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Rus-lngiliz askeri gö· 
rüşmeleri haşlıyor. 

··········---------------------
Çember ldyn lngiliz aakeri heyetinin cumarteai 

veya pazar günil Moskovaya gideceğini bildirdi. 
Londra, 2 (A.A )-fowll ız · 

F rao11z aıkerl heyetlt-rl cu· 

illa ıOnG Moıko•aya hare· 
lcet edeceklerdir. 

Loodra, 2 (Radyo) -
Baıvelıctl Çemberllyn Moı· 
kovaya ıldecek aakul he
Yetin cumartHI •eya pazar 
ıGnü hareket edect'llnl Avaan 
Kıunaruına bıldırmlıtrr. 

lan ıon derece memnun ol 
muı ve ıeneralı tebrık eyle
mtıUr . 

Genera Hutzlnıer larllız 
askeri rfc•lıyle koDufmak 

(bere perıembe gln6 Lon· 
dr&Ja hueket edecektir. 

ludan bir kıımını dftn Bt!r. 
llne nakletmlftlr Bunlardan 

üç~ ve ezcQrale Danzlır lfçl 

lıderl OttoYlller idama 

mahl&üm olmuıtur 

Telırafta Danzıı 

daılarının Berlın 

Yatan 
mahke-

Varıov•, 2 ( A .A )- Dan meıl tarafından mahkum 
zlgden bıldırlldtflne ıöre edılcneılnln Hrbest ıehlr ıta
daozı g pohı bir kaç güo tüıüoe açıktan aç•ia muha· 
en•l t~vkıf edilen 3 İ. O ıuç lif olduiu lu:rdedılm•lı:tedlr. 
=-o:oo=-==--==-====-==s.:.-===~~~ 

Ordumuzun Hatay
daki manevraları. 

İıbn~aıun civııındı yiPıfan aıınemlar sona eı~ı 
ve ıı~ırlırimiz ~ü rük bir geçid rıııi raptı. 

Hatay valisi Antakyada halkla samimi bir hısbihalds bulundu. 
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Kral Karol 
Rodoata. 

Rodoı, 2 (A A.) - Uuıuıt 
yatı ile Akdenlzde bir teli· 

rahat ıezl ıl yapmakta olan 
Romanya Krala Karo1 Veh-

ahıf Pr~nı Mıhatl ile blrhlı· 
te tamamlle huıusl mahiyet· 

te iki ıOo kalmak llzere bu· 
raya ıelmtıtır . 

/ngilterede ha
va manevraları. 

Londra, 2 (Radyo) - Ha
va meoevralarıaa bin bom · 

bard~man tayareıl tıtlrak 
eod~cektlr Şehirler. manev · 
ralar dola1fıtvle ıecelerl 
ıııklırını ı&ndOrecekl.rdlr. Pula, 2 ( Radyo ) - Moı 

kovaya ıldecek olan loıl · 
lız heyeti yarın öğlt-den 
•onre buran ıelecek ve Fr 
•1t11z uluut heyetıyle per 
teoıbe 1600 muıterelc bir 
koof er anı akdederek uzun 
taıQddet m6ulıerclerde bu · 
luoacalıc, bazı euıları tu 
bıt edecf'ktlr. 

, ................................................ , 
~ . TORK ·FRANSIZ i 

Dün 7 şehirde 
zelzele oldu. 

llcıluydan bir yorümi~ : Ası Nelıirl 
1 

lnııhz ve Fr•nıız aalıerl 
hentlerl euaıa ıftnO Moı· 
ko•aya hareket edecekler 
dır 

• 

,i GÖRUSMELERI = 
• 

lıkeaderun, 1 (A.A ) le karıılamıf ve Hatolı arın 
O ııo 1 ye onuo •a a ayının bı r kaç ıüo cunıhur lyet rtJırrııoe I 
d b k ı be• e-

eo eri yapmokta olduAu bü .ün Jcepların• aıf 
d ın •• manevr•lar ıooa c:rmlttlr. m ektc oldukları er 

8 t rciim• 0 

Ankara . 2 {A.A.) - Bu gOn 
lıtanbul, Kütahya , Kocaeli, 
:oan6nde, lzmlr-, IDeı61 
H Uıalcta hafif ve ııddet 
il yer saraıatıları olmuıtur . 

u ıabah burada llahraman uuı ln:uz baflılığ• e 

alayımız bOyQk bir ıeçld olarak henüz karıu01·;· 111~: Almanyada . ······------...:...--~~ 

