Yurdunda 1aıı1an TGrk eYlidıyız .. 

Bayrafı ytUrseltmek kollarımızda, 
Şan ve ıeref delu yollarıınızda .. 

8tze emanettir onua eıerl; 
Canımız •atanın en kara ıChıde. 
Kızıla boyarıs mawl ılklerl; 
Bayrak dalıalanır baılar Qıtüade .. 

Bairıada yattıkça Ebedi Atao 
Sen btı: l m, biz Mala ey ılHI ••tan!. 

b ramımıs, yarın it baıı, 
Buaıa •1 DnO 
23 Nııandır , kurtulut 1 .. 

61 temel taıı 
Yarınki tatıaıa . Ata, lalnO .. 
Biziz; kurucumuz. 

1 • lueltmek kollarımısda, Ba1ra 1 1 .ı 
f dolu y•llarımız•a· . 

Şan •• ,.re Aktuj 

28 Nisan 
çocuk 

Kahve falı kabıtdı. 
Çalınan kapıyı a çmak ler loden okumak kf t• uıak 

Bir kaç fikir 
CQI, keadlılDi l8ıanfarı8 

ı.u kadar ıneceklerlnl bll-

Çocuk JUIDID büy61ü ol
dulu kadar, buıOnQo cemi
yet hayatında çok öoemlt 
bir rol ıablbldlr Çocuk 
modern alleola temel tatla
rından biri oldufu fçla alle · 
Hadetlnt tamamlayan bir 
Yarlaktır, 

için yeırlnden tıtektizce kal . fçlal çekti, bu çe 1 h ka· 
kan a•nç kadın, yine a ynı bir bltıraaın lalli can yor 

lan o kızıl huretl yat• d . ııkıntı de dı ıarı Hılendı: k öialnila, 1 

- Ktmo? du. yarı tç~ 1 ıolp kalk· 
Dıtarıda •e karanlık için rln nefH er e blrd•• 

ı k alaın• de yarım aaırlık btr ıea, maıı, yuvar a •• ,aaan 
koridordan l•"•rek iradının ltlre baıh1an atıı tlaba 

... bıras 
kulaiıaa uzandı: ••uçları onu O rıl ••· 

.:... Aç lu:11m, Nazife t•J laalden ararıJor. ç lıtellrıl• 

cl. daha laıt mlıh dıkıD· .. , 
it olurdu. 

····-···· 
Dedıkoduyu aevenlerlD 

kulakları fazla lıltlr . 

····-···· 
Her ıüıelln bir kuturu 

.ı 8•D•D akıl ~. tiel• yar•tr· 
d . Kuuru elMı• ela 

Çoeuk nedir? Bu ıuale 
J J.R•ıoaun kalemiyle ıv 
cevabı Yerelim: Bir kere ço· 
cuk «80y6k bir lnıanın kCl
çOk bir ıekh, bir mlnyatftrG 
deilldlr. O, flzl1olojlk ve 
pılkolojlk raratılıtı ha lumın · 
dan baıla batına btr llım
dlr. 

G6rll61or kf, çocuk, bir 
çok tellkkllerln dııında orl · 
Jlnal btr mlna11 haiz olu· 
JOr, 

Çocukluk, fani olan lnaaa · 
lık laa1ahnın 1alnız eevlaçle 
ıfade edile .bilen bir çaiıtlu; 
çocuk 1arınkl hayatının ça
tıııaı; malzemealDt kendi do
iuıuncla ı•tlrdlil temel ize· 
rlD• kurar . 

Çocuk yaratıcı bir me•
ztulur. Eler, onun içine ıır · 
mek mOmkOn olıaydı faali · 
Jetin, hareketin, ıaffetln Ye 
1arattcılıtın tik matldHlnl 
keıfetmlı olurduk. Fakat 
dııtan baluldıfı zeman, onu 
tertip eden unıurlar btltndl
il halde o, ancak yarı an 
laıılmııhr. 

Çocuk 6yle bir maden · 
dır iri ııletılmeal için maddi 
Yuıtalardan slyadf", oaun 
cevheri tçıne ıtrecelc ruhi 
enerji ıerektlr. 

Çocuk kendtnl ıevenle ar
lradaıhr Anne ıe•ılılal b!r 
dOı&oOa . ÇGnkl, llakild ao· 
neler, ea acı ı&aftaG çoca 
lunua maıum ~lr HYlacl 
karı11ında u•utabtllr· 

• • • 
23 Nııan çocuklarımunn 

ba1ramıdır. Geçmft yılların 

karanlık ıünlerlnde nlçla 
böyle bir 160 1oktu, .. uıD• 
aeden vardır? Buna ktH bir 
cevap ••relim l>ln, çocuk 
denen J&ratıcı llım yoktııa: 
Cumhuriyetle beraber, TGrlc 
çoculu da J•nlden keıfedıl · 

da Kemallıt Tcırldyen ln ea 
bahtiyar ele•aeları çocuk 
laramızdtr. Onlar, ralnız iyi 
ıOınlerfn, tlerl yGrGrOt ve 
yftl11elı1 ıüolerlala eaerlerl· 
dtr. 

