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Türkiye-Iran • Mısır 
askeri işbirliği . 

----------------------··········~--------------------
Bir harp takdirinde handa Tür~iye ile birli~le harı~et edece~. 

Bir Mısır askeri heyeti Türkiyeye geliyor. 
Turk askeri heyeti de Mısırı ziyaret edecek. 

Londra, 26 - Kablreden 
blldırıll1or 
Yakında bir M111r Hkerl 

he1etlnln Torkl1eyl •e bir 
TQrk aekerl heyetinin de 
Mıam ziyaret edecefl bil 
dırılm~ktedtr . 

Bu he1etler, ıkı memle 
lcettekl tahkimat •• ukerl 
Qailt1Heelerl 16zden geçire · 
telderdtr 

DıAer tarafta• Hlncllıtan 
d•kı fnıtllx kuvvetlerinden 
'ır lcıımı M11ıra sevk edil · 
lall9t1r . 

l"ııltere Mııırdaki ihtiyat 
lcu,vetlerlnln talnlyealne ka· 
t•r Yermfıttr. 

Datly Herald ıazeteıl ya 
1 'Yor: Bır harp vukuunda 
:o .. ıl1on lnıtllz lıralık 
'•Q petrol tarlalaranda ln

llllz menafllni korumak 
Qa''-11dtle, lnglllı: fabrika · 
tltlerı lran hükumetine 1ı• 
''t •lktarda a Ycı tayareltrl 
'• tarare daft topları vere· 
'•lclerdır 

laıılıx f ıloıunun aarf ettığf 
j•trol(in büyük bir kıamı 
'•1adan tedarik edilmekte 

~· IQılhere htUnlmetl loıl 
t - lran petrol l&umpanya 

'••ı l it 11 on bir mtlyoo nglllı: 
, '~'•iıodan fazla hl11ealne 
' ip buluamal&tadtr 

8 
" tı kumpanyanın tdare 
r. '0hıı relıl olan Lori:l 
'-•d-.. 
~ı •n TahHna yaptıiı 

' •ı ''d Jaretten ıo• ıOnlerde 
I et •t111ı1tır . 

it Qllllz hua nazırı Sır 
ı,,,, 

) •y Vood, lorıltere ta · 

''• 1 ı,tl lllalihnıa, «clolt deY· 

''•• t tııc •Jare temiD ede· 

•6tı htr dereceye vardıtıaı 
110,t•Q\ııtır . lraaıa da bu 
ı, deyletlerden biri oldu -

''tık k "'•ttı, eıbi katlyet et 

lı,1c1 1 
~il 1• nılltere m6teka 

,, ,"'ıd1• pakhaı, TOrkf-
e ra d '''~•ltı D evletlerl ara 

et._1 \ •6zakereler takip 
tir. 

ı,,. h 
~ı. h lkümett Akdenlzde 
d-.ı, ''P Yukuunda lraa or· 

'•tı11ı T 
)'''"d Grlc erduıuoua 
~atı, ' Yer alıcafını aara · 

" 1 '•••t ' '•Ut lbıthr, Bu karar a.. .,.,. btldlrllmııtır . ...... 
••it,, 1 11ettceaı olarak le 
~ '· '''tı '•111D aıkerl latlh 
t .. , 

1' b ,.rdım etmei• ha 
t'•I, ~1'- 11Qaalıtadır n en 
'ttltt 94•f(U mahiyetteki 
'lı,._ lthrelerlnln ıatın 
t.ı '•• ~,, d etrafında müzake 

' ···-'t-.. -..ıı• etmektedir. 
tl oııın 1 .. t,, 1aı ılteredekl aake 

"' ''•l l'-.''d •r •Gme11fll albay 
"'~lı 0

' blroıunu, Hklz 
)'"t lta•lrer llurrı .. ne 

"••ta lnt• eclllcllll 

Ha•ker tayare fabrlkuıaın 
ctYarına aak etmııtır. 

Yakın Şarkta, loıılterentn 
m6dafaa ıl1aeetl laaml bir 
ıuretle ilerlemektedir T tir 
klyeye ılllhlanma itinde 
1ardım edilmekte, diğer mti
hlm petrol kaynaklarından 

biri olan Irak ta tayare ı.-

temektedlr. Mııırda da in· 
ıılız tayarelerl kullaDılmak. 
tadır 

Türkiye, lran, Irak •e Mı. 
ıtr tek harici ıtyaHt düıl• 
rlle bir birin• hatlanmıılar, 
aralarında da birer ademi 
teoa•iz muabedeal imzala · 
mııtardır. 

Bü:yük Millet Orgeneral Hut
Meclisi heyeti 
dün Halaydan 

ayrıldı. 
Ankara, 26 ( A.A. ) - Ha 

tayda bu1unmalıta ota11 Bü 
yQk Millet Meclfıi ıle Cum 

hurJyet Halk Partlıl •e •tll7et 
murabhaaları bu gün Ha 
taydan ayralmıı 1 ar ve he
yet fçten gelen coıkun 

ve aamlml heyecanla ulur-
lanmııtır . 

zinger l•tanbu
la hareket etti. 

Ankara, 26 (A.A ) -- Bir 

müddetten beıl Ankarada 

bulunan Orıeneral Hutı:tnı•· 

rla rıy .. ettndekl Fran11z &1· 

k~rl heyeti bu akıım lı
tanbula hareket etmlf ve 

tıtu1onda merulmle uiur· 

lanmııtır. 

Çimento istihsalimiz 
600 bin tona çıkıyor. 

. --
Etibantm yapt11mıkta ol~uğu Sivas fabri~aıı uı-

lecı~ sına iılameğı bışllyaca~. 
l.tanbul, 28 ( Huıuıl) 

Memlekettmlzcle imar f aa· 
'lı1etlerlaln artma11 delayı · 
ılle çimento Hnaylnlo ıe · 
nlıletılmeal llararlııtsrılmıı· 

tır. laıaat maddelerinin en 
ehemmiyetllılnt teıktl eden 
çimento ıhtlyacının tama
mile yerli mamu1itla temini 
için me•cut fabrikaların te 
ılaatı b6yiltnlecekttr . . 

Baılace tlmeato fabrika · 
ları latanbulda bulunmakta
dır. Bun\arın aenellk lıtıhıa 

llt 400.003 tondur. 
ralıat bu miktar, çimen

to ahtıyacının hepıfnl kurıı 

lıyamadıfıodan ı tmdılik bir 
k111m mallar Etıbank ••11 
tHlle hariçten getlrtlltyor. 

Geçe:ı sene ~tmento fab 
rlkalarımo hü"umete devri 
yolunda b r cereyan mev· 
cut olmaaı aebeblle allka~ 

lı mGe11eaeler tılerlni bQ1lt 
mekten çektnlyorludı 

Fakat yapılan teıebbiiıler 
oetlceılnde fabrikaları• Eti
bank aarafından ••hn ahn -
maaı beı ••n• ıonraJ'a bı· 
raluldılından vasiyet deflı· 

mtı •• çimento Haa yttnd• 
büyük bir f aallyet bat 161· 
termtıtlr . Mevcut çimento 
fabrikaları, daha ziyade H · 

ıarrufla çahımak maiuadly· 
le teılıı ' At bakımından bır
lf!ttnfı vulyettedh. 

Mltterek bir büro ile ta· 

lıt•J•r Bu mGe11eulerl• 

ıermayHlnln yar11 ecnebi
lere altUr. 

Ecnebi Hrmayeclarlaran 
mGmHıllt o1aa M Buıardt, 
hGkumetın, fabrikaları aahn 
almalı tehir etaıeıl üzerine 
Parlıteki merkezine ıtderek 
temaıta IDulunmuı •• tıın 
bGytltülmeıl Jçln 11l&hıyet 

ve dlrekttf alarak bu aabab 
ki ekıpreıle lıtanbula gel 
mtıtır . 

Me•cuda lll Tete Kartal 
Ye Zeyllnburau fabrtkala 
raada daha 300 bin liralık 

teılAat yapılacaktır 

86ylece ı•lecek 11neden 
tUbaren bu ıuı upa .. aih f ab· 
rlkaların lıtıhaallh 100 ,000 
ton faı:lalaıtmlmak ıuretlle 

500 000 tona çıkarılaeakhr. 
Bundan batlı• Etlbanlun 

Sı.-aata yaptırmakta olduiu 
fabrika iç lnadolu llaUyaç· 
larına aarf edilmek lsere 
1940 dan itibaren l 00.000 
to• çimento lıtlhıal edecek· 
tfr. 

Bunlarla memleket •hU,a· 
aı tamamll• elde edtlmlf 
olacaiındaa laarl~ten çimen· 
to r•tırm•I• laaum kalmı 
yacakttr 

lktııa t Veklletl çlmeato 
f tatlarını '-61Gk bir laa11a. 
ılyetle takip •• tedlclk et 
mektedır . 

Y entden tenzllltta imkan 
olup olmadılı ıtmdıllk bel · 

11 clellltlır . 

Maarif SCırası umumi heyeti Ma
arif Vekilinin riyasetinde toplandı. 

Oc sınıflı köy o'ulları ~eş sınıfı çıtarılıyor. 
Dünkü toplantıda lise ortaokullar,ö(J:et~en 

' ·k kulları ınzıbat 
okulları, meslek ve teknı 0 

1 d "idi 
talimatnameleri kabu .: .~.11 ... ·m .. ••k .. ıak 

Aakara, 26 (A.A.) - Ma
arif Ştıra11 bu ıGn de umu
mi heyet halinde toplanmıı 
•• llH, orta okullar, 6fret· 
men okulları, mealelc •• 
teknik okulları inzibat tali · 
matnamelerlnl kabul etmıı
tlr. 

Maarif Vekili Huan Alı 
Y6celtn relılığınde yaptığı 

ikinci toplantı11nda da bazı 

talımatnamelui kabul et
mittir . 

Şura dlnkü toplant111nda 
J ıırııflı Ye tek ôlret•enlt köy 
okulların · n beı ııoıflı hale 
ıettrllmeılnl lttlf alıı:la ve al 
lcıtlar araaında karar altına 
almıı'ır . 