Puı., 2 (Radyo) - Baı · 
••lıcU 8 . Dal•dlye, Moıko 
••n ııdecek olan Hkert 
heyeti rt-lıl General DGmını 
k,bul etmlt •e ke•dlıtyle :tun rnOddet aıfiukereler · 

i Fransız Başvekili Daladiye : 
S Orgeneral Hutzingeri ! 

reıcnl yapacaktır . uymıyao 1urad• •, t nok· _,. h b , 
lıkenderun , 2 (~ A) - lı rada ka lan kıtık kıY~k~ güo UmUml ar in 

• • : tebrik etti. i 
keoderun civarında yapılan eanlarınm da ıu bir, bil /dH Ü 
manevranın IODll ermHI do- içinde zail olacaiıD~.v;.OID& 1 yı onüm • 

• • 
: Parlı, 1 (A A ) - Ha•aı ıjınıı bddirtror: : 

laylıtle düo lıkenderunda hun aıil Toık ne · Berlfn 2 (Radyo) - Um· 
nfn ıon ' 

bGyük btr geçit reıml yapıl · yakıımıyan peçe k • hı · uml harbin ilin edıldlff ıü · 

e buluomuıtur. 

k Raıukıl müteakıhea Tür~ 
1Yeden a •det eden uke· 

ti h fi •Jet relıl General 
Utııoıerl k•bul etmlıttr, 

l Cenral TOrklyede yaph· 
iıı led!ı<ıkat yaphia tedkllcat 

~klcıDda beıvelcıle izahat 

s B • • aıvelı:ıl Daladtye bu rün Torlct,ede• döaea Fran· ı • • 
: ı ı :ı. ukeıi heyetine rlyaeet etmıı olan Orıeoeral Hut· ~ 

: zlnıerl kabul etmııttr Orıeneral Hutzlnaer, TOrk hü· : 
• l. • : .6metl ve yükıek aaketl melıamları ıle yaphfı ıö- : 
: rüımelerde çok iyi neticeleri teyid eyleaalf Ye Baı : 
: vekil Daladlye Orıeoeralı bu mesut neticelerden : 
• • : dulayı tebrik etmtıttr Orıeneral Huttlnrer çarıamba : 
: ıloQ Londraya gtdeoıktlr . : 

'··················································~ 
Necatibey Öğretmen okulundan= 

59 Genç öğretmen hayata atlldı. 
Jt Necattbey Ôi· ,, ... 

b •rı okulunda 
u Jıl 59 ıenç 

'-'•~u 
~ 11 o\mu~tur 

ı,,1 '•rlf V eiı l · 
a,, ~\l ıenç lerl 
1. bı6:ıde&cı •J 

' .. t lçı 
lır "il:de muhte 
ti Jetler em -

--~ . -ereceacttr. 
c.rı 

l,tt ç öirıtıııen 
-., b lebrık eder 

dıt ''-tta ken 
''lrı 'kı e nıu•affa 
''ti 1\1 er dileriz. 

ı,tı eıuotarın ad-
S lll1alard1r: 

•ıı, 'ta '-lf n Ça 1-

b,tt~· 18 Sıll- Necat/bey Öğretmen Okulu 
1'lt1,"" Paldıan, 19 Sezal açoflu, 103 lımall Oran, Aydemir, 215 lbrahlm Alr. 

ı2 ~ 
0 

1 l 1 Muzaffer Batu, 108 Sabahattin Gen~er, 109 ka1a, 227 Nurettin Krtan, 
l(,._tu•ttt Sayıın , 26 Hı16k Ahmet Şea1llıt, i 10 Şemıl 256 Fahri Tua9er, 271 Ali 
~') Ut, 29 Mehmet Çetin Toluaa1 , 11 J H.... Mula , Kemal A11ltekla. 175 Cehit 
fı',b '• \ı'i Ahmet Enıtn , 36 111 Hamtıll So1 pal., J 13 Golıl. 286 Mu•mmer Ka 

~,., ~ 8t11ıç , 43 Hılml Gınç Tevfik ArH, 114 Kemal Arı· baçam, 364 P•at Coaca, 
l,'-~tl 5 Oıaıan Ak dur. 46 kan, 117 Salp Elfb, 118 382 Oım•D Leylek, 383 Ha 
f 4 .. d 1 5 M f Ha•-•·ı inan, 126 Mehm•l ıum A.yat•, 386 Ahmet Gtl- _ 't Ç T •na p, 4 uza - •• 
66 S 'Itır, 55 Gafur Eres, Abalı, 137 Alt Keıkln, 146 