Kara ıü• oedfr bllmıyen, 
ve Cumhuriyetin yQceltlcl 
elinde her ıGn bir bahU1ar· 
hja kavuıan kGçDlr vatan 
daılarımısın nfçla bir bayra 
mı olmaııa. 

Onlaun da bayramı •ar. 
Hem bu bayra• meıut lıılr 

. tartble baılar: Y ıllaraa çeki· 
lea mılll muılbetlertlen ••D· 
ı-a mlllıet hlldmlyeUnan mıl 
Jette tecelli ettlfl mHUl S0D 

larakahm .e•l•ılnler. Ya
rın 11 b•t• yapacaklar.Bu silo 
onların ruhlartaı HHD baz, 
yarın. onlar Jçln bir enerji 
kayaafı olacakbr. 

Ebedi Ata, e1erl•I ıenç· 

lıje armalan •• ema•et 
ederken yarattıfı · •• bOylk 
aflnO de yavrularına arma• 
fan ıltl. Bırıaetlertn llalb· 

zen! 
Zebra aert •• Hrl bir ha· 

reketle ıGrılyO çekti: Ka,ı 
aitr ııcırtılarla Naatfe teJ· 
zeolo rü:ılne açıldı . 

Herk11 oaa teyae derdi, 
l&OçOk maballenln en tlatı
tt1arı oydu . lbt11ar denıldl 
llne bakma1ın . lltmııını 
çoktan atan Jatıaa ralmen 
deymı ııoç kızlardan claba 
çeviktir. Bin bir renkli bola 
çaııoı koltuluna 11kııtırdı mı, 
çalmadık kapı, uframadık 
bakkal dolaımadık mahal
le b1rakmaEdı. 

Zıhra, lau teklifti• •• 
vakttılz mlıaflrlal keatll 
oda11aa alımakta, biran tı 
redd6t etti . Gecenin batla
dıfı bir .. atte, dul bir ka
dının evine, ko1tuiunda ~ob
çul1le Naslfı teyzenin ıl· 
rltlnl ı6realer ne demezler. 
d•!. 

Havanın 11lak •• karan 
lık olmaaı dltlncelerlaJ lrt 
mOıı ıtbl, kadını içeri çekti. 
Dıtarıda dehıetlt bir ıoiuk 
batlamııtı. 

Ge•ç kadıa, Nazife tef 
zenin l•One ılrdGfl k6mGr 
manıalıoda pftlrdtil çok ıe 
kerll kahve1l teyzenla eline 
tutuıturdu.!Jr de kendine pi· 
tirdi; ı9tı, telnılnl çalkala 
,arak fincanı tabalıa lı. 

Ulne kapadı. Biraz ıeora 

ıııfa yaUatan Naslfe teyze 
ıe•f lıadının kahve falına 
bakıyortlu. Mlnaaını lreadl· 
ılnlnde bflmecilil aalatılmaz 
jeatler ve ıartp bir konut 
ma il• ı6ze baıladı: 

- Y ıne aaeraklan1111111n 
Zebra.. Amma, hiç 6z01me 
tkt vadeye kadar feraha çı 

kacak11n .. Evine t!fJ& ılrl· 

yor ve ıeo, uzun borlu H

rtflD weya kumral bir er · 
kekle . . 

Zehra, lnl bir hareketle 
ıordu: 

- Uzun boylu, 
bir erkek mı? 

kumral 

Nazıfe terse, rtlıOıolo 

bltOın çlzıllerlae dafılan I•· 
ulaf afklr bir tebe11lmle: 

_ [yet uzun boylu, kum 
ral bir erkekle bar yola, de· 
al• 1olu•• ıtdlyeuua · 

Zehranıa Jlreja h•pladı . 
O anda ltlnden lf!feDI ılz -

lerlncie ıaolı, ıerefll bir mi · 
ra•, ılııncllerln •6zlerla.le 
Itır ıateret var.. Btrlacller 
fa•i hayata •eda ederkea, 
• ynı Diki blrllil lçlade yuf · 
rulaa Cumhuriyetin ıen~ ço
culclarına lı:•hal emaneti 
deYredHelder, bu bir akıt 
llaltncl• ebedayete u .. aa 
cak ... 