ADkara, 26 (A A.) - Ma
arif Şüraaı Umumi Heyeti 

25· 7 939 aalı gOoü aaat t O 
da Maarif \ ekili Hann AJı 

Yüıaelın rıtıllilade toplan 
mıı Ye tik celıeılode okul 
klteplarının Maarif V ekllllll 
tarafından baatmlm'Hı hak 
kıudakl talimatnamenin ma 
zakereıfne de•am ederek. 
mlaabakada kazanan eHr· 
lere verilecek telif hakları 

maddeılnln muhtelit bir ko 
mlıyooda tekrar 16zden ıtı

çlrllmeafoe ve dlfer madde· 
lerln kabulOne karar vermiı· 
tir. Bundan ıonra maarif 
m~dGrlerl ve memurları ta 
limatnameıl hakkındaki ra 
por iizerinde mGzakerelerde 

Maarif Vekili 
ı I }'ücel B. Hasan 111 

ıı,onuD 
bulunmuı ve kotP 

d 11 rle ka raporunu ba%ı ta 1 e 

bul etmlıtır. 1 lklDC 
Saat 12 de ıç~an 

tar•· 
celıede bir 6ireto>eD f 

6Ç tıGI " 
fından idare oluD•n fa 

b•I 11111 
lı k6y okullanaıD or il• 
ıblliı hakkındaki r•P 

el t 111e• . 
ilk okulların varl • ü 

k apor ID 
baları hakkında 1 r lır 

kırar 
zekere edılmlt 11e 

alınmııhr . la 
.ı.ıaı• 

K.omlıyonların ç " er• 
ek "1 

rıoa lmkio verlP ktlln rl 
a.aat 17 de ıen• .,. -

ŞCır• Uau' 
yaaetlnde toplanan ..,uhtelıt 
uml he1et1 önce kad• ka. 
komlıyonun a10ıaba r 

tarını 1 
zanan okul ktt•P f h k 

L telt • 
zanlara verilece• unu 

repor 
ları hakkındaki or• 

1 ye ıo 
aynen kabul etlD 1 &tret· 
orta okul •e lıaelerl• -

= 

Macar, Slovak Moskova· miJza· 
görüşmeleri kereleri iyi 
geri kaldı. aafhada. 

2 ) Parlıl• 
Budapeıte, 5 (Radyo) Parlı, 26 (A·A - I 1 

Macarhtanla, ilo•akya ara· ıali.btyettar 111ahf1Jler, Dl 

d 8 b So•1et 
ıın a yarın udapeıtede aı hzler, Franıısla r •• k 
lamaaı muhtemel bulunaa lu aruında olan ınftsa 1 

L ık 6 1• 1 b LI •asnanda •••Dom m za.ere er lr relerin yakıD " r .. d 
mGddet tayin edllmekıtzıo erklnıharhlyelır araaı• a 

tehir edllm ııtlr . mQzakereler a~ıl111uına 1De 

Slo•ak ıazetelerl tarafın· dar olacak bir ıafhıya da 

dan Macarlar aleyhine ya hıl olmuı bulundulunu be· 

pılan hilcumlara ıazeteler 1ao etmektedirler 
mukabele etmektedir Londra, 26 (A.A.) - Bir 

tok loıılfz saHtelerınd• I• 
•ll•z - Pran11z Soır,at ıu 
J&fı•ın h•fta aıhayetlod•• Zelzalı oldu. 

Ankara, 25 (Huaud) 
Bu •tin aaltall lteıı kukla, 
ellı ••f• araeıada Bur .. , Is. 
mir •• Şılede hafif zelzele 
hlHedılmtıttr. Aynı ıaraınh 

Ankarada da d111ulmuıtur. 

Muğla da 
zelzele. 

Ankara, 26 (A.A.) Dthıı 
ıece Muflada iki defa tld 
detll 1•r ıan•DlHI olmuıhn . 
Zarar 1•ktur 

e•vej akdedflec•l1• 1 be,an 
etmelatedlrler-

İnhiaarlar Ve
kili /zmirden 

Jstanbula gitti. 
Ankara. 26 (A A )-GGm 
•- 1 lnh ııarlar Veklll 

rO• • 1 
Ratf Karaclenlı, lzmtrden ı · 
taaluıla barek•• •t• .. Ur. 

ntk okullar ıo:aı bat tallmat

nameılni mOukerefe baıla
mıt ve bu talimatnamenin 
mealek okullarına da teıml· 
Uot kabul etmlıttr . 

Yar1D ııat 10 da tekrar 

toplanmak Gzere ıaat 20 de 

celıe tatil eddrnııttr 
Ankara. 26 (A.A.)- Ma 

arif Şılraaı Umumi Heyeti 
25 7.939 aalı ıOnü atlıden 
öoee akdetttil celceaede bil. 
hun ftç ıınıfh ve bir öl · 
retmenll köf okullarının beı 
ıınıflı hale ıetlrllm11I me· 
aeleılle me11ul olmuıtur. 
Allkalı komı11onua bu bu· 
ıuatakl raporu ıu eıuları 
thtl•a ediyordu: 

A - Oç aınıfh k6y okul-

ları, Parti protramında te1· 
bit edllmtı olan bet yılhk 
tik tahıtl prınılblne uyıun 

dellldlr. 
8 _ Oç yıllık ko1 okulu 

umumi n mecburi ilk tah· 
ali hedeflerini tahakkuk el· 
Urmeye ve kö• çoculuna 
tıtentlen mllli terbt1e1i nr· 

•eY• klfl dellldlr . 
C _ K.6y okullarının Gç 

aıaıfh olma11 bet yıllık mec· 
burl tabıllfn fıtentlen ıektlde 
tatbikine m•nl olmaktadır. 

K.6y okullarının bet 11nıflı 
hale ıettrllmealntn faydaları 
raporda ıu at.netle teıhtt 
edtlmlt bulunmaktadır: 

A _ 380 Bın Terk çocu· 

iuoa iki yal daha okula ••
vam ımkiaını hasırhyarak 
onları muhitine, yurduna 
daha fay dalı bir unıur ya· 

pacaktır . 
B - Okul yolu ile ••rl-

lebtlecek mtlll terblyealn te· 
kernmülQoG temin edecektir. 

C _ K&y çocuklarının da-

ha ileri tahııl kademelerlal 
11raıtyle takip etmeleri•• im 

kln verecekt"lr · 
D - Halkçılık pre•ılbtmt

H mıarlfte yeni blr tahak
kuk ıahaıı teıkll edecek ve 
Cumhuriyetin k6' · ıı .. lr 
farkı taaımadıl•D• 1sa,.ıe1k• 

d h• l•••dar••• -bir kat a 
tır. l 

ı; _ Otretmenl• meı •-
ki 1ahıı1etll• umumi •• 
•eılelai malamataaı kuYYet · 
Jıadlrmek lGır.umunu du1m 
a 11aa yol açacaktır. 

f - Orduya daha uya
nık, daha bılı•U aekerler ıel
meılDI temi• edecektir. 

Umumi he1et lzerlade bG. 
yOk bir tealr •• allka uyan 
drırak bu raporu okunmaı;a . 
dan ıonra bir çok hatipler 
mltalealarını 161lemı1lerdtr. 
Bu arada ilk okul 6fretm
enlerinden Tevfik Yıldız fi 
(S.•u "6rcl6acl taJfa«la) 
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SAYFA a 2 TORKDILI 27 TEMMU2 u;39 

' -SEHİR HABERLERİ 
Okullara girme şartlan: 

O ı ı u hasta bakı cı h ~ mşıreler o~u'una aid hali izı· 
hat vı oku!a kay ıt YB ka~ul ş ıulan. -

- Hula bakıcı hell' ti 
reler yetlıt :rmek Oure An -

karada M M. V tl.&.l,u t.a 

r~fı:ıdab (Ordu ha.ata be.lacı 

hemıtreler oku!u) ıçılmı ıhr. 
2 - 3433 Sayılı kanun 

muc bınce bu okuldan me· 

takdim edecekler ve bu yol 
ıle M. M. veklletl ı ı hhat 
itleri dalrea' ne yollanacak

tı:- . 

10 Taltplerin kabul 

edtldtklerl Te mektebe ha · 

relıtel t!tmelerl a yrı ı m lcun 

Belediye meclisinin fev Değişen kaza 

kal~de topl ntısında kaz..:.:.~~':!.~.~'· 
ları ar&11nda yapılan tayln-- --------~ 

zuo olacaklar, memur o'up 
tekaOdlye alacaklardır. 

lar taraf ındao kend ılerloe 

blldtrtlecektlr. Su için 245 bin liralık istikraza aid 
muamele de ikmal edildi. 

diğe r lerl yazıyoruz : 
Aynlak kaymakamı Ce· 

ili Ôzalpa, Balya kayma

kamı Bedri Muradlyeye, 

Ouraunbey kaymakamı Ki 
mtl Ôke,Sındnıı kaymakamı 
Rıd•ao Akman Sütlücelere 
ve Ezıneden Tedtk Balya
ya, Mızandan Şahap Tarım 

3 -- Mezun olanlar alta 

ıeneltk mecburi hizmetleri• 
ot o du ha1tahanelulode ya• 
pa•aklar, ooden ıonra arzu 
ederlerse memleketteİll bO· 

Uln ııbh1 teıekkOller kenılf
lerln• açık o1acaktır 

1 1 - Kabul edıleceklerln -
Elektrik santralı bu gün Bele-
diyeye geçiyor. Santral mül
hak b :idce ile idare edılecek. 

4 - Tahıll mGddeU Oç 
ıeD• o1up bu mOddet için· 
de okurlara ayda bet lira 

harçlık verilecek ve lııe •• 
llbaılaı ı tamamen okula ald 
olacaktır. 

okulun bulunduğu Ankara• 
ya kadar ıarf ed~ceklert yol 

patası kendıler ne atd ola 
eak ve (M M . V ekaletı ııh 
hat itleri dalre1I relıllll) ne 
h ·taben yaZ!\caklıu ı dılekçe 
de bunu turıh ed~c•klerdlr. 

