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kabul buyurdular 
iki saattan fazla süren bu kabul esna
sında Haricige Vekilimiz de hazır 

8 bulunuyordu 
aşvekilimiz Dokto.- Refik Saydam misafirler şerefine 

A. dün bir öğle yemeği verdi 
·şebri~~ara 27 A. A. - tin tasarlandıgını. diğer şürmemelidir. 
liz Har~!~e bulunan lngi· bir kısım mebttfil de bu • Moskova sefiri ls-
ltna A cıyc Nazırı Ekse· nun Eden Mısırda iken ab tanbulda 
&ett 18n~ni Eden bugün valin icap ettirmesi üzeri 
gid.. ._• da Çankayaya ne vukua geldiğini söyle · 

"'Cı R" k d kö,ltü d 1 Y:Uctı cümhur me te irlör. 
L t.rafı:d c MııH Şef İnönü Her ne olursa olsun 

ın\lttu •n kabul buyurul· hu malumatın gayri sarih 

t r. bulunmasmft r~ğmen bu 
ki • . h a bu k b •attan fazla süren zıyaret a iselerin seyri 

t\yt V ~~.~anasında Heri· üzerind~ büyüle bir tesiri 
tt eıı:ıJıoıjz ş ··ı. ·· 5 . haiz olacaktır. 
~l\l d UKrU a 

t, İdi. il hızır,bulunmak Almanları karşılamak 
A için Türklerin Bulgaristab 

c;.:_ nk,,, 27 A • içinde bir hare-ket yapmt "1Chriın· · A. -
rı 1Zdc · f b yacakları çoktan anlaşıl • lln İngT rnıaa ir ulu • d 
tı Antoı ı.z Hariciye Nazı mıştır. Türk or usunun 
tatorı k nı Eden ve lmpa· çok büyük bir kıymeti var· 
iai Ge" Ctlcanıharbiye Re dır. Türklerin bu şekilde 
b\laün rı~ al Dili şerefine beklemeleri mÜtlt"fıklerin 
lor ~etiıc'lvekilimiz Ook • davasına hizmet etmekte• 
Anıc•ttp ~•Ydam tarafından dir. 

Jstitnbul 28~A. A. -
lngilterenin Moıkova elçi 
sini hamil olan huauai bir; 
tayyare dün öğleden son• 
ra Y eşilköy tayyare mey· 
danına inmiştir. 

Y ugoslavy ada 
tedbirler 

Bdgrad 28 A. A. 
Budapeştede daha bir kaç 
gün kalması mukarrer o • 
lan Yugoslav Hariciye na 
zırı Markoviç ansızın bu· 
raya dönmüştür. 

Yugoslav erkinıbarbi· 
yesi memlekette .müdafaa 
tedbirlerine hız verilmesi· Yeın~li : '~t. ~bir öğle Edenin Ankara ziyare 

Arık erılrrıiştir. ti lıiç kimseyi hayrete dü· ni eınrt:ylemiştir. 
lııg-iJiz llr~ 27 A. A. -
•klllrn t B~Yük Elçisi dün 

11ıır :•.rı ile k:ı-~z Hariciye Na 
sı Şerefi nıhaut>iye Re· 
•ırı<J, b· nı~ Elçili le bina . r ır · 
ıt, 1'Yafet vermiş • 

hZiyllretin ı d f" 
:tkk ıe e ı 
L ındn tefsirler 
Lı011dra 27 

. &-ılrici A. A. -
rıırı c~ Ye N•zırı EJ 
. ~etki .. e • 

l(ızli tut 1 gune kadar 
hıui bi u ıuı Ankara seya 
y 1 tçok 
1 ° . ~Çırıııtır ~ hı~~inlere 
_ı1rılız llıt-b · . Şalahıyettar 
tın ,._. iafılı bu . 

11.1 Dlf' 1 • zıyare 
tdeıı ıxı ltl ck~ti alakada 
ai 1çi '&elelcrin 111 • k r 

n Yap 1 uıa e· 
llıüpbeın l dığı şeklinde 
lllaltt• b"Yaıııtta b 1 Ve b b u un· 
~)'İ tatrnirı u cyanat kim 

F.d etrrıern k 
t. . cnirı A ._ ~ tedır. 
ınırı h .ı ıı.:ara . 