Bıraka hm, •e•lnııaler .. 
Yarının tıçllert onlar olacak
lar. lolnllbı onlar ebedaleı 
urceelrler · 

f'tilhi Aktuğ 

vel J•tadılı barata d 
a aklOror •· 1ollardan • r llaJr•· 

Z.'-ra blrU ıoora 1 
D , b 11Yl8Ç. 

d ııll lr 
te 6n•• 1 ekıllerl• oaa 
eflllp, ıarlp 1 l l lıtlr ao· 
Gç Jıllık Itır ma• ' bDJIJ•D 
da 1atataD fıacaaa aa-

b kt bir ,., 
ı6zlerle a 1• lıtl 
1ı,ama.lı . Nazife te1s•1• 

d b kulda .. 
raı a a ıo .ttıkll mt. 

Gent katlıa, 1 ıoara 
f 1 furladıkla• 

aa irin a 1ıttlemı1orchı. 
ne 1apacaiıaı oturdu. 
Dalıın, pıncerıJ• keatll de 
Ne dltOadliG•I karanlık 
btlmedıa, tlerJD •• biri· 
dif lacelerln eırarı•• 

n01ordu. 
•• • 

Oç yıllık ba1atı daln-:~ 
ı latabtllr · 1al11ızlık • an lnıılıkl• ı•· 

anda nefainla 1• lus 
ı Ocadıl11ln• 

ten ıts 1 m ıslerlala 
katıyordu . Mut, 'ıaJı ıtbl 
OınGaden bir facia ı omıtlerl 
ıeçlp ııttı. Harah, 

kırılmıth • birin ko· 
Karanlıklarda ~aklattm

ca Hali aaballı 

yor. •• rlzılr 
••meli r•l•ur d la bir 

L lulu er dlnmtt, •Ol B 11nır-
I tı u ıük6t kap a•1I İ bil•• ıac• 

11z ıillıttta duyu • L•r• 
1 aıı ve • 

bir kadın al a• 
1 

D bıç· 
bofa•ında dOll• ••• raıtla 
kırıklardı · Zelar•' a:ıerıaden 
nır Clmltılslık ııa 

8 
ıa 

B• ODU blrlal yatı1or .. 
ılyah hlr ıeceııdır.. bir 

Ge•f Uru1aaıı1er.. l· 
d rapafa 

dul kadının e 9 ID • d 
n• acı ır. 

nıa Hbalalamaıı d kut· 
Sabah eluyor, için • b b 

he bir .. a ·· 
lar ltlıen pem d ••" 
Geceki bınılm• •: koku· 

L T iz •• ~it• JO•· •• 1 peacı· 
lu bir ıertnUk açı an Ka. 

. d yarılıyor. 
reden o aJ• 

1 
tine 1arı dın mtntlerltlln· 1 a ka 

ba111• uzanl1or H 1 .ı 

ru ur. 
blr ıüzel tarafı •ar~ır. ··--.. ·· 

ArıoJD bal ya•••k lçlD 
al.ııtı DHHDla eD t4mlsl 
•• ıl:ıel flçekt• bulunur. _ .. _ .... 

Zenılnln 1ampan1•1• ıe• · 

1 1 ODUD .... ıuıındea 
... .ı 
d.ııl, palaalı eJma1ın11•D· 

... . ..1 • 

0$man !fyuemlf 

paklarına tasrlk ıdea kut· 
utla tHlrlyle keadladıD 

1eçlyor. . .ı 
Pencere ·dıbıade, mln••r-

Ukt• •JUY• kalan Z.lua, 11· 
zellllln ıo .. uz bucladua• 

bl ıerlatıle dofruldu. 
ıtaD r 1 ki 
U kuıuıluktao yanan, t 1 D 1 ı par· ,aa kapaklaunı ne• 
aıaklarlyle ujuıturdu. 
Akıamld bubraD Itır ril1a 

ı• bl onclaa uaaklaımıı, o da 

kaybolan her ıerl ııbı ••· 
zlye karıımıtb· Hafıza11ada 
kalan bir kıç kell•etlın 

U .. kumral ıbaretU: ı•n • 1• 
v. d•••• E • ılrea ctya .. 

" ş dl ba kell· yolculufu.. im ' 
••lerla euarlı •lna11 lflD• 
ı6rüklent1ordu . 

rf ulf• teJHDID iki vadeıl 
Dlhayıt ıelclJ . 2 Ay ıeara 

ılık bir aktam lserl ldl . Bub. 
ran ı•ç•lt' bltaralar paalan· 

11111, 16n61ler JlDe ıaftl 
aevdalara dalmııtı · 

Ç!lrtıdın , elinde pakıt-
lerle evine din•• ıe•ç ka· 
dan birde• bire durdu. DOıOa · 
culz ve mullakemeıl• ltlr 

d t bu Gazlerl kamaı-
uruı u ·· 

t Tam kartıaı•da batı 
mıı ı 

.._ ıarı ıaçları muotaza• 
açıa , Z h· 
taraomıı, uzun borlu; • .. 