Küçük s ı hhat memurlau 
1 Sı ~ dıraıya ve Tatvandaa 

Hır mOddetten berJ Anka · 
rada bulunmakta olan Bele 

5 Okuldan me•un 
olanlar, barem kanununa 
ı&re 17 5 lira aı\t maaıdan 
baılamak lsere muı ala 

caklar •• 1'u mıkdar aluk 
çe çofalacaktır. Bu zaman 
daht taıe, ııydlrme ve ba 
randarma ordu1a atd olacak· 

tır. 

6 - Okul, 15 Eylu\ 1939 
da tedrlHta baılıyacaktır 

7 - Okula kayıt ve ka 

bul ıartlatı ıunlardır: 

a - T6rklye cumhuriye
ti tebaHından olmak •e ve 
TOrk ırkından bulunmak, 

b - Sıhhatı yerinde ol 

mak ve durumu her Udim· 
de vazife 16rmel• mOHtt 
t.ulunmak. (Buniarı herhaa
ıt btr haıtahan• heyet ra 

poru ile tenlk ettirmek ve 
••raka ballamak lhımdır. 

mektebi 
Çor um Ley il ve letanbnl 

nehari K6ç6k Sıhhat Me · 
murları mektt>plerlne ahoma 
ıartları ıun\ardır: 

1 - Türklye Cumburtye 
ti tebaıından oloıak ve ya 
ıı J 8 deo aıaiı .,. :l6 dao 
yukarı bulunmamak (yirmi 
den 1ukarı olanlano aaker 
ltkle ıl ı ııtt kalmamıı ola 

caktır ), 
2- Orta mektedten pek 

iyi ve lyt derecede mezun 
olaıak {Llee 11aıflarında bir 
veya tkt ıeoe fazla okuırı uı 
olanlar tereıh edıltceldır . 
Bunlarla kadro dolmadıjı 
takdirde orta derecelıler de 

alınır . ) 
3 - lıttlılller, bütün ev 

c - Y aıı on altıdeo •t•· 
lı •• yirmi ikiden yukarı 
olmamak. 

d - Kendlıl, ana ve ba
ba11 tffet fhlloden olmak 

(Bu vaziyet pollıçe tnıtk 

ettlrlleu k evraka ba flu:ıa 

cekhr) 

rakıaı tamamlamıı oldul~ 
baldo dıleklerlnt 15 eyl(i\ 

19:S9 tartlaıne kadr Çorum 
mektebi f çln Sıhhat ve lçtt
mal Muavenet Vcklıettne, 

lıtaobul mektebi lçlD lıtanbul 
Sıhhat ve l. M miidürlOiü 
yuıtaılyle mektep müdürlQ 
iOne ı6nder&ctklerdır . 

(Noksan urak ile g•len dilek
çeler muamfıl~ya konulmaya

E - En as orta okul tah 
ııll.,ı bıtırmrı olmak veya 

bu derecede tabıll g6ulOIO 
aü lıbat etmek (Taıdılıname 
ıuretlerl muıaddak olarak 

eklen~cekUr. ) 
f - Evla veya nlıınfı lu 

lanmamak (etvelce e'flenlp 

boıananlarla koca11 61mOı 

olanlar kabul edtıtr.) Buna 

ald meı.leol halı bıldırlr müı 

bıt enak keza eldeaeeek 
tfr ) 

8 - Sıbht Hbep1er dıt ın 

.la okulu keadılıtıadeo ter 
kett•il yahut evlenmek ıu 

retlle ••1• dıfer lnzıbati 
ıebeplerle okuldan çıkarıl

dıfı yahut altı eeoeltlc mtc 
burl b•z~etlol yapmadı ••· 
ya tamamlamadıfı yahut 

11hbl Hbepler dıııoda okul

dıa çıkarıldıfı takdirde ta 

hakkulc ettırılecek mektep 
mHraflarıoı tama1ııeo 6di· 

y~ceilne ve 16ıterdıtı ~eelke.
ların tamamen doiru oldu.
tuna dafr noterdfn taadık-

11 ve keftlh bir taahhOdna· 

m• vermelr. 
8 - Bu enak uh 1plerl 

okula lmtlhanıız olarak ka 
bul edılecelcttr 

caktır,) 
G6ndertlecek evrak ıun· 

lardu: 

A) Nafuı hOvly•t cQzda. 

aı aılı, 

8) Or~a mektep tthadet 
oanıeıl aelr, (daha fazla 

okumuı olanların ıehadet 
name tle birlikte tabııl mGcl· 

detleriol taedık eden rumi 

nııka), 

C) Müteha1111lırı tam bir 
hastahane heyetinden, buıl
mıt örnetıoe uygua ve 61· 

tClade taıdıklt fototrafı bu · 
lunan bır ııhbat reporu. (Bu 

raporu Haıtah ne baıtabıplık· 
lerl zarfı ıyarıık OıUloQ mQ 
b6rllyecek ve lıtekll tara -
fından m6h0rlli zarf halin 
de olarak 16nde,ılecektir ) 

lıbu muayeneler Aolıare 
1 

Stv&1, Erzurum, Diyarbakır • 
Haydarpııa nOmuoe huta· 
haneler6; lıtanbul çocuk hnı 
tahaoeaı; lzmlr, Buna, Kon· 
ya , Adana, Samıun memle· 

ket hutahaoelert11de ya pıt11 
cak ııtekltler bu haetahane· 
de buluoduiu vt la1etlerln 
Sıhhat ve fçtımoi Muavenet 
müdQrlülderlne b izzat mü 

ruaat edeceklerdir 

dtye Relıl Naci Kodanaz dün 
letanbuldan ,,brtmtze ael 
mtıtlr Çok seçmeden Bele · 
diye Umunı l ·Mecltıt Nact 
Kodanazın baıkanl ığıoda btr 
toplantı yapmııtır. 

Geçen ıOolerde yapılan 

fevka lAde toplantıda ft bıre 

getlrslecek ıu için Btledtye
nla 245 bin liralık iıtıkrez 

yapm&1ına salahiyet vertlmıı; 
8eletltyeler BankHındaa alı

nacak bu fıttkrasa kartı Ma 
liyo Veklletıne kearl mun · 
aamlar karıılık ıöaterllmittl 

HeledtyeDln bu keart mun 
zamları Malıye Velıllttlne 

HrebllmHI tçln Belediye 

Umumi Mecliılnln kararmaz 

batası •ermul tcap etmek 
teydt. 

lıte dün fevkallde bir top 

laotı yapan Belediye Uır.u 

mi Meclııl bu buıuıtakl ka 

rarını ve,.erek lıtlkrna atd 
formulG tlımal eylemtıtır 

Elektrik santralı mülhak büdca 
ile idare 6dilıcek: 

Elektrtk Hntralınıo bOtün 
hukuk ve ncalbl ile deni 

tultmlnl yapmak üzere btr 

lı;ıç gün evvel ıehrlın l ze cr el· 
mit olan heyet buna aıd ft ı 

bitlrmfı olmaktadır . 

Bu ıore.tle e't't.trı k ıant · 

ralının temltkl ve deYrl tH· 

lımt bu ıün bıtmfı olacak

tır. 

Teılıııh Belediyeye ıeçtl k· 
ten ıonra mülhak bir bOdce 

tle ldart'ıl ka~arleıtmlmı t · 
tar. 

Beledtve Umumi Mt el ı s ı -

Başıboşgez.en 
köpekler. 

Şehir içinde batı bot do 
laıan aahlpı 1z kCSpekler Be
ledtye taraf,ndan toplanmak· 
ta ve öldGrGlmektedtr . 

A§ızlarında ajızlık ve bo-
1unlarıada ta1ma bu lunmı · 
yan muhtelıf clnlte köpek 

&erden don Jlrmı kadar 1a
kal nmııtır . Sab•p leri çık

madılı takdirde ötdiirüle 
celderdır . 

Bisikletciler 
dün lstanbu-

la gittiler. 

9 Altıncı maddedeki . 
evrakı tamamlayanlar baala-
rı A•karadaktlH M M. Ve 
klletl ııhbat tı\erl da lr eti 

ne, dljH vıllytt merkezle 
rlodekller Valtltklerlnt, ka · 
zadakıler lıeymakamlıklara 

O) Çıktıklan mektepdeo 
ve1a mabal ı i pollıladen alıa.I 
mıt hOınühal luiıdı 

• Yarın ve pazar güaQ lı 
tanbulda yapılacak o 1aa 
'T6rld1e blılldet btrlnclllkle · 
rinde bölıemlzl temıtl ·ede 
cek btı ıkletc ılcrlmlzdeo Sab· 
rl ile Mehmet dan"ü ı~ml r 
elupreıtle lıtanbu la h reket 

etrnlılerdlr 

E) 4 5 X 6 bovuoda üç 
tane fotojref (cepheden 
alınmııt ve ince ltlfıdet ba~ 

(Soıau d6rdtlncil HJf ada) Gençlertmlıln 1arın Çek· 

H. Naci Kodanaz 
Din bu mGlhak büdceyl de 
hazırlamuı llz ım gelmekte· 
dır. 

Onun iç in Mecllı cuma 
ııünG de l çUmaına devam 

edecek ve bu toplantıda 

elektrtk eantralınıo ı ı l ettl-

meelne a ld muhtelıf tedktk 

leıde bu l unacaktır . 