''" '•dettın Demir, 6.::1 Oı Kemal Özkan. 150 Kena• 

~'-tl" 8•ıılta1per, 79 Turan Ertan han, 1S1 Abdtllhak 
~~' g

1
89 Mehmet Ômlr· Hlmlt ÔzcG, 155 Mehmet 

nerben, 507 Hlıeyln A. •nl 
Erıenelıon, 519 Mehmet 

G6kçınar, 526 Etem Kar· 
deı1 546 f ı,,ahlm Algu, 389 

mıı ve halk bir bayram 16· f ıinl vererek bu de a;ırtılıp nün yıldönlmü olmRlr mO· 
nü daha yeıamııtır . calet perdcılnlll tın• oHebetl•le yaran bCtlln Al. 

A:>takya, 2 ( ~ A ) Va atılacaiıodan en>ın ° manyada ıenlıkler yap ı lacak 
it Sökmeoıiier dün sabah larını bildırmlftlr. 1 0 H gece de fener alayları 
parti binasında toplanmıı A~kara, - 8ıJ~e~~.~eDee· tertip olunacaktır . Hıtlerln, 
olan Antakya halkı mümea malumata ıı6re ıdıreıl ta· Saaenbergl• yQz ellt lala H· 

ılllerlyle cumhuriyet "'J·ımı mlryolları ııletme .ı I 8 iti muharip tarafından Japı· 
d ılen • 8 eı 

üzerinde faydalı bir baebı rafından ıön er 1 ıd•· hcak ııçld neminde bulu 
halde buluamuı. anavatan ler cenup DemlrJO larfı d ) nacaiı t6Jleotyor . 

S • ıaY • a 
kanunlarına ztlen kendtl ı k _j(~o!n:!u=!ü~çO~u~~c!u~~~--::=::-== 
lerıoden u,arak cumh.,,,e 

1
- .1. Malaya 

un ,nk .. k pren•• pler ı n• be ngı iZ 
nlmHmi ı bul uDaı> Hataylı 1 
larao bütOn inkılap nfhala hl zmı•rde 
:.:.~· h~~:~::!~ .:~:'.k~:;'. Zir iSi _ · 
1etıe bahsetmı, v• takdarı•- Dost _ıe·'letin bahriyelileri dün 
rint izhar etmlıtır. aı il 

Bu toplantıda bulunan irde karşılandılar. 
u her •ın·f halkı tem Jzm I ıltz ıemlıtle dört loglllz muhrl · 
ıll edt!n mGmenlller, Ankara , 2 (A.A) -

0~ al binden mürekkep loıtllz fl· 
lı ı t kdı 1 1·k A•-d d arım••• am r Ya n n a r erini t~ı•• Qr • eniz ~== = loıu bu ıftbt. h lıtanbu ' a. yl· 

i · ı · F R ran- ! oe Akdeniz fUoıuna menıup 
ngı iZ - ransız - US ga . 1 dı Aer bır lo8 .1ız uffı harp 

tisi ve Baltık devletlerı. gemi•' de ıımıre ıeıcn,,t,,. 
- • Gerek lıtanbulda, ıerek iz· 

Ga;a ~ ti meselesi hakkrn~a San~ler bir nu 'u~ sö1. le~ı 1 mirde mereeımıe 1ıar,.ı.0 -
h 

1 mıılıırd1r 
ve Baltık devletlerin in noltai nazanm iz~ı Btll. lzmtr, 2 (Huıuıl) - Doat 

Stokholm, 2 ( A .A. ) 
Stackada bir nutuk ı6yll -
yen Harıetye Nasırı Rıchard 
Sander, Fınlandlpanıa ken 
dl arsuıu hllifıaa fn•Jltere, 
l'raa .. •• So•petler BtrJtfl 

tarafıadan ••rantl edllmeat· 
•I protealo etmft ve Alan 
adalaranın bftaraflıiının mu. 
hafaza11 için tedbirler alın 

ma11 llzım ıeldıtı nol&taaın
da larar etmtıtır. 

Sandler, ineç hükümeU 
al• SoYyetler Btrllfloe açık 
•• doıla•e bir lfıanla Aa 
l•ad adalara hakkında İne
çln •oktal oazarını btldırdl-

ve mOtteflk iagllteranla Ak 
deni• ldoıun• 111en••P Ma -

(Sonu lçlncO ıayfada) 

lzmir enrernısyonal fuan seyahatim ~olarlasıırmak 
için f 5 ağustostan itibaren yeni tarife tatbik edileca~. 