Fethi Aktug 
(Sonu dirdGacG ıayf ada) 

23 Nisan 
•13 Nlıan yurda ıii••t doluyer, 

Bu 10• ~ k ~ 
klar kovalı1ar, o.uyor, 

Karanlılı 111 

lmıeie yine bir •t dofuyer' 
Yıldırıma, t 1 1 d 

' 
ki .la .. Yurdtta ufuk uı• a ... y •rtluo u u ar1• 

Har nasa ıoltll, 
Kutıll•ı•a hlrrt1•t ka' JS .. ıldl 

1 !akarad• çuır Kıl1tl•••• dll•• er · al.il 
1 el .rpıaaa .,epa• • 

Bu e•vabıa • tı• • ' rdu• •fuklara•tla ... 
Y11rda• uf•klarıada .. Yu 

k•• .16kea ıehltlar ,ırpıaarak 
Bu ,aa lçla ttı laep b• ıl•G anarak; 

alclı, kurıu• a 
Kıhaç ~ k laaylurdı ıablaaarak 
HA ı1etlD •f ı•• 

urr d Yurtl•• ufuldaraatla .. . 
Y•rdu• ufulrlar111 • ·· 

bl de•lrdlr, açılaa J••l ltlr Jz, Kapıaaa r 
l••D poleularıaa parıltla1a• ıu dnts, 

, Ôf LI rGk•ekte 1lrlt aematla latr hız, DJ1or• • ' 
Bu hızla koıuroruı, 1urdu• afuklarıada .. . 

lfli Oi/ 
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Hitler Ruzvel
te cuma gB.niJ. 
cevap verecek. 

(Ba rafı blrtacl ıayfada) 
dl laıtlls ıaHtelerlndea olaa 
De1lt Telıraf ıu:eteı•aıa 
Beril• mubalilrl 1aıın1or: 

•SlyHI mebafıllerde dl· 
••D t•Jlalara ı&re, f Glarerle 
Mu11ollal taraf ıadaa mlıt•· 
rekeo kararlaıtmla• bir ta
kım telaltflerl, Hatlar, 6nl • 
•Cbtlekl bafta toplanaGak 
olaa RaJttafda bekle••• 
nutkunda tebaribı ettirecek 
tJr. Ba tekltfler, allkatlar 
tleYletlere lçHmadaa bir ı•• 
•Y•el bllcllrlle .. ktlr. Bu tek· 
liflerin daba henh kaba tae· 
lak Itır balcle oldufu, Gzer
lerlade ltl•nmekte bulundu 
lu ıa,leamekle beraber, ftç 
ltellı baı lı lıHma ayrılacafı 
muhakkaktır. Bu k11ımlar 
da: 

1 - lktııadl teklifler, 
2 - MGıteaılek• itlerini• 

dlzelttlmHlae dair fikirler, 
J - Hudull meHlelerla· 

dea tereldılp eClecektlr. » ... 
General Metak 

•a• Yunaniatan 
dahilinde aeya 

hata çıktı. 
(Baıtarafı birinci ıa,fada) 

teılcl ecltl•lttlr. Meraılm lıııu 
yd daba eb .. mlyetlt hır 

•alaı,.t almııhr. Ztra bOıtla 
ıa•etelerln de ka1detUll ••t· 
lllle AYrupa11 brııtıran bl
dlıelerle tlelu olaa bu yıl 

Y •••n milleti lıııtrllft• •• 
k•••etll bir ldareafa mem. 

Şar i v u.P 
dip omatik f 

• 
1 

liye 
(Baıtarafı lkloel ıayfada) 1 ••&dlade yapılaa fıbu mO• 

caiıaa .,lr dehl teıktl ettlll iç propafanıılaları meaet· 
j Dl kaydederek ezcOmle ı&y- meH , Romen milleti, - ıa
I le diyor: bit olduju •eçbtle - memle-

«Romen hudutları hiç bir 
Yakıt bir altı Yerlt mataı 

olamı1acafı ıtbl auıl btr 
eıbab tahtında olursa olıun 
b19 bir kl•M tarafından da 
mhakere me•kllae konula· 
mı1aeaktır. 

8Jse teklif edilecek her 
t6rlG doıtlu lan ancak ıu 
biricik ıartla kabul edebılt
yoruz. Huducllarımızc:lan Hla 
babHdllmemek ıarUyle hat· 
tl dalııa ileriye giderek hnr 

te laazır old•iunu be1an 
eden Ye baıkalarını da h•
dadlarımızın ma1unlyetlae 
bth'met ettirecek olaa mG
tekabıll1etl de büy6lıı bir 
ltlmatla Y• azimle kabul edl· 
1orus. 