Bu meyanda elektrik abo
neler! leh loe bazı kararlllr 

ve rllmealde muhtemeldir 

Su projesi ihale edUdi: 
Ş(h!r e getlr ı ltcek ıuyun 

projelerinin yapılmaaı ihale· 

ye konulmuıtu NBcl Kada 
nazın relı ltilndeı topla11ao 

Belediye Daimi Encilmenl 

dOo projelerin yapılmuırıı 

ıu mühe11dlılerlndtn Sedada 
5 bın 9 yüz liraya ihale et 

mittir 
Projelu üç ay Cçlnde lk· 

mal edtho'ı ol11c&&ıtır 

Evın bahcesin'e , 
gömülen cocuk. , 

Üç ıüo önce Btjadıçta 
161le bir vaka olmuılur: 

20 Y aılunıda bir kız ı•J 
rl metrt'.i ıekılde bir çocuk 

diinyaya geUrmlıt ı r . Ô,ü 
olarak doğduğu ıddta edtl-

mellle olan bu çocuiu ıenç 
aaa oturduju e•e bır çukur 

kazarak ıömmüt, kendııl de 
haetalaoerak teda~I için Do· 

iume•lne gettrllmııttr . Kı 
zan aıleeı vazlretı alllcadar 

lara b ıldlrmı ıtır Runun Oze

rlne vakR etrafmda müddei 

uwumll ıkçe tahkikata baı 

lımmııtır . 

mecede yapılacak b ir ktlo 

mdrelik •Ürat lcoıuıunda 
fyl derece alacaiıoı lrnvvet 

le tahmin etmekteyl~. 

Bu yarıılarda muht f> l f 
bölıelerdeo cll lyl mütecaviz 
renç ltllrak ~tmektedfr Hu 
yOzden mütab kalarm çok 
~etin olacalı muhakkaktır 

Salihatt ı n Alay da Ay•ahk 

kaymakamlığına tayin ~dtl
mı ılerdır . 

Koyun eti 
~5 kuruşa 
satılacak. 

Belediyenin kuıu ve ko 

yun etlerine koydufu 35 ku· 
rut narhı n haricinde bazı 

ka11pların 40 kuruıa et ıat 

tıklarını dGolıü eayımızda 

yazmııhk 

Belediye zabıtuı düa ka 

npların eatmalı.ta olduklan 
etleri kontrolden geçlrmlt 
tir. 

Bu kontrol eeaaıında bir 

kaaabın koyun etine 40 lıuruı 
Qzerlnd~o aaltıfı vörüld6iün 

den halıkında tutulan za bıt 
Belediye e c6mentne veril· 

mlıttr. Bel~dlye kuzu •e ko 
yun etinin 35 kutuıtan faz 

la sahlwaıına meydan vcr

mty~cektlr 

At koftururken 
., . 

çocuga çarpmış 
Çay mahalleıladen Emin 

lımtnde btrııı, tarlaııada iti • 

nl bltlrdıkten ıonra beyılre 
binip haetahane ıoıaaında 

koıturarak ıehlre ıeltrken 

yol kenarında oynamakta 

olan Dınkçıler mahalleaınden 
9 yaılarında Muammer la 

mhıd,kl küçGk bt• çocufa 
çarparak baııaın muhtehf 

Jerlerlnden yaralanma11na 
Hbeblyet vermltUr. Suçlu 

yakalaomıı ve çocuk da te 
davı edılmek üzere bastaha · 

oe1e g6türülmüalilr 

lrı~ '.sarlar birasımn ş'.şas~ 
15 ~u~uş~ satılaca~. 
Aalıara bi ra fabrtk&1ının 

lohlsarler tdareı l ne devrltes 

hm mu meluı bitir almek 
üzered ir. Aiuıtoıua birinde 

yeni morn\i at ptyaHJft fi 

kecak, ıtıe ler üzerine tnhı 

Hrlar ldar•ıl etiketleri ya 
pı ıtırılacaktır . 

G•oe a~uıloıtan itibaren 

yeni f•atlıuın tatbjlwıe bat 

lanecafı ümıt edılmf!ktedlr 

Bu ftatlann 1 ı; kuruıtan 
teablt edilmeel muhtemeldir. 

V dkllct bugOıılerde bu hu 

ıuıta kati kararıaı verecek
tir 

Susığırlıkta 
Hatııy glinü. 
Su11iırlık, {Huıuai) - Ha· 

tayıa ana vatana ka vuımHı 
mOn&1ebet1le kazamızda fe• · 
kalide tezahürat yapılmıı 

tır 

Gece de muhtelı f Hmtler
de da•ul •• zurnalarla halk 
o ıüoOn ıerefıoe eilentı yap
mıttır. Saat 21 de ayrıca 

• 
bir de feneralayı tertip edtl-

mtıUr. 

Orman koı uma kltalınmn 
vazif deri. 

Z•raat Veklletlnce hazır· 
lanan orman koruma kıta· 

larının vazlfelerlne ve or· 

man teı"llatıle mOnuebet
lerıne dair olan nl•amaam• 
lc ·a VekıHerl Heyetince ka · 
kabul ve yClluek tesdık• 

tkt ıran etm· ıur. Nıeamaa· 

meye 16re oratan koıum• 

teıkılitı orman umum mO· 
diırlüiO ve teıktlltının yası· 
la müHaduı olmadıkça yat 
ve kuru aiaç keımei•• 

odun, kök ve orman mah' 
ıulltı toprak, kum, taı, to 
bum toplamağa ve çıkaı· 

mala manı olacak 
Maden •e taı ocağı aç· 

hrmıyncak ve ıılettırmeye· 

cek 
Bina, atıl H hayvan ba· 

nnm&11oa mflHlt yer ıoı•· 

11na meydan vermtyecelı 
Orman aıou larına dörl 

kilometre mtufedel&I uh• 
dahıllode hiç bır f abrtlı• 
yaphrmıyacak. 

Orman 11nırlarmdıD ttıb•· 
ren b•ı yQz metrelık ••h• 
dahilinde k ireç llömOr •' 
mümutlt ocııklar yaptır11'1" 
yacak 

Hayvan ot latmıyacak .,, 
yanmıt orman sahaları•• 
laayvan ıokır ı,acak . 

Oımaolarda a vlaoo>•I' 

mani olccak, 
-o

Ormao yangınlarını •0 

•• dürecek veya •ukuuoa OJ 

nl olacak tedbirler alacak· 
Y anıın ıöodGrme ıle ..,o. 

er· 
kellt.f o1 anları yaoaın 1 

a• · lertoe ıöodereeek •e 1 
dertecek. t· 

Zati ıhttyaçlar lçlD ••' 
0 

len kerute Ye mahrufl•tl ,. 
baıkanna ıatılma110• ın• 
dan vermlyecek. ~ 

Aiaçlar üzerinde kabil" 
ıoymak, yaralamak,boi~~l: 
tepelerını veya tekrotl 1 

larını keamek, bualard•0 fil• 

k '"'' ra ve yalamuk çı • gl 
burç almak ıtbl herh•"., 

bir amelt,e,ı yapaı•f• I' 
orman &rtüıünü çık•'"'' 
mani olıcak 

att cukur duvar 
rl koruyacak b''' 

Ormenda buluıı•0 '
1 

boı haynnlaraD cıo• '' 
de•ılı ı 

miktarını tcıb ı t e , ' 
yakıo k61 mubtarlar•:bıJ''' 

1 
,,,. 

ya belediye ere fi 
teıltm edecek. ,d•'' 

Zabttaoın talep 
muaveaeU yapacalıtır· 
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Haşanın bir 
. . 

emırnamesı. 

Praf, 25 (Radyo) - Ha· 
ı•nın lmza11 ıle lnttıar eden 
bir emirnamede, 19J8 ıeoe· 
ılnden Çekoılovakyanın ıı
ıa!ıne kadar •ktldar mevkt
ıade bu 'uomuı olan bütün 
nazırlarla mebuun.n buauıt 
bır mahkemeye Yerderek 
muhakeme edilecekleri bil· 
Jfrtlmektedlr. 

ltalyayı ida.re edenler 
kimlerdir? 

-···:··:- ün ükünu üze-/ta/yada devlet idaresının büt d.: d' 
l . · ıger ye ı rinde taşıyan Musso ını oe 

(Donldl Jazının de•amı) 
Hı~ btr zaman ne Jıtedı

lhnızı bllmedık Alman •• 
ltalyan teıtrlertle mane•ra
lar 1apan Şam mtlllyetcıle . 
rı tarafından aldatalmamıza 
•G11ade dtlk. 

Bıonetıce ne mlnakaıa, 
ile taadık ve ne de redde
dllınıı olan bu muabıde 
IQD•acehealnde Suriye iti· 

llDadıız kalaıelmektedlr. lı 
luıoderaa aancafının terki 
1•• Surlyede Arap kGtleılnt' 
daha zlJade hoınuhuz ıt· 
ınııur. 

latmak lazımdır Bu aalaı
ma ıa y11lnde Tlrkl1enın 
Leroıa karıı olaa Anadolu 
aabdlerl •mnl1et altına alın· 
mıı Ye lıkeoderunu almakla 
Akdenlzdekt h&kımtyetl te
min eclılm ıı olmaktadır. 

Franıada bundan babu! 
den yok. Ortalık elde edl· 
len mu·nffaklyetten dolayı 
memnuniyet izhar ve Tor 
klyeye teıekkür etmel&J .. tk 
t ı fa eylemektedir 

Bunların bepıl üç a7 zar· 
fanda mQracaat Ye fıbatı YÜ · 

cut etmedlklert takdirde 
IJ•Jaben mahl&um olacaklar 
Ye gayri mrnkul mallana
dan mahrum edJleceklerdJr. 

Eski Arnavutlu~ krah lo'o 
louıllareda mi reıllşecek1 

DonkG poıta ile ıelen 
Franıız ıazetelerfnde Arna · 
vutıuktao aJrıldıktan ıonra 

Lartıa, Seılnak, lıt•nbul, 

Kont Ciano 

mühim şahsiyet. 

. M. Muııollnl 

1 

D. Grundl 
f aılıt oldu. Kudretli bir ha · 
t ı ptır. Halka tıtedtil ıeyl 

ıulıl•rı yaptırmayı btlfr. 

Dımelır oluyor ki, m11ele. 
11 Jenıdın ve bu defa le· 
lllılden zlne,e dofru olmak 
Gııre ele almk icap etmek· 
tedır. Alllıaaızlıfımıza mG 
tıallık beıranatlara rafmen 

bu it lcola' btr tı deiıldır. 