ı t\lefi . zıya.re 
•tına lllcd Yenı bir a 

Ve ı..._ .• etınek n • 
UUlf tınkij . oldu· u 

bı Clır,.L Vl\zıyetirı . g 
b. ~111; "e · ıca 
ırler 1 

1 rıı 11L •• 
• ın~ 111;..,n ted 

lllekıedir. ğı da ıöylerı 
Fakat h 

olaurı b .er tıe 1 
nı L u zıy o ursa 

lqiYeti •rctin hak."k· 
S>trde . ta1q bir ı ı 

••le Ört· ı~ esrar 
8ir le u lldür 

rıia- d,ıı_ ıaıoı lllcbaflı 
"'lind Londrtd , Ede 1 

en evvel b '''. hare 
" &ıyar~. 1 

Bulgar siya- :Engerekglıanı 
A f •ı • i Nevıork 27 A.A . ...!.. 

Sl par l erz Bugün yeni bir tayynrenin 

Alman isgaline t~crübesi yapılmıştır. "En· 
gerek ylianı " adı. verilen 

aleyhtar bu tayyare saatta 12 Omil 
Sofya 27 A, A. - Tay yani 992 kilometre ıürat· 

mis gazetesinin Sofya mu· le uçmakta ve 7000 metre 
habiri bildiriyor : den pike uçuşunu yapabil· 

Çan kof hariç olmak mektedir ki bu çok m .,. 
üzere bütün Bulgar muba him bir rekor teşkil edi· 
lefet partileri Aeisleri Bul yor. 

Har krdhna bir mektup Alman/ ar 
göndt<rerck 13ulgaristaııın 
Almanya taraf mdaıı işga• 
line müsan 1e edilmt: ı1.esi· 

ni istemişltjrdir. 
Fakat Loııdrada~ i ka· 

naata göre, i3ulgaristaum 
İşgaline mani olmak zama 
nı artık geçmiştir. Alman 
lar işgale karşı her türlü 
mukavemeti kıracak bü • 
tün tedbirleri Bulgarista • 
na yerleşmek ıuretile al· 
mışlardır. 

bulgaristanda ve 
sika usulü 

Sofya 28 A. A. - Yi 
yecek ve giyecek nıadde
lerinin ve}ikaya tabi tutul 
m~sı hakkmdaki kararm•· 
me bütün Bulgaristana teı 
mil ediımi ştir. Memurlar -
dan birçoğunun ıilib altı· 

ltaıyaya 200 bin 
asker yığmışlar 

Ll'ndra 27 A.A.-Müıhı 
kil Fransız ajansının İtalya 
hududundaki muhabiri bildi 
riyor: 

Almanlaıırı Fransız 
müstemlekelerini ve bilbas 
sa Bi zerte limanını ;itgale 
hazırlandıkları anlaşllmak· 

tadır. 
ıtalyadtm gelen yolcu• 

lar, ekserisi zırhlı kıtalar 
olmak üzere Napo!i civa· 
rında 200 bin Alman a .. 
keri toplandığını söylemek 
tP.dirter. 

na alınmuı miinasebetile 
devlet dairelerinde me • 
aai saatlerinin uzablma11 
hakkında bir kararn~me 
neşredilmiıtir. 

"' _,;;;:;:. ------;;;:ı-~ 
Çif tç(" t~ Müjde! 
Köqlülerımize kara sapan 

gerine Pulluk tevzi edilecek 
Hatayda modern çiftçiliğe doğru mü

hT.m adunlar atılıyor. Ora~ maki· 
neleri getirilecek 

Memnuniyetle ogrerı· makineleri de getirtilecek 
diğimize göre, Zıraat Ve· tir. Ancak 200 liraya mal 
kileli Hatayda iatihsalitm olan bu makinelerin bede· 
artması, ve çiftçinin kal· li de dört taksitte alına· 
kanması için mühim tedbir 1 cakhr. Yani peşin olarak 
ler almış ve bunun için 50 lira veren bir çiftçi bu 
Vekalet müfettişlerinden oraı: makinelerinden bir 
Necatiyi Vilayetimiz~ gön taneye malik olacaktır. 
dermiştir. Çiftçilerimizin bu çok 

iki giindenberi Viliye- mühim fırsattan istifade e· 
timizde tedkikıtta bulunan derek en az bir pulluk a· 
Müfettiş • Necati bugün yırtmaları hem kendileri 
Reybaniye ve Kırıkhana ve hem de mf'mieket için 
giderek çiftçilerimizle gö- faydalı olacağına şüphe 
rüıece1' ve ibtiyaçlaranı yoktur. 