Şa1et Bud•p•ıt•, lteynl
mılel ıt1aıettmlzla t•melı 

olan bu kati aamlml&t anlı 
1altlUyona Macar menfaat
leri için çok daba iyi ola· 
caktır. Ztra bu reallıt ıl1a -

Ht bısım tle •e bütan 
komıuları ile yap caiı iyi 
komıuluk ılyaıett keadtle · 
rlae kasaaç temin edecek
tir. 

Şay•' Budapeıt• •• Ma 
car matbuatı bunları idrak 
etmeJIP Romen tepraklarına 
16alerinl çevirerek rabları
mı&ı lsaea de•am ederlerae 
ve Macar bükO.mell de bir 
takı• amblemler •• lrre· 
clantlıt tH•lrler ile tebaHı 

ket toprak1arı11a kartı olan 
aevrlıt, do rulujuaa k rıı 
olan imanı Ye hlf btr •akit 
tekzip edl! ly 11 cetareU 
ile milli •lcdaaın emrettlll 
ıekclde icap edea cevabı •er
mly•btlecektlr.• 

Orta okullara 
imtihanla 
öğretmen 

alınacak. 
( Baıtarafı ikinci ıayfada ) 
lardaa lıtlyenl r de b iç 
ıa ıtlrlalır tahılle devam 
edeblleceklerdlr. 

Yazıh •• ı6zll ııaaYlar· 
da baaıt m••zulara ald ıo 
rular ıorulacafı bildirile· 
cık tir. 

Y ••ıh ıına •larıa De ıekll
de Japılıcıfı ayrı btr ta· 
mimle btldlrllecek, ıorular 
vekillik tuafıadaa a6oderl 
lıcektlr. 

Yazılı 11aa •lar ~iretmen· 
lerln bulundukları Ylllyet 
merlııe:ılerlntie 1apalacaktır. 
Y alo ıs aıkerltklerl dola1lıl · 
le lutalarında bulunan 61 
retmenler, kıtalarınıa bulun· 
dutu Ylllyet merkealndekl 
6f~etmealerle bir arada ıı• 
•••• ııreeeklertUr. 

imtihan için mGracaat 
•Oddetl beı may11 tartbl11e 
kadardır. 

Çocuk Haf ası 
lekete De katlar kı1metlt ol- (Baıtarafı Dlrlncl aayf da} cuklar ar ııa a rec al•a 
d•luna her zamandaa daha akıa• dlier tik okul tale· 1a•ruları 1a1leee ayırmııt1r. 
lJI takdir etmektedir. beılae ye Yelllerlae 161terlle· Yası mCbabakaııada btrla 

llefteron Vıma Jaıııyor: •ektir. ol Caslden 103 Nafi Burru, 
«Ba ılnkl rejimde Yaaa- Hafta mlaa1ebetlle Ôfret· ikinci 6 Eyldlden 227 Nerl 

alıtan; ktıçlk lııılr cie•let ha- men okulu baftanıD ıon ıl maa Şenin, 3 ncQ Namık 
lıatlea tloiu Akdenlzde ma · nG elaa cumarteıt akıa•ı ke aldea 207 Ziya Adak 
hım lııılr de•let baltae ıel- keıu•ı Hhneılncle btr mGıa. •• Hacıtlberden 2 numaralı 
•ittir. O de•let ki, Hklz ere Yerecektir. AJdın Akten; ılsel .. , aıQ 
mllyo• nüfuı&a ile, iyi ıtlabl.. ÇOCUklar U8SIOdlkİ ıabakaııada biri cı, 6 EyltlL 

•••lltath, •Oreffebtlr. ·Ha- mOsıbakalar: elen s b hat, 2 Del Gazi 
klmdarla Yuaaalıta•ı ko okuluadan Nejat Tan, Ala· Çocuk baloı adald ,Ozel 
mlnls•den kurtararak refa· ıu6rt okul•odaD Feriha da Hı, uluıal raluılar Gıa· 
ba •• maddi ve mane•I te bal&&larJle aJrıca yapılan Oç0ac6 olmuıtur. 
rakklye HYk edea ıC •luıtoı tabrir, reılm mGtalıııakaları Ulueal raluılarda da Hacı 
1936 mllll blkdmetl ara11n- na lttlrak edea çocukların ılbeydea bir çift; Guı oku 
dairi el blrlllJ •1111 hayatın her ltlrl kendi 1 hHinda tundan Itır çtft; Mltbatpa 
laklfafı lçla eıu uaıuru teı- F•ılarındaa umulma• bGyik tadaa ds bir ranu mGıa 
idi etmektedir.• ••••ffakıyetlet a6ıter•••- bakaya kazaomıılardır. 