**• leıtıl GzGoUllO olan mu· 
••ıı11e bu ıeklı arz etmek· 
tıdır 

E•Yelce ı•Jet Jilluek ıea 
le proteıtolarda bulunan 
parllmento azaaı, timdi boı 
ı6zler ı6ylemektea baıka 
btr ıey yapmıyorlar. Bu me 
1tle ile meıgul olan nazır· 
lar bir bıblo lurmıı olaa 
hizmetçi ııbı ceYap vermek · 
te ••: 

« Ah efendim, kırılalı 
barlı zamandır» demekte
dirler. 

N~ıell bir hOkOm Yerebıl · 
mek için TOrklerln 1914 ıe 

80kreı1 Vuıon, Gdynla 
•• Rııadan ıoora nthayet 
StokhoJme ı•lmfı olan eıl'1 
Aroa•utluk Kralı Zoionun 
bu defa da ineç payt•htın 
dan hareket ederek bar 11>\id 
det Frenıada Veuaya ka 
lacaiı ve bıılhere Lond 
rada Jerleıecejt haber Ye 

rıJmektedır. 

hal,ada devlet adareatntn 
bütün yükO Bentto Mu110U
nlnla Gzerlnd•dır. F~kat 
Mu11olınfoln malyetınde ltal 
yanın ldareılnde az '-ok ali 
kaıı Ye rolft • olan yedt kıı ı 

deflldır. S~yledlfl 0

1
° 

1 
ba· f ,.ııat ldarentn tlk zaman · 

bazan bizzat Mu110 10
' larında ayr1 bir ıurubun 

' 

bt Butt 
zan ela huıutl • ti 160 ooo klflJ• çıktııını a6 

t 1 IJ• uaıı 
1azar. talyan har c ren Mu11olınt, guruba karıı 

ı•afetle· d 
rı ay effencelerfDf, 1 1 ki tehd ıtkir hır ta Yır t~kın ı . 
rl çok aeyer. Çok ıner• 

1 
Grandi lıua bir mOddet ıl-

btr fotofrafçıdır. yaHtten uzak J•ıadı . Sonra 

Franıa Şark ılJaHtlnl 
l.u &Clne kadar, kaybetme 
'-tfbumu çerçe•HI tçfnde 
tatbık etmltUr. Fran1a, bir · 
btrı ardınca f•llıtlnden, Ma · 
••ra,, Şırladan 1 Klhkyadan 
~e daba bazı bGyDk parça 
•rdaa vaz ıeçmfıtır Toroı 
~· Amanuı hududlarını kay. 
•taıııtır. lıkenderunda11 da 

f''•ht etmıı bulunu)or 
Za1ıatımız deyam edeıel 

~•lttedır. lıkenderunun ter
i llrınct bır Anıluıdur 
°f Grlcl.,ın kazançla11nı te· 

~'•Gn ıttırmıı olmak için, 
u'ı 111ı1. akdeuııı anlaıma 
f • lGrklJenln ne bOyQk 
'>dalar elde ettlilnl batır-

011lnde yaptıklnrı•ı, btzdaa 
aldıkları 400 mıhonluk lı 
tlkraz ile bize karıı etmtı 
olduklarını Çanakkaleyi ve 
onu takıp eden ıeyleı 1 mer 
bum AtatOrkOn trad eWll 
Franuz aleyhderı ououkları 
unutmak llzımdır. 

Yalnız bunları, muhatara· 
lar doimuına me1dan Yer 
cnlyecek tarzda unutmamıı 
olmak fçln luıY•etlı olma 

1 

mız lazımdır. Çok •eı her 
muhataraya ka~ıı duracak 

kadar ku••etlt olmalıyız 
A lut takdirde, ne kadar 

luymetlt oluraa olıun, Tür
kiye ı1e tttıf ak den mh ol· 
mal1lak tehltkealne dOıer » 

- SON -

lngiliz, Fransız ve 
Amerikan polisi 

tcnebi casuslar aleyhine müş
terek harekete karar verdi. 

--------------------------
1 Alman milletine gizli bir .mesaj. 

ı111;atlıı muaı pertıaı tara meled ta lep edılm ı ıtır . 
~ "" Alm•n hatkına Al - (Nıç ı D bırtbtrlmizl aldüre 
).'"'-dalcı ıızh yeralh rad- llm?) 

bı •-. •aaıtutle heytcaalı lıımlı olan bu meuj in· 
t ita d '•J ehj ıöodertlmtıtır . Me- gıltz meni partıı ı Ye tray 

b,1~ ~ltı:ıanya l§çtlerl ve üoıvomar kooırealnl temel 
t, dı tırafınden lrııtl ıuret len lngılJz mıl ! i meaat kon 
)al, '-rdurulabılmuı lç•n bu ıülO tarafından kaleme alın· 
"''~• tılGracaat edllmıı Ye 
I~ t de. •ibul için her tür
lı~ tıdbır ler alıam>ıtır lnıl
~lld h~etelerı meaajın bu ıe· 
"!•._' Alman gizi• pohıl 
d1.1,d Ceıtapo tarafından 
•t~e~ruılbıyecatıoı temin 

8u t•dır. 
'Q -..~lfıj Alman balkı 
q'~t tGaana açmıuı ve nazı 
l t.tGr·o 
"'tb ' iünQ0 Almırn yayı 
Ilı. b~ı;Gtiiklemekte oldutu · 
~'ttı irı.aek iç n ıönderll -r. 

Ilı ~'•ııjd ,ı~lı • Aloıan balkınd n 
~'~ l>alııı., tak ı batına raj -
,,~, "'11 ıdlerJne Alman 
~lll,~112 da, blitüo dı jer 
''ı-, e .. aıbı, hup lıtem•

•-.ıh iıtedtilol btldtr .. 

mııtır. 

Meujda Alman hı.lluna 
hitaben denılıyor l&i: 

- Herkeı bır•bltJne ıo 
ruyo r: (Harp olacak mı?) 
Ştmdt mili etler ıoruyarler: 
(Sona mı b'•ldık?) Fakat 
ne aız ne biz harbin lçtln1J 

bı kabtl olmıyao bir tef o' 
dufuoa aıla tnanmaaıalıyız 
loaan ak ' ı ve lradeal bunun 
öoüao geçebı lır. 

Sizler arasında bazalerı 

ıoyle dıyebılırler : Avrupa 
aulbu te hd td alhndadır. 
Çonkü Almanya, memleke · 
tıolzl mahvetmek Ye Alman 
bal&.ıoa ekonomik hayat im
kanı bırakmayan dOımanla · 

r1mıı tarafındau çember al· 

Eıkl Arna•utluk Kralı Ta 
zıyetıaden hiJA Omıhardır 

811 ıazetecıye Yermtı oldu
fu müllkatta Kral Zojo 
büUln ArnaYutluk ıtbJ mem
leketinin latıklil ve bOrrl 
yetini kazanmak lçın her 
çareye baı 'f'Uracafını bıl 
dırmlı Ye bu Ana kadar 
dA J,,gılterede tka met ede

c•klerını tlavft etmııtır. 

buluemaktadır. fran11zca 
(Vo) mecrauaıınıa ıon ı•len 
aayıaında bu yedı kltlJ• da· 
ır dikkate deler bir yazı 
meYcuttur Bu ıOnkG ltal1a 
hakkında bır fıkır ed nebıl 
mek lç•n « Y edıleı » ın ha 
yahoa kıaa bır baluı fayda 
lı olacaktır. Bu ıt.berla Ja 
z . yı ıkubaa edıyo•uz: 

Kont Kal. ozzo CJano: 
--- 18 Mart t.ıOJ de LıYlrne 

de dojdu. Babaıı babrt1eh· 
dır. 1918 de meıhur fıyu 
me nGmavtııne tıtlrak etti 
kı; Cıanoaun babuı faıtıt 
hareketinin baılanııoındaa
bert Mu11ollnt1ı tak'p et
IDlftfr. 

tına aıınmaktadır «Hoıbulu 

bu iddia bedh:lhtne btr ıu 
rette uydurulmuıtur kt pro· 
palanda nazmnız G6belı 
bunu kel&lll biliyor.» 

Meaejda Çekoılo•akJa 
mııah de zlkredılerek deal· 
ltyor iri: 

«- Şimdi de harp hazar · 
lıkları yalancı propafanda
lar •• kıılrn tıcı manevralar 
Danaıı JOaOnden Lehııtana 
karıı yapılıyor. 

Hakıkatl btlmeltılnız bu 
hal denm ederae harple 
oetıce •ecekttr. 

Anlamanız llzım gelen 
bayati bJr nokta da ıudur: 
Htç kımae Almanya ile bar 
betcnek latemıJor. Btz ıız • · 
rln doıttarıyız » 

Muej . bOtQn milletleri•, 
aral•rıodakl m6oazaaları 
cıdaJe dejıl a lul Ye manhk· 
lA halletmekte tarar ehnele· 
rl IQzumunu zikrederek ıöy 
le bıtmektedır: 

« - Ego ııt d ılttatörler ta · 
rafından tehdit ve ljfal 

edihnefe razı olmıunalıyız 
Ne ıulb 1 ne ha; p olan bu 
ıünkü korkunç •azlyet ıo 
ouna kadar devam edemra. 
Ancak ıu ı hçu btr masal blr
lıiıle muut, emntydle •e 
mOreff~ h btr dOnya lnuabf 
lırız?" 

Son ııiloleıde, loaıltere, 
Fıftoaa v~ halli Amerlkada 
ecnebi ca.ıuı ~e pı opafan

dacılerıo alabıtdljlrı~ çoj•I· 

dıkları m•luaıdur. 

1922 de Muaaoltnl Roma· 
ya yürQrken Kont Ctano, 

ıt1a11tten ziyade moda •• 
ıenç kızlarla a llkadar bir 
dehkanh1dı. Gazttectlıfe 
merak etm fr tkı gazet•J• 
makaleler 1az0>111 fakat bu 
mHlekte munffak olama· 
111ııtı. Sonra tiyatro muhar. 
rlrltjıne lfl dö11tQ1 bır" ıkı 

tı1atro pıyeal 1ud11 fakat 
oynatacak tıyatro bulama 
dı. 