Ankara, 2 (A.A.) - lımtr 15 Aiuıtoıtt;n 25 ' ey-
entern••) oDal fuarıaı •lya- lale kadar Ankara • lımlr 
rete gldceeklerln eeyahat!•- ara11nda kar11hklı yemeklt 
r1nı kolaylaıhrmak tbere ve yatakla ••fonlar ltlıttle 

, it liOıamettl• Volga, ôoen, 161 Lokman Batu, 

'~'t Se•&lctekln, 98 Ba 162 Alt Aydofaa, 186 Nu 
tııaeı, 9g Şa~I Ener· r•ll•la Haacılar, 202 Oımaa 

ŞGkr6 Erdem, 482 llarahtm 
Kıra1lı, 485 Mehmet KHa

.. erelı. 1 

ilnl ılylemlt ve demlttlr 

iri: 

Oulct Dernlryolları ldarHI cell Ye tre•lere ltbumu ka-
l.azı tedbirler almııtır . (Sonu &çlmcQ •&Jfa411a) 
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r------------------------~ 1 Bir uğrayış intibaı: 1 
1 (Muda y h Rokf ile 1 
1 1 

1 Hayri I~ A z·)N: 1 
1 Doktor Raif D~mlralp 1 

Bu hamiyetli •atandaıı 
Rokfeller diye etlketlemem 
cihanda ıenetlnln mlıl ne 
nadir leıadüf edilen hayır 
pener Amerllcah kader zen
ııa oluıundan defli, onun 
ıtbl {tefkat) hıılerlnl her 
••ılle ile 16ıtermeılndendır . 
Cumhuriyeti• verimli, feyiz 
it ldareıl ıayeılnde elbet 
bir ıOa bu ılh:el JUrttan da 
bir çok Rokfeller çıkacak 
tar. 

Buuadaa Balılıearlmi&• 
dönerken vaktin mGHade 
ıtae blaaen lı~ele ctvarı•da 
aile ıazlaoıuna oturmuıtum . 

Genç ıanona cl•ardakl ıöze 
çarpan binaları ıorarken 

bir (BtUbiil yuvaaını) andı

ran modern bir binayı göı
tererek ne dır diye ıordu•. 

Mudaayalı garaon coıarak 
onu• (Şaziye RGttO Hllık 

yar4u) oldulunu, onu yap 
tıraaın Mudanyalı Hayri 
lpar adında Mudaayamn ha 

yarla ••lldı olduiunu, bOUin 
laıe •• ldarHIDI zati ıerve 
tile temin ettlf ini •e anası 
nıo adını ko1dufunu •e da
laa ileride babuının adına 

da (Ahmet Rüıt6 ~ocuk 
yurtlu) açtılını ı6yleylnce 

fazla tafılllt alarak bu tki 
(bayar •e ııfkat yurd) lan 
nı ı&rmek üzere •••ell tik 
11rada bulunan (Şaziye Rüı · 
tO Hflık yurdu} na ı&ttım . 

Kendimi kartımla tanıttı am 
•e ııyaben de taoııhiım genç, 
faal •• mHlellntn ehlt ıa
yıa meılekteıım 8a1 Bor 

bıtn b01ük bir nezaket •• 
•HHn tablahnda me•cut 
llJHlektaılık 11•ıtıl1l• be•I 
karııİaJarak ıu lnhah ver· 
dl: 

Bundan bir çok ıeoe •• 
•el Mudanya poıta mGdfhü 
1 Ura maaılı Ahm t Rlıtu 
Efeadlnlo lleaı Şaziye Ha
nım d6rdGncCI çocuju olaa 
Ha1rl1• hlmtle kahp ta do 

lum •lrıları hııladıiı ze 
man Hacı fçfade luvraoaa aa
•allı kadına jardım elini 
u:ıatac k bir tek ebe, dok 
tor bulunamıyor. ihtiyar bır 
kadının tuellt ve yar 
dımı ile bin bir mOıkdlt 

l9lod• ~ırp1Dırken içinden 
(hayarlı bir erkek e•llchnın) 
dClayaya geleceil eevınel 
yQreilnt kepi.yor •e haki-

kat n az bir zaman ıonra 

bu hayırlı çocuk meydana 
ıellror. Müteakip aenelerde 
dlier iki çocuk dünyaya ge 
terek bu alta lira maaıiı 

aile alh adet e•llt aahtbl 
buluouyorlar. Baba büy6k 
mahrumiyetlere k tlaaar k 

••lltlar11un 1•tlım••lae ça 
lııırken ana da e•d• (tatını 
ı6pGrıe) yaparak e•lltlara
Dl yet(ıt trmeye çabalıyor. 