Katlmerlnl yasıyor: terdir. Reılm Oaabakuında bl-
cllen mllletlolD bu ıOnld• Hakem heJetlerl bu ço- rloct 6 Eylü lden 74 Nerl-

ref ahı ılk6a elmı1aa Jerde ---------·----- man, ıkıncl Dumlapınardaa 
ıokrıaf eclemı1en bır afaç - Romanya-/ngıl- 12s B drıye, ftçüncü Ka· 
tir. Yunaalıtaa lee refahı 1abeyden 221 Mehmet Ata 
elzem elaa a.u ıtlkQn Ye al· tere arasında I.lr, dördilacQ Ali ŞuQrldıa 
samı kralıaıa •• milli ll6 · ı 147 Nacı, beılncl rlne Alt 
kdmet relılata ıayeılade ta- mQzakeTe er. ŞuQrJ okuluadan Erdofa• 
oımııtır.» (Baıtarafı birinci ıarfada) kazaadıl r. 

Prela ı•uteıt 1uıror: araııada lrlerlaı Jbtlllfı J•- Bnuı bu Janulara Ço-
cMtlll haaadaaıa mGuılıl pılmaıı ye laıdıs ltr .. ına cak Eılrıeme Kurumu tara

ve tlmdtld hük&mdarın bG· jeal lııılr kı,met takdir etlıl- fından muhtelif h diyeler 
1Glır lıtabaeı ola11 birinci Jorj •eıl.. ••rllmııtır. 

~~·n~;:,,::· =~~::::~. ·~: Bılırd ile Londra ırasındı ~ocut Esiru.a. ı K~ru u gr~ 
bu unYan bGtln Yuoaolıla- •ıLlı'sıdl mu·zaL .felar, nel er~BZJOJD musam f8SI 
rı• kralını• etrafında Jtt ba- 1 1 

2 ) Ankara, 25 ( Huıuıl ) -
clıaı temıll et ektedir.» Belırad, 5 ( Rad10 -

Ticaret odaaı relıl tle dlier Çocuk Eıırıeme Kurumunun 
Me11aıer D Atb.... J&" yettıttrdlll çocukların •erdi· 

ticaret müme111llerl llıf mem-:1ı1or: il mGı mere bu ıOa radyo 
«HlkGmdar, lkllJll isale et- leket araeıadakl tktlHdl •a· tia •erllmlıttr . Y nular mG· 

tikte• ıeara I~ ıeaedlr bCl· slyetln laklıafı için Loodra- ıamerede bilyOk muYaffakl-
lıaAmet lıtlkrarını Ye ~illlD ,. ııdeceklerdır. yel 161termıılerc:llr . Bu ma 
ıahalarda ileri JlrGmeyl te- ıamereler Çocuk Eılrıeme 
mtn edea eeHlı bir ııl&bata larken blnat kendi CUlıihfl- Kurumu tarafıadaa fili•• 
•••af akat etmlıttr. Millet nG Ye keadl lradHlal tel.a· aldırılaeak Ye yurdun ber 
~ .... H•ıtlı lualaDı alkıı- rl• ettirmektedir.» faaıaa 16aclerllecekt1r. 

R.'A.DYO 1 --------
i I R RADYOSU 

D11/ga Uzunluğu: 
1639 m. 183 Kcı. 120 Kn. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 KYv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

26 · 4 - gJ9 Çarıamba 
12 30 Projram 12 35 l'Clı k 

mQzlğl Çalanlar: Fahire Fer· 
un, Refik Ferean, Kemal 
Niyazi Seyhun. Okuy n: 

Mahmut K r ıadaı 1 -- Oı· 
mao beyla - Htcaz p ırcvl, 
2 - Sallbattln Pınarın -
Htcız ı rlu - Sıslayan kal
bimi ee•, 3 - Hacı Faik be
yin - Hıca• ıarlu - Ateıl 
ıuzanı firkat, 4 _ Kemal 
Niyazi Seyhun - Kemençe 
talulmf, 5 - Saadettin Kay• 

' nalın-Neveeer ıarln - Hic
ranla b rap oldu, ~ - Saa 
dettın Kaynatın - TOrkll 
- Dalları h~p kar aldı, 7 -
SelibatUn Ka,-nafıa - Saz 
1eıınalıl. 13 00 Mewıleket 