tespit edecektir. PuJJuk i~tiyen köylüle· 
Haber aldığımıza gö· rimiz derhal ziraat müdür 

re ilk iş olaralc köylülere lüğüne :müracaat ederek 
kara sapan yerine pulluk adlarını yazdırmaları la-
tevzi e:!ilmesi karar altı· ıınıdır. Kaza merkezlerin 
ııa alınmııtır. de zıraat memurlarına mü 

Vekalet tarahndan iki· nacat edilecektir. 
yıl evvel mühim mi'<tarda Akala pamuk 
yaptırılarak stok edilen 
aon sistem pulluklardan '·ohu 1 U 
iki veya üç bin tanesi Ha Dünkü sayımızda geçen 
ta) a tahsis edilmiş bulun· Y'I olduğu gibi bu yıl da 
maktadır. Uzamıan ucuz çiftçilerimize pamuk 
bir fiatla imal ettiriler bu tohumu tevzi edıleceğini 
pulluklar bütün masrafile yazmıştık. Bize haber ve 
beraber Hataya 12 liraya rildiğ;ne göre Viiiyetin 
mal olftcak ve bu para köy teşebbüsü üzerine, AdanR 
lülerden üç taksitte ahna· da çok iyi netice veren 
caktır ki, bu lflinkii piya· ve büyük rağbet gören a· 
aya göre değerinin ancak kala cinsinden beş ton pa 4 

dörtte bir fiatını tutmak· mulıc t o h ıau m u . , 
tadır. da temin edilmiştir. Bun· 

Diğer taraftan yine ve ı lar da yine parasız olarak 
kaletç-, bazırlanRn orak dağıtılacaktır. ; 

SON DAKiKA 

Eden garın Anka
radan ayrılıyor 

Muhtere1 =ıisaf irlerimiz 
An kar 1dc. r.1ı doğrııcv 
Kahirege gidecekler 

lngiliz Hariciye Nazırı He Erkanıhar· 
biye Reisi bugün lngilterenin Mosko 

va Elçisile görüşüyorlar 
Ankara 28 A.A.- iki gündenberi şehrimizde bulu· 

nan muhterem misafirlerimiz l·ıgiliz Hıtri•iyt~ Nazırı 
Eden ile imparatorluk Genel Kurmay Reisi General 
Dil burün Moıkovadan tayyare ile gelen lngilterenin 
Moskova Büyük Eıçiıi ile görüşmelerde ' bulunacaktır. 

Haber verildiğine göre Eden ve ueneral Dil yarın 
aqam Ankaradan ayrılarak maiyetlerile birlikte Ka· 
bireye avdet edeceklerdir! 



Cümhuriyet 
devrinde 

Mesleki ve teknik 
tedrisat 

· fllıiitekaitler 
Maçı 

Bu p aza yapılıyor 
Şehrimi zin e!lki futbol · 

cularile :en ;l ik ktübü hi· 
ı inci t •tİctm fııtbr.ılcuhrı 
:ırasında bir maç yapıl aca 

cağını yP.ıınıştık. 
Evvelki gün Böl~ede 

Gt>çen güıı akşam Ktz 
Sunat okulunun önünden 
geçerken, gözler m: masa 
lr rmrn Ptrafıııa toplanmış 

öğrt>tmeıılerindeıı metod 
üz"riııe biçki ve dikiş 
derslP.ri alAn genç talebe· 
lere ilişti Cun kulağilt: 
öğretmenlerinin izahlarını 
dinliyeıı bu &'l'.tÇ grupuo, 
yurdumuzda istikbalin par 
lak birer aile yuv sım kur 
maya muvaffal< olacak 
g~nç nesiller olduklannı 
düşündükçe gurur duydum. 

1 toplana.. mütekait futbol· 
cular .tr l:tn 1 l t konuşa· 
ra'' talcımLtrını şu şekıld 
kurmuşlardır: 

Müstakbel aile hayatla 
rının bilgili anneleri ola · 
bilmek için mesleki ve 
teknik 1:edrisat gruplarına 
iııtisab eden bu gençleri 
şimdiden tebrik ederken 
ilimizde bu müessesenin 
kurulmasına himmelle• i 
ıebkeden müteşebbislere 
şükranlarımızı sunmayı ve 
müessesede çalışanlara mu 
vaffakiyet temenni eylem~ 
yi bir vazife bildim. 