Babaaının ta't'llyeıl üzeri 
ne dıplomat olmaıa karar 
Yerdi Rıya dö Janıe1ro ıefa 
retıne at•ı• olarak g6nderll 
da. 19IY da ltal1aaın Vau 
kan ıef ar eti kltıbı oldu. 
1930 da Mu11olın.nıo kızı 
Edda tle ••lendi. 

Bu evlenmeye J929 da 
karar verılmtıUr Fakat bu 
karu bır ıeoe ıtzlt tutul
muıtu,. Düiüaden ıoora 
Cıano Şaıııh•f konaoloıu, 
1933 Çın aef ırı oldu Çıadc 

kalmak ••temıyea ze•ceaıo D 

taYaHutu de l.ondra ıkt ıad 
konferaa11oııı murahhas tarın 
edıldt Oradan döoOıQode 
matbuat müdürü o 1du . Bu 
müdüriyet J 9::S5 de ~kil et 
halıoe ıokuldu 

Habeıfttan harbi baı'e.mıı 

Dıno Gr~ndi: tekrar uzlaıtılar Grandi 926 
b dt harlcı1e mltteıarı, 1929 

J 894 de dojdu C h•ll ar da mılıl ıktı1ad na.zırt 1930 
vaııoı•• 

bıne tıt• rak ~ttl 
9 

d (Sonu rfördüncü tayfada) 
' J J91 • 

eı V!.?lta tlı f • .. "f " 01 

1 ·ıt e Fransa Almanyaya 
ngı er · . . 

daha ileri gidemezsı~ dedıler. 

' 

Gallus Jııtra~igeant 1 
catıeı bıJır Oıjer taraftaa 
zıvahtrJ kurtarmak lıtfyor. d 1 '

ıyor: "RıYayetler o 1 :1 

ıl• mu Almanya PolanY• D 
k e AD• 

z ıkerelere 1irıı01• ' btr 
d ıtaae z lıı meıeleaıolD 0 k ol· 

ıurette halline çatıııa• 
ta•••· 

yeUndeymıı. Pıp• or· 
h rlaoı1 

ıut teldıf ıne ~zı keDdl · 

muı Hatta ıımdıd:addetl• 
llDln btt aen• t•-

b f ıatıDI ıtatukonuo mu • • B iki 
aaıladığı b ı ie bll1DIJ 0 ' · 

8 

1 b111•• bunda btrez hakıkat 
katlY110 

vardır. Eeıkı de 

aıh yoktur. hım · 
Bu rl•ayetler• bl~ ed 

k eYll tf· 
mtyet atfeımelD• bir te · 

tinler berb•oıı & bu 
ı. halt tebbCbe fi rtılr••0• d 

Qzalı•r• • btı dıplomatık aa a haber 
01111 bütOa dılo1a1 ldl 
vumek l.jeUnde dejı '· 

atıkanıD O.jer taraf tao "' 
.. lılıodur . ıhtıy•llıLarhiı ma 

Papa elbıtt• ıulb ıtter 
fakat ıuıbu tda111• için ıırı · 

ıecefı bır teıebbüıO ıaze 
lelere bıldırmekle ııe baıl• 
maz. Rt1ml hareketlere ı•
bu oluacıya kadar beldt1e 
hm ve o z111maaa kulakla
rımızı tıkoalım 80ı0a bu 
haberler aUıada btr tunk 

ı Lıl•r Dıkt•tar aızleomtı o •• . 
Jer aıuır harbinden yaz •eç· 
mıt defıtdırıer 

f l 1 1 Fnn11z:ların 
081 z er e i j k bır 

ıöttedıklerl azim!< r 1 

rnlntadır •• bu maniaya 
berhava etmek lıU1ecak 
lerdır 

Tehdı ıkir haberlerle tea· 
klo eıi ı cl haberferlo mahir 

r.:. 00 v~bul auretıle bu bir mu 
.k,.da rtım'"k fateme · 

Ooua fç tn Jz:ııetl nefılnt 

tatmin edecek bir bal' ırk
U bulmak lizımd1r. Bu 
ımkaoıız deflldır, fakat ıGç· 
tür. Tek beıı•a Polonya 
ıle doirudan dofruya mü 

za kere1e ılrlıemedtif ae H· 

ef ettfft muhakkaktır, Fr· 
aogurter Zeltunı neırettlfl 
ıulp bır makalede lo.ıl
tere1e her iki tarafı tat
min edecek bir ıakıJde hal· 
ledılebıJmelerl fçln Alman 
Lth ıılerıne karııma1ıaı 
ızah edı,ordu Fakat Dan · 
ztı dıye bır muele 1oktur. 

A.rupaJa bAklm olmak 
bihük danaı vardır . Daa· 
ı 1 bu davanın küçQk bir 
aafhaaandan baıka bir t•J 
deilldır. f ranıa ve laıtltere 
Almanya1a « Ne 
Daozııd~, ne de baıka btr 
aerd• daha ileri aıdemeııl 

ıınts ı demtıle:dlr · 
lıte daYa, yıogloe budm, 

ve aramızda D••z g kul1e · 
ılnl mOnf erıden .ıaadea ••· 
çlrmek latl!'c:ıoler bu d•l'ayı 

1 ..! L.farıaı söıterlyor-aa ama.-•• 
far 

Doataoe bir uztaıma ne· 
Ucelerıoe gelince lıazara 
bunlar dofru çıkaraa loıtl. 
tere ile Franaanın bırltklert-
el ve bu memleketlerden 
bar birinin 19 blrlıklerı111 
Avrupa aulhunun J•rlne 
&mılt olduiu aablt olacak 
tır . Bu bırlık aayeılndedlr -

Bllha11a tot.ıı ltln devlet 
ler, demokrH! jle idare «'dl 
len bu memleketlerde kea · 
dı prepağandıs larıoı y.ıpmak 

tçln her çareye beı vuımak 

tıCtsno bu harbe tayare bölGk 
kumandanı olarak ftll rak 
elti. Afrtk~daden dönüıünde 
harıclye nazırı oldu Oüoya. 
nıo do genç hariciye aa-

dl ? 
d kJerJ oe malQm. 

ı H ıtleıln mütkül b ir dav" 

kt 6tekt cepbrde bu kadar 
baeddüt ı6rü10yor. Hal 
bö,le olunca vazifemiz ıa . 

rlhtcr . .:>olh tçln birlik yo· 
iuoJa aebat edelim Bızhn 
aramızdaki thttlifler düınıa 
aıa ıııoe Jarıyacaktır." (Sonu dördüocQ ıayfada) 

zırı . 

Koat C•aaa ı,ı bir hatip 

k Oda buluodufu iıtklr · arflll 
dır Harp çıkarmakla ne 
mOthıı .Jbır tahlıkeye atıla-



IAYPA. 4 T0RltDILI 

--------------------~-------------------------------
Maarif 
Ştira•ı 
(Baıtarafı b&r•nct ea1fada) 

kirlerinin •H• fUbarlle 
pek cloir• ol dul• 
nY, ltuaunla bereber k61 ~I 
retmealerlnta malı•t •• 
mHken lrayıuıundan kur
tarıhp •dealtle baıbaıa bı 
rakılarak •• bu yenf •azl 
yete 16re meelekl balum· 
daa teçhiz edilerek muyaf · 
fakt1etln matlup ıekllde lı· 

ttbtah mGmkGn olaoatını 
ı&,lemlttlr. Perte•nlyal lııe 

ıt edebiyat 6lretmeat •e 
Maarff Ş6raeınıa orta 6fre -
Um koınlıyonu •relıl Te•flk 
Ararat ile lıtanbul 6nl••ral· 
teıt terhı1e prof eı6r6 Sa d · 
rettla Celll Aatel mHele· 
ala bedtbl •• zaruretin 
me1daada oluıuna blnaea 
rer• mOracaat edtlmHh:al 
teklif etmlılerae de me•su
un ebemmlretf mGaakereyl 
tie•••• tGrOklemlı •e ı6z 
alaa lımall Hakin Baltacı
ofl•, bir 61retmenln bet 11 

aıfı bir arada idare etme· 
ılala bir paradolu olmadı· 

tını, bunu içimizde tatbik 
•tmıı ola111ların •• timdi de 
edebtlecelderln me•c•t ol 
clufuou, muall&m enerjlılnla 
bir derahanede lıter ayna 
ıientea oleun, tıter ayrı 11· 

•aflara menıup olan 40 
talebe kartıtında tablt bir 
lınymet ifade edecejlnl, aa· 
cak enerjinin aarf ıekhala 

detııebtleeeflat ı&yllrerek 
ita aıulan tatbikinde 1aru 
ret, hem fayda bulunduiu· 
au •• hiç Itır lmlrloıızlılr 
m••zuu bablı olmadıfıaa ız
ah etmtıtlr. 

a •• u mltealdp ı6z a1aa 
Koaya maarif mü.iGrü Halit 
Zt1a Kalkancı, oasarl ola 
ralr mGmkCln 16r6leblltcek 
olan bu uıulGn tatblldaden 
alınacak neticeler elde bu 
luamadıkça kati bir b6k0• 
••rJlem•1eceflal 161lemtı, 
Baltacıollunua b6kme me· 
dar olabilecek ne ııbı do
neler •erebllecefl•I ıormut. 
Ko•yadakt mOıa .. ede •e te 
ftlılerlnde 6ç 11nıfh k6y ole 
ullaranda btle tek 61retm••· 
dea klfl raodımaa ahaama· 
dalını ı~htiGIGne 16re bet 
ııaıf ın bir 6iretmene •eril 
meılndea m6ıbet netfceler 
lıtthaalıal tlphelt 16rm01· 
tir. 

Bunun Azerin• hararetle 
aen müzekere profeı6r Sa
im Alı Ddemrentn kGrt6fe 
ıelmeetle btr kat daha be 
rec:anlı bir hal ıkuıap et
IRlftlr. 