ıaat ayarı, ajanı Ye m•· 
teorolojl haberleri, 13. 15 
-14 MClzlk [RfnHtlcumhur 
baodoıu - Ş•f: lbıaa KOo· 
çer] l - Domenfco - Aı 
ker marıı Z - Moızkonlıır 
- Po1onez No. 3, 3 - G. 
Par11- Meraıtm · arıı 4 -
Ma11e11et - Mano11 opera· 
tının Meauettoıu 5 - G. 
Verdi - « Rlgoletto» oper · 
ıından potpuri. 17 30 lnkı 
llp t rlhl dereleri Halke•la· 
den naklen. 18.30 Prolram 
18 35 Müzik ( VlrtQoz1ar
Pl.) 19.00 Konuıma Çocuk 
Eılrıeme Kurumu kukla 19 l 
Türk mtızlil ( F ııl heyeti } 
Çalaalar: H kkı Derman, 
Eıref Kadri, Haaan GCir, 
Baarl Üfler, Hamdt Toka.y 
Okuyan: Tnbıta ar luıı 
20.00 Memleket Hat yarı , 

ajanı •e meteorolojf hAber 
lerl . 20. 15 TOrk mQzljl Ça· 
lanlar: Ce•det Çağla, Ref ık 
Fereaa, ZGhtü Bardakojlu, 
Kem l Niyazi Seyhun. Oku 
yanlar: Muıt f Çatlar. 1-
Muatafa Ça lar - Ferahfeza 
peır•••. 2 - lımall Haklu-
Ferabfeza b ıteıl Çaila 
yaD CUJI ılrlf ile, J - lı 
matl Haklu •JID - Ferah
feza ıarkı Ateıl •t ınla, 
• - lı k Varonun - F r h 
feza tarkı - Eyretme için, 
5 - Zübti Bard koilu -
Santur talutml, 6 - lımaıl 
Hakkı beyin-Ferahfeza ıar 
lu - M htapta ıGul, 7 -
lımail Hakkı be)'ID- Ferab· 
feza aaz ıemafıl, 8 - lıma 
ti Hak ı eyle - Rumeli 
türküleri . ) Daflar d llar 
vlr dağlar. b ) Alft l 1 

haıları r , c ) öık m v r. 
2 i 00 K.oouım (Çocult Esir· 
geme Kurumu) 21.15 E bam, 

tabvilit kambiyo - nukut 
•• zir at bor1&11 [flat) 21.25 
:Neıell pli l r - R. 21.30 
MGzlk [ Salrıafon ıol -

Nihat Eaenı o) 21 50 M6zfk 
(Neıelf pl6klar) 22 00 Mü:ılk 
[KClçCl orkcatra- Şef: N cıp 
Aıkın) 1 - Mfchell - Şen 
ı renat 2 - Müller - Ka-~ 
~ü ı reoet 3 - G brlel
Haf ta nlb J ti p zar re lir 
- m rı ıC - Selam 1 trch 
- Ormanda aık S - Llnc· 
ke-Venuı [Valı) 8 - Kla · 
neke- elankolf k •alı 7 -
Colerldge-Afrlka ıültt No. 2 
8 - J. Strau11- Güzel ma'YI 
Tuaada 23.00 Mib:Uı ( Caz 
ltand - Pi J 23.45 - ~4 
Son ajanı haberleri Ye ya
rıakl proiram. 

28 NiSAN 191'9 

lı a k Si 
Memlekette t&1arruf hareketini• lnklıafına hizmet 

arzuıunda olan Oımanh Baoka11, Aile Sandıiı {Ta· 
ıarruf COzdanı) be1abına teYdlat yapanlara kura ke· 
tldeıl ıuretıfe •ıafadakl ikramiyeleri tevzle karar ver· 
mittir. 

Keıtdeler 25 m rt Tc 25 eylQ\ tarlblerlndo icra 
olun c k ve her keıldede eıafıdakl ikramiyeler da· 
lıtılacaktar: 

Tlrk liralık 

1 ı aded T.L. 1000 -
4 • :t 250 -
1 » » 100 -

25 • • 50. 

1 50 )) • 25 --
1 Yani cfımaa 85 aded T L 5 000 . 

Tlrk ltrelılı ıkr mlye. 

Atle Hndıiı he1aLıadald me••uatı kuranın keılde 
edlldffl tarihe tekadd6m eden altı a1 zarfında: 

1 T L. 50.M TOrk llra11ndan •ı•lı düt emlt olan 
her madl bu keıJdel re lttlrak edecektir. 

·~ ~ ~ . 
Kahve falı 

(Baıtarafı Oç nca ıayfada) 

ra1a g61Gmılyen bu erkek 
kimdi. 

Y •~•acı adam terbeıl Ye 
Hmhıd bir hareketle kadına 
yaklaıtı: 

-- Zelara 7 
- $eftt.! 

Bir llbaa ılz 16ze ba· 
kııtılar Ve ıoara bırhkte 
rHtıele JlrQdGler 

Artık bayatla1101 blrleıtlr· 

mtılerclı . Erteıl ıG•, Şefik, 
otelde bıraktılı bir kaç par· 
fa etyayı ZehraaıD evt•o 
oakleltl. 