• • • 
Küçük bir tesadüf; ba· 

na yurtta yapılan mesleki 
ve teknik tedrisat üzerin· 
d .. bir iuceleme hrsatı ver 
miş olmasından haz duya 
rak sayın okuyucularımıZ& 
bu tedrisatın ameli fayda· 

:1an hakkında bir fikir ver• 
mek ıçin bu yolda ınüste 
lid olduğum bazı eserler• 
den telh\slerle sergilerd'" 
ki müşahedelerimi nakle 
beııi teşvik etmiş olduğu· 
nu memnuniyetlt" kaydedi 
yorum. 

Birkaç gün devam ede· 
cek olaıı bu yazı silsi'esi· 
niıı Dlt':v:r:ub.ırını kısaca ar 
zetmekle sayın <'kurlarımı 
za bu hususta toplu bir 
fikir verebileceğimizi um· 
maktayun. 

llu yazılarımızır esas· 
lanın şu hülaıalar teşkil 
cdt'cektir; 

1 - liüyüklerimiz.in 
sözleri. 

2 - Cümburiyetten 
evvelki mesleki tedrisata 

· kısa bir bakış. 

Hüseyin Çelenk,Nec Jet 
Kerim G i\r ,Mehmet Ali Al 
tun y, Hikmet Aran Ab· 

' 
dQlkadir Ökten, Adil Tos 
yala, R\fat Bereket, Hiis· 
ni Ökten, $lllıap Balcı 

Maç pazar giinü Sllllt 

16 Üa gençlık kışl ı smda 

yapılacaktır. 
Maçtan öne~ Erkdc Li· 

sesi voleybol tukim• il"! 
gençlik k\übü voteybol 
takımı arasında bi:- maç 
yap lnıaın da muht•mel-
dir. 

1 icaret ve S<ı 
11.ayi odası 

idare hey·;ti istifaetti 
H~ bt>r ;ı ldığ1mıza göre 

Ticaret ve s~nayi odası 
idare hı·ye ti d ün istifa el· 
miştir. Bu is ifa iizerine 
yeni hir id;ıı.,. heye~· 'n se· 
çilmesi için ıt7" ' ıı<lara 
başlanmıştır ti ha bm ya· 
kmda yapılacagt zaııno un· 
maktad1r. 

J)efterdar ge _ 
Hasta old1ı1ğu içi 11 bı. 

ay izinli olarak tedavi edil 
m~k üzere Ankaraya git· 
mış olan Defterdar Recai 
Akşar evveıki gürı şelıri 
mize dönmüştür. Geçmiş 

olsun ve hoş geldi! "!r de· 
riz. 

MALTADA 
7 Alınan tayyaresi 

düşüriildü . 
Londra: 28 A.A. Dün-

Almanlar Malta lldasma 
büyük bir hwa akı nı yab· 
mışlardır. 40 kadar avcı 
tllyyan~sinin refalcetinde 
bir bombardıman fılosu 
tayyare meydanına bomba 
atmıştır· Bazı has ular 
olmakla beraber insanca 
zayiat yoktur. İngiliz avcı 
tsyyarelerile dafi topları 
7 Alman tayyeresini düşür 
müş bir çoğunu do üslerine 

ltalganlar 
Hah 2'sistanda f1: v 

kalade süratıe 
kaçıyorlar 

Londrıı 27 A .A. - ital 
yan somalisinde ilerliy~n 
İngiliz kuvvetleri Somali· 
nin en , mühim Iimam o\ın 
Mogadişler Limanını ıap· 

teylemişlt!rdi r. 
İmparatorluk kuvvetle 

rı fevknıade sü;-atle ih•rle· 
mekte ve ltalyan kuvvt':tle 
ri de ~yni süratle kaçmak 
tadırlar. Bu sürat Trablus· 
garptaki sürati gt•rid~ bı· 

rakmıştır . 

Keren e trafmdaki hare 
kat me nnuniyet verici bir 

şekilJe inkişaf etmekte ve 
ıtalyanlar 12 noktada rÜ· 

ca t ~ylemektedir. 
Mogedisonun zaptı Çok 

ruühim bir hadisedir. Bura 
da alınan esirlerin sayısı 

en eşağı 3 JOO dir orman 

lara kaçan esirl~r mütema· 
diyen gelt"!rek teslim ol 
maktadırlar. Rücat etmek 
te olan ltalyan askerlı:ri 
tayyareyi görür görmez 
beyaz bayrak saHıyarak tes 
lim olduklarım Han etmek 

tedirler 
Afril aya Atman as 
kerı g ~ti ıni? 