Satm Alt Dtlemre, bir 
6f retmeah •• mOteaddıt ıı 
nıfh mektebin mu•affak ol 
dufuaa bizzat kendtılola •e 
Şara aıa11ndaa kendt yaıın 
.ia bulunanların mlıal teıkıl 
ettıfıaı 161lırerek Nakllbent 
mahalle melctebtadekl yeti · 
fit tarzını Ye o samana ald 
hlhralarını a1&kalandmcı bir 
ifade ile canlandırmııt;r. Bu 
nu mGteakıp ı6z alan Ada 
•• hHıl dlrekt6r0 Şahıp 
Naaml Coıkualar kendlılnla 
de vaktıle beı 11aıf ı bir ara· 
da okutmak ıaretlle k6J 
mu allı mlıtı etUflnl •• aldıfl 
m6sakereoln ktfayetlnl ileri 
ıOrdtl. Bunun üzerine Şara 
Retıı Maarif Vekili Haıan 

Atı Ytıcel hatipleri• ı6zlerl 
al hullıa ederek re1e mi· 
racaat etti •• komtıyonun 

teldtfl alkıılar aratıacia itti · 
falda kabul •dtldı. 

ltalyayı idare edeni 
kimlerdir. 

(Baı tarafı üç6nc6 sayfada) 
da hariciye nazarı oldu. 

1932 de, tlJ ıl btr muyaf. 
f ald,.ehlzUit yQzOaden harı 
clJetlea çeklldı, Loodra •• 
fırı oldu. 

Bu •azlfeoln Grandiyi 
Roma dan uaaklaıtumalı 
makaadıle evleodıflnl ı6y· 

lırenler de •ardı 
Grandi mümtaz bir de• 

let adamıdar. lyt ıeylnlr. 
loılltııce ı6yler. ılcı çocuiu 
ıle 01aamaktaa hoılanır. 

Art uro Boççlnl: 
31 lkıactteırl• 1926 da, 

Roma ylrOyOıiloOa d6rdln 
c6 ıeneı devrlyeıl kutlanır· 

ken J 5 r•ıında bir çocuk 
IMut1ollDI Qserlne r6••l•erle 
ateı etti. Kurtun Mu11ollnln 
lliit6ndekl Difana çarptı H· 

ketlDI yırtb ~ocuk halk ta
rafından derhal ltaç edıldı. 
Bu eulkaet Oserlne Muuolt
al, dabıl•y• na sm, Seden o 
niye d6oerek hiddetle: 

D6rdGacl defadır kt 
bana fazla bulmuyor muıu . 
nuz? 

Dahiliye nazırı kebeledı. 

Mu11ol•nl ı6zlne de•am et 
tı: 

- Poltılal• •ıe yara111ıyor, 

beni muhafaza edecek birini 
buluous. 

Dahlltye nazm bu it için 
Ceao•• yallıl Boççlnl•I ta•
ılJ• etti . 

lıte o rloden bert Boççlat 
ltalya poltıfnln lsudretlr lmt· 
rldlr. 

Ke•dlıtle dofrudan dol 
ruya çalııanlar hariç ol111alc 
Gı:ere ltalyada hemen hiç 
kımıe bu adamı taounaz. O 
kOçGk bir memur ııbı çalı 
ftr. Belr&rdar. Evinden dalre
ıladen baıka bfr yere utra 
maz. Tattlt 1oktur. 13 Sene 
•çerlılade jalnız •azlf e lçıa 
bir defa A.lman1•J•, bir de · 
fa A •uetury•J• ııltmtıur. 
Bu ıOD Boççiol cf atlıt ale, . 
hdarı mlcadele t~ılslllhnın» 
baıındadır. 

Aşll Strası: 
T •ırıf at noktal nazarından 

ltalJaDID ikinci bOyGk t•h
ılyettdtr. Maili fatlıt parttıt 

umumi k&ttbl anvanını ta· 
ıır V ektiler h~yetlntn •• 
Jüluels faılıt mccllıtnın ta
bu asaıındaadır Parti l~erl
ılntie oOfuıu hududıuıdur. 

Straıa elli yatında olma 
11aa raf mea ~ok dinç btr 
adamd1r; ata biner, y6zer, 
etlerim yapar. Muııoltnfye 

lrarıı çok muti olan bu ıı:at 
lırGçO\rlertne kartı çok hatla. 
dır. Zayıf aert ç•hrell, ıofulc 
bakııhdır . 

Harpten •••el bir mttha 
ıebe memuru idi Harbe ııu 
rak etti, Cenubi İtalyada tik 
olarak ıtlihlı f aıııt tetlcdi
hnı kuran ba zattır, Mu110 
llnfntn ~traaeJe tevccc6bG bu 
tarihten ltaılar 1921 de St 
rue f aıııt parttılntn ıls•acl 
katibi olmuıtur 

1931 e kadar .Straıe ıkfo· 
cı pili.ada bir adam olmalı 

Ozere kalmııtır Fakat bu 
tarihte 1ıldısı birdenbire 
parlamııtır J 931 ., kadar 
faılıt parttılnla umumi isi 
tlbt olaD Turatf bırdenbtre 

haıtalaoaralıc lautahaneya 
rattı. Bu S.aıtahk u•Y•I 

k&tlbt bapılo bir baıks ıek. 

lı olan h11tahanere Jat1r
ma~ için ıhdu ed&lmıı bir 
sebepti. 

ÇOnkü Mu11ollnlye çok 
tadık ıarüoen Turatl halıl· 

kat halde DuçeJ• hiç ee•· 
ml1en •e ona nefretini hu
ıuıi hayatında dalma din 
eden bir adamdı. Tur• ti 
metresine bir çok defalar 
Mu11oltnlnlo aleyhinde bu 
lunmuı. hattl bır takım mek
tuplar da yazmııtı. lıte bu 
mektuplarıa meydana çık 
maaı Turatlnln bir hutaha 
aede haplı ~• te•ktflnl t • 

taç ettf. Ve yerine StraH 
taytn edildi. 

Straıe hakkında Mu11olt
Dlntn tc•eccühG htç ekıllme· 
mlf, dalma arlmııtır. Ç6nkü 
StraH mahdut zekllı, çok 
t•htkan aldıfı emri yerine 
ı•Urlr, ıht11atlı •e her yer 
de Mu11ollnlyl metheden bir 
adamdır. 1931 denberl hal· 
,ada bir çek tebeddülat ol 
ma11na raf men Straaenln 

yerinde kalma11 bu tenccühün 
•a blyük delilidir StraH 
Mu1101tnlye çok ıadık bir 
adam oldutu ıtbt bır kaç 
eeneden berl Kont Ctanonun 
da buıuılyetlne ıırmlıtır . 

Roberto Farınacı: 
«faıızmln korkunç ••'•· 

dı» lımt,le anılan Roberto 
1893 de dojmuıtur Gençlt 
ilnde ılmendıfer ameleıl idi 
Soıyallıt partlılne ıırmtı n 
cihan harbinden ev•el bir 
çok ıre•l•r• tıttrak etmtı, 
btr çok ıre-.lerl idare etmlt 

bir adam. 
Harpten ıonra M011olınt

nln fikirlerin• lftlrak etti. 
Bir ıaz•t• kurdu •• Şımall 
ltalyada toıyaltıtlerle müca• 
deleye gtrdl. Bu mOcadele
ler yalnıs kalem m6nakaıa· 
ları haltnde kalmada. lıe 
ıtllh da karııtı Roberto ta -
raftarları, Kremone ıoıyallıt 
fırkaıı relıl Attllyoyu ö' dGr 
dGler. ZaYallıaın kafuıaı 

eıdtlu •e ceıedlnl ıehlrln ıo 
kaklarında ınrükledtler. 

Mu11ollolnın Romaya y6-
r0yüı6nden ıonra Roberto 
faıİıt yQksek mahkemesine 
mGddelamumt oldu . 

1934 de ıoıyaltıt mebuı · 

lardan Mateottlnln katli ıe 

rek ltalyade, ıerelue ecnebi 
memleketlerde deri• bir he
yecan uyandarmııhr 

Roberto.mOddelumuml ıı· 

fatfyle lıraUlfa kendi mahke· 

meılnde muhakeme edilme· 
ılnl •e milli bir kahraman 

11fat1le beraaet ettirilmesini 
lıtedl Fakat bu auuıu ye 
rlne ıetırılmedt . O Yaktt Ro· 
berto ıazetealode katili mil 
il bir kahraman olarak ıöı · 

teren makaleler yazd1. 

Mu11olinfola, her yerde 
kendtılnt bu kadar fazla 161 
terea bu adama fazla unı 

11kılmı1hr 1926 da Roma
dan uzaklaıtırıldı. Kre.;,one 

•de Faiıat uj m• lımlle bir 
ınete ıeılı etti ve aeneler
ce ya:ıı yazdı . 

1935 ele Fıtlıt yülu~ls dt
•aoıaa aza oldu. Fakat ar· 
tak ldmH lundııtne ebem· 
mlyet •ermfyor. Makalelerin 
de oeırettıtı fikirler mOna 
kata ecitlmlyur. Y a:ııları earf 

lngiliz,F ransız 
ve Amerikan 

polisi. 
( Baıtarafı ilçüncft aa7f ada) 
tadarlar. 

Fran1ada tam bir tltızlık

le gizli tutulan ıon aıkert 

tahktlıat tlerledllıçe, lngll 
terede de bir çok Almanla
r10 •• Almanlara hizmet 
edenlerin hudud haricine 
çıkarıldıkları malümdur, 

Amerllıada da daha bir 
lcaç ay e•vel d6nea bldl 
aeler elbette hahrlardadar 

----- - - ' . ---

27 TEMMUZ , ~3\f 

Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Vıf&Jetf: 

Rahkeılr 

Mevkii: Claıl: Hududu: 
Menzil Tarla Doluıu Jol, batm Hlıe 

ça1m yln, kıblaaı lbrabtm, poy· 
razı Hacı Sahh tarla ... 