Şefik, Zehranıa ıtea ke -
caıını en e ld Ye candaa 

arkadaıı idi. Kadıaı daba 
kıalılıuda tenı1ordu Fak1ıt 

bir t11adiif ıenç kızı Ab 
metle bırleıtırdl. Kız, Ah · 

mede k rıı lıtalblade ee•ıt 
d n alyade ıerıp bir mer· 
ha et bftfordu. 

Şefli., Zebra evleadlktea 
ıonra b J•ta "GımQı, ondaa 
uzaklaımıth Alamedı ilü· 
min.&en beri llll defa 16rl· 
ılyorlardı · 

Zebra, ya laızh t1ıu kur
tulm111, ıenleoec v• içinde 

adeta çı1rıoa dCSramüıtü. H 

utta, aaad•Ud kendi Jçtnde 

du1uyor ve o u kad1ulıa1-
nın biiUlo hararetiyle koca-

ııaa tluyuruyordu. Hayatları 
tam bir lbeok lçladeydl. 

Bır akıam Şefık, eve her 
aa•aokfoden o ldukça geç 

a ldı . Neıelıydt. Karı11010 
ıralad ıAı ıu ller ehemmi 

1et ••rmlyor, ıılıkla u!yrı 

hlu tanıoıuou çalıyord11 . 

Odalarıaa çıktıkları •akıt 
ıenç adam Zebranın omuz 
larıodao tuttu . Ellerini ya· 
vaı 1 v ı k ıı.1dırar il, ka · 
dınıa çıplak kollarına indir· 
dl . V • onu bir bebek ıtbl 

bir kaç d f hoplatıp yere 
bıraktı . 

Haydi, dedi, bazır ol, 
1ıda1or•z. 
~eo9 kadın, dolıwa kol. 

larını Şef ili• boyouaa dola· 
yarak: 

- Çek 1orı•oum Şaffk; 
bu alrıam ıezmel• 11tmt 
yelim. 

- N. ıezmHI canım . Te · 

melli bir Hyahata çıkacafıa 
Y arıa bu baıık •• mllnsevl 
bayatı bırakıp, lıtaab•la 
ıldlyorm, anlıyor muıwa . 

- Vapurla mı ıldecelfs? 
- E•ıt! 

Zebra artık çılıına d6D· 
mGıUt Eler yanında Naslfe 
teyze buluaH ydı buruıuk 

1ftzGaG, damarlara çıkmıı 

ellerini mlaaet buHlerlae 
gark edecekti. Ortahlı aaraa 
karanlıfa rafme• HYID•I 
1üzüudea ekunuyordu. YI· 
zl pombeleılyor, 16slerl 
ma •I ııcelcrdekl 1ıldızlar 
aıbı parlıyordu . o , .... il· 
zumlu •nayı denk ettiler. 

Zebra, ııceyl lıaklkl rtl 
yalarla 1 çirdi y anıada 
11yuyan eıut koc&11aa ıo· 

kuluyor, 11yaadırmakta ç -
1 klnerek hafif 6p6c:ilklerlat ıaç· 
larıaa bırakı1ortlu. 

l 

Geaç kadın, y6r:tıae •u
ran g6neıle uyandı. Tabiata 
D rhk J•PY••I bfr r6zle 
aeyredlyordu .... 

F~thi flktuğ 

---
1 [rdık sulh hukuk 

hi~imliğindın: · 
Erdeil• Ocaklar k&Jlla· 

don Ahmet kar111 Fatmanıa 
aynı köyden m6d.ieaale1b · 
ler Z im oflu Mehmet Ye 
refika11 aleJ blae açmıı ol · 
duğu tzaleyl ıuyu da •aıınıa 
icra kılınmakta olan duruı
ma11nda buolard o Boena 
DID Sazaa k aabauoın Kiri· 
ve1e kö1üade oturan Zaim 
oilu Mehmet kızı Eımalaa 

nıo tkametrlhı bulunmadıtı 
cihetle kcndlılne tl&nen teblljat 
yapılmHıaa karar Yerilip 
21 · 4 · 939 tarih cuma 
ıGnü mahkemede hazır bu
lunmatı ılln olundufu hal · 
de gelmedlf inden hakkında 

du uımanın gıyaben cle•a 
mıoa karar vertlmtı •e mu 
hakeme 22 · 5 - 939 tarihli 
pazarteıl ıünO ıaat 1 O aa ta· 
ltldae karar vertlmlt oldu 
fundaa muayyen ıGnde du· 
ruımaya ı•lmedlil takdirde 
da•anın ııyaben rllyyet ola· 
nacaiı teblıi ma1'amına ka
im olmak Qzere tlla olu · 
nur. 

Ba11ldıiı yer: Vtllyet Matbaaeı-Bahkeılr 