Lo 27 A.A. -

Tı .ıb\. 

Aıman l 

c ep'1esinde 
e İngiliz kı· 

taları ar. 1c. t çarpışma· 

- vukubutciuğu hakkında 
rilen haberler burada 

mevsimsız görülm~ktedir. 
Röyter aj :ıusına gör : tub 
lu. ·a lngilizlf"rle Almanlar 
arasında her hangibir çar· 
pı~ :na olduğuna dair bır 
haber yoktur. Bunuı~la be 
raber ltalyad6n v~yaSicilya 
ad&~ndan küçük Alman 
müfrezelerinin Trablusgar 
ba geçmış olmalan da muh 

tt'meldir. 
14 Fransız geınİsi 

zapteditdi 
Vişi 27 A.A. - Fran· 

sız kömürü yüklü 14 Fran 
sız vapuru Dakara ~ider· 
ken Kanarya ııdaları civa 
rinda bir lngiliz KrovazÖ• 
rü tarafından tevkif edilmiş 
tir. Bu vapurların akiheti 
hakkında hiçbir malumat 
yoktur. 

3 - a•1~mleketin mes· 
l~ki tedriı;at ~-ihttydçlarmı 

tetkik; 
4 - Bugünl.:ü meslek 

okulları 
5 - Mesleki okulların 

durum ve tedrisatı. 

6 938 deki Eu~ti 

dönmiyec~k derecede ha· 
sara uğratmışur. Üç lngiliı 
avcısı kayiptir. lngiliı: bom 
bardıman tayyareleri Ko
lonya şeh riüzerine 56 mcı 
hücu· mu yapmış 150 den 

Ah: an işgal Ku 
mandanı öıdü 
Vişi 27 A .A.- Fran 

sız topraklarmdıki Alman 
iş~a l kuvvetle.-i Başlrnman 
danı bi:- kaza neticesin· 

d e ölmüştür. 

Kale bombalandı 
~ondra 27 A.A.- ln 

g~~iz tay~areleri JÜpe gün· 
duz bugun Ketle Limanmı 
bombardıman eylemişler · 
dir. Hasar çok mühimdir . 

tiıll"r ser~isinden intibalar. 
7 - Meslek öğretıı:en 

okullan hakkında bir fikir. 

8 - Bölge Sanat o • 
.. kullarınm lüzum ve ehem 

miyeti; 
9 - Teknik tedrisa 

tın inkifafı. 
lu - Mesleki ve tek 

fazla yaııgın çıkarmı~tır. 
f '~~ ~~~~~~ 
nik tedrisat etrafında ista • 
tistiki bilgiler. 

• •• 
I-Ler şeyden önce teba 

rüz ettirilmesi fay dalı olan 
nokta şudur ; 

( Sonu var ) 
Şükrü OGUZ 

Halkt~-
ooktor şandu 4 klSlm bir
den Yakında: 'fürçe Pas· 
hrmacıyaıı ve şürekası 

Doktor Ke
mal Atay 

HMtalımnı her gÜ•l es· 
k\ muayenehanesin ie ka· 
bul l" bc-şlamışhr . 

Soo günlerde g ... çir ıni ş 

olduğuın b iiyük h·•'ita\tlttu 
c~ııdaıı bir alaka ile beni 
tedavi eden bütÜ!'l doktor 
arkadaşlarıma s'>nsuz te· 
şekkür ve minnetdarlığımı 
sunartm Yine hastaiığım· 
esnasında beni ziyarete gf:' 
len bütün akraba ve dos· 
larıma iadei ziyarete sıh· 
batım müsait olmadığından 
sa~· ın gazetenizin buna de· 
lalet etmesini rica eder say 

gılarımı sonarım. 
Doktor Kem~l Atay 

Hanen tebliğ 
R~yhaniye Kazası Hü 

kumet Tabibi Arif Kayaş 
hakkır1daki bir sikayeti Ü· 

zerine yapılar. tahkikatta 
isnat olunan FUÇ sahit ol· 
madtğırıdan mumailt>yhin 

men'i muhakemesine karar 
verilmiş olduğundan dava 
cı olan Erzincanlı Vehbi 
Ergenekon buluııamamı~ ve 
kanuni tebli!at yabıhma· 
mış ve adresi de tesbit edil· 
memiş olduğundan tebliğ 
yerine kaim olmak üzere 
keyfiyet i:an olunur. 

1 ahriri biten 
köyler 

Vilayet rııak:ımında 

1 
ti 
1 