Hudut n bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla mart 288 
tarih Ye 1019 numarala mu.nkkat tapu aenedl mucl.,lace 
Aıarltl mahalle11nden Alutça ojlu Alt kar111 Anenla tı 

aarrufunda lken 305 de 610mlle luslan Fatma •• Emlae 
ye •e FatmanıG da 335 de 6lOmlle kızı Kamlleye Ye Emt
nen1ade 937 de &l6mlle kendinde• e••el ölen kız kardeıt 
Fatmanın kııı Klmtleye kaldılındao bahtıle Kamile aa -
mıaa ıenet almak fıtedljloden tah"lk •e tedktkl için 5 8· 
939 r6n0 mahallıne memur ıöndertlecelıttr Bn yer hak
kında tasarruf ıddla11ada bulunanlar •araa bu ıOnler için 
da yazı ile hpu ı lcl l muhafıalıiıoa veyahut mahalline ı•· 
lecek memura müracaatlara 1Qzumu ılin olunur. 

lıte, bu demokrat bGku 
metluln mu~abtl caıuı h•t· 
kll&h •• pollı ku•vetlerl. 
m6ıterek dOtmaalarana kar
tı mOtterek bir çalıımanın 
fa1dah olac lını aalamıılar 
ecnebi caıuı H propaian 
dacılar aleyhinde· btrleımlı 
lerdlr . 

ilk it olarak, Gç tarafta 
fOpbell 16rOlen ıahıeların 
birer lıetealnt hazarlamafa 
baılamııhr. 

1 
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ARIARA RADYOSU ~ 
DalgtJ Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kes. 120 Kn. 

Yıy-oklı ıvcıhk olur ıu? 
Ateıll ıtlahların bu kadar 

mOkemmelleıtlrdlil bir de · 
vlrde Amerlkahlarda t,tr 
yay · ok moduıdıt aldı y6-
r0d0. Amerika ormanlaranı 
dolaımafa çıkan Amerlkae 
a•cılau yanlarına oto1111atık 
Uifekler kırma çifte alacak· 
ları 1erde bir rayla bir kaç 

Bu lııtelerde J&zılacak 
lılmler, ylzlerf, belki ele 
binleri bulacektar Fakat 
asıl elebaıı olarak 6zerlerln· 
deki tGphelerde yGzde yQz 
kanaat bulunan tile •lısda 
lıml reçen 50 ıahıı vardır . 

-~·-

Okullara girme 
şartları. 

(8aftarafı lklnel eayfada) 
11lmıı olacak. 

4 - Çorumdaki leyli 
mektebe girmek llllyenler 
bu ••ılkalardan batka bir 
de aıafıda &rnett yazılı, 
noterlikten taadtlc il taahhOt 
ıenedt vereceklerdir . 

Taahhüt senedi örnıği: 
Çorumdaki leyli küçük 

ııhhat memurları mektebine 
alınarak tahıtl edfp muun 
oldufumde, Sıhhat •• lçu 
mal Muavenet Veklletlnln 
tayin edecell vazıfede bet 
yıl htzmet etm~i• ve bu 
hizmeti ka~ul etmedlilo ve· 
ya kabul edipte muayyen 
mOddetl bltıemeden barak· 
tığım ve 11hhi aebepler dı· 

tında maktekten daimi ola 
rak çıkarıldıfım takdirde 
benim için ıarf edtlmft otan 
parayı tamamen ödemeli 

•e bu taahhilt ıenedı mucibin
ce benden ıitenılecek para 
t9ln, ödemek mecburlJertnde 
olduium tarihten lttbaren 
yOzde · 9 f alz yürOtOlmeılnl 
kabul ve taahhOt eylerim. 

Sarıh lkametılh adreai 

Yukarda adreı Ye hüvi
yeti yezılı olan bu teahhüt 

name mucıbtnca 6demek 
mecburiyetinde bulunduğu 

her den yılı için tkl yüz il 
ta olmak üzere bütün tah· 
ıll mOddett için cemen 400 
Uraya kadar para11, fa 
lzlle beraber. borçlu ile bir 
hkte müteıelAlz ~efıl •e 
müıterek mÜlHelıtl borçlu 
ııfftttle 6dlyecellm 

Kefllrn adreat 

aramer yanh~ları bulmak 
tçln okuou1or 

ltalyayı idare edenlerden 
tklıl de Mareıal Balbo •e 
Vıraınta Gaydadn k ı ; aerek 
Balbo ve ıerelue Gayda 
hakkınd daha evvel iki 
malule ınete.mb.d~ çıkmtt · 

tır 

T.A.Q.19.74m. 1S195Kc.t. 20 Kvv. 
T.A.P.51,70.. ,_.65Kc.t. 20 Kvv. 

27 · 7 - 1939 Per~trnbe 
1 ! .30 Profram 12.35 T6rk 

m6zlfl. 
1 Suzln•k 

peırevl. 2 Muatafa Nafiz 
Suzinak ıarkı - Seoıl z 

bu aab"ah 3 - Ne1ze• Rı · 
ef. - SuzlDak tıulıı - Çal
dırıp çal11f1. 4 - L•mt -
Suzfaak tarlu - Yeter h ic
ranlı ı6zler . 5 - Muatafa 
Nafız - Suztoek ıarkı 
Ômlhls hır H•ltle 6 

Halk t0rk4ıl 
Eımerlm kıyma bana. 

13.00 Memleket ıaat aya-
ra , ajanı ve meteorotoj• 
haberllerl 13 15 - 14 Mft 
zık (Karıtık prolram - Pi ) 
19 00 Profram 19 05 M6ztk 
(Veber Velu da•et) 
19 15 Tlrk mGztfl ( fa11l 
heJt·t •) 20 00 Memleket ıa
at ayarı, ajanı ve meteo 
roloj ı haberleri 20 ı5 Ko
nuıma (Ziraat natl) 20.30 
TGrk müzfil 

1 - . . . . - u,.ak peı· 
re•I . 2 - Şevki bey 
Unak ıarkı - G6la:ara na
zar kıldım 3 Tanburl 
Faize - Unak ıarlu · Nı. 
vtn oalendeıln 4 -
- Tanbur talutmt 5 
Şemseddin Ztya - Uıak 
ıarkı - Şu ealkım ıöiüdün 

ahı dalma. 6 - . . . . . -
Halk türkOıQ - Ela ıö:ıle
rlne kurban oldufum. 7 -
D•llal Zade Şehnaz ıark ı 

Etmedin bir lahza ihya 
8 - ŞemHttln Ziya 
Şehnaz ıarkı - H m aldan 
dım hem aldattun 9 
Rabml bey Şehnaz ~arkı 
- E, dilberi •ı•ebez 10 

. .. .. , Şehnaz nz H 

malıl. 

21. l O Konuıma 21. 25 
Neı il plllılar - R 21 30 
M(blk (V aıner in Herle 
rtnden - PL) 22 00 Müzik 
(K6ç6k Orkestra Şef: 
Necip Atkın ) 

1 - Lumbre Şam · 
panya (aalop) 2 ~ıedtı 

- Nabıra (intermezzo) 3 
- J Strau11 - Artlıt ba 

olı alıp öyle a•• eıluyc,r 

lar . Fakat b61l• a•lanmak 
ne kadar t.-hlıkelldlr bilmez· 
ılnlz GeçeD ıiin bir Ame· 
rlkalı mftkemmel bir 1•f 

Japhrmıı. Bir ı6r0de ok 
alarak arlcadaılartle blrllllt• 
ormanlara clalmıı . Bir çok 
ıaaaar, ılncap, laeklık, tav· 
ı•n . •urmut. !a ıoauntia btr 
ta•ı•o• nlıan alıp atm t · 

Fakat ok ta•ıanın t,01u
nun üıtGoden ıeçerek bir 
afaç kOmealne ıtrmıı, a•c• 
ikinci oku tavıana nlt•' 
alarken afaç kümeıfDIP 
içinden blr yaban domuzu fır-
lamıt o bıçak ııbı lceıklll 
dlıterlyle ••cıaın 6serlll' 
atılmıı, fakat •••• domusl• · 
rın tabiatını hlldlll için 1• · 
rlnden hı~ kımıldama•'' 

Domus 6tedea kurıuo ıı· 
bl ahhnca ••cı btrdeab•r• 
1ana çekllmlı, domus toff 
aıılı hızını alamadaD öoO · 
de raathyan bir •laca farP· 
mıı. afaç ta:ıe olduiuı ıçtO 
dlılerlle keıılmiı, 1ere .IOf · 
müı. 

Fak at• •cıda korkutuad•" 
Be arkadaıına haJkırmıı 

" reket nnln ki arkadıtı ~o 
uzakta deillmtı. ooı11"' ... 
aracı de•lrdlkten eoar• t• 

•'' rar avcı,.a dôamGt· • , ... 
oku yaya koyup nlıao • 

1 

lı· 
ÇlJ• kadu domuz da 1• .,,. 
J111nıt Falrat avcuun •' d 
daıı . ihtiyat olarak ttell• ' 
taııd ıiı tahanca11nı 

domuza Qç el at•ı 

k ... ,, ç• 
e ... ,,1ı 

yere ıermlt 1 I•' Domuzların h•f""ı r· ,, 
çok kalındlr . Hızla kot• , 

d6111' 
~n birdenbire yan• '-., ' 
mezler. Halbuki k•P d' 
parı •e k6pelc blyle 1,1 

fildir Ne ile ad•,..c:,,ı 
canını zorla kurtardı ~' 
ıonra bir daha 1•11• 

tll'lf· laımamaia yemin • / 

yatı 4 - Poul Ltacke -
Ol 1 (v •''' ' lmpt1at arda (mart) 5 Naundorf - Arzu ıı'' 
Reınbold Becher llkba- 23 00 Soo ajanı h•b•~,., 
har (melodl) 6 - Robert ziraat , eaham, teh•ıl6t• 11,t) 

Stolz - vı,anada ilk ba blJO nukut bou••1 <,,.,ı' 
har 7 Franz Lehar 23 20 Mlıtk ( ~ıs~::ı,.:/ 
Çııan atkı 8 Emet Arno 23 55 24 Y uın~ 

Baııldılı 1•r: Vıllyet Matbaa11 - 8ailkealr 