lUı •e orta tahılllnt Mu· 
danyada (ll&r kandil) alha · 
da bitiren Hayri fıtanbulda 
aıkerl mektebe de · 
vam ederken bir taraf 
dan da hukuk tabıll ediyor. 
Aoa11 bir gün (otlum •i•r 
bir ıla n6fuzlu btr uiam 
olunan aenl çok ıı, dofur
•uıtum Mudan1ara dolu 

ltlnf J•p 11 blleuk hekim ve 
ya e

0

bf! teminine çal ı ı kt be 

nim vazı,etlme düıtce"lerf n 
imdadın" yet ıı l r..) Diye na· 
ı ı hat edlyor Hayri zablt 

oluyor, harplere g ir ip çıkıyor. 
Aıkerhkten çekilip ticaret 
hayatına ahhyor. Bu, rubu 
nun temlzllit kadar İlafaıı 
tıllyen •ataod•t• AUah da 
yardım ediyor (yOrü ya ku 
luaı diyor) ye aenetl arttık
ea artıror DünGn fakir, bu 
ıuo6n HDgln olan evlldı 61. 
yurclu•u •e aouının ı&zlerl 
nl unutmıyor 12 Eyliıl 1931 
Hneal Mudanyanın tıtlrdadı 
ıün6nde Mudanyanın eo ba 
yGk bir blnaaını (fakir Ye 

lıı61lü talebeleri• yatıp kalk 
ma ve her Uirl6 ılylm ve 
1lylm ıhtlyaçlarını temin 
eden baba11ntD adını koydu · 
f u (Ahmet ROıtG çocuk yur
du) olarak millet yavru l arı. 
na açıyor •e o ıOn ıôyle
dtil btr nutukta kendi ha· 
Jahnı anlattıktan ıonul beni 
binlerce meıakkatle b6y0ten 
•• okutan babunın muhte 
rem ad1na bu yurdu açar
ken anamın hayali ıözlert

mto 6aü•e d ıktldl. 
(Ya beD! D iyor Beni D•· 

den babandan aynt ettin? 
Evet aaacıjım haklı idi. El 
lı aeaeya yalun bir zımen 

yorulmadan, nıenmeden ba · 
aa çal ıımek 11hha t11u , kuv 

vetlni kazand.ran ° ıd ı . Be. 
ol zahmeti• dojurduju, Dl•· 
ıalıkatle bü) ütt6i6 bu ka 
ıabada onun adın btr 
( Safhk yurdu ) ıçac~ıtrı u 
ıeltctk ıtne bu ıOn hap 
birlikte o ouD d açılma tö 

HDlnde butuaacaiız ) Diyor. 
Ve fılkaluka 12 e1lül 1937 
11neıiade fe•kalide modern 
( Şasiye RGıtO ıajlık yur · 

du ) au açıyor . 

Haatabane 12 yataklı u 
bebekler t~I• J O kadar be· 
bek keryoluı yar Mütead · 
dit he.;1 ıre •e hutabakıcı, 
aıcı ·vel haeıl bir ha etaba ne 
içen ICbuaılu olan her IDe· 

muru •e h r daim 11cak 
ıuyu ve ha afi temin •dt n 
k lorif er teılıah ile etyaları 
takim eden büy6k ve Yerli 
bir de •tü•G ••r· Doktoruna 
300 lira gibi aıtt•kar edtle· 
mtyecek bir parayJ veren 
(bu hayırae•en zat ) kud 
retli bir hekimi de ıı beıı · 

na ıetlnaek ııbt ı11üzulık 
göıtermlttlr. Yurdun bu ee
neki tahılı h 12 660 liradır . 
Bab111nın adıaı yerdlil (Ah · 
met RGtU:l çocuk 1urdu) bu 

tirin •• modern binadan 
takrtbeo ( 8-10) dakika 
tlorlde bOyük bir btna Kıy · 

metlt meılektaıım 6oGme 
dilıerek beni o bfaayı ıez

dlrmek IOtf unda bulundu. 
Yurdun dtrekt6rü (Hılmt Ak 
tan) kendinde ıefk tlı fak t 
lmlr bir baba halt •ar . 

Goln ıl1erek bizi e•vell 
od .. ında biraz dtnlead ı rır 

kea aynı zamanda bize 
mektep •e idare hekk.nda 
mClemcl bir malumat •erdi 
Grafiklerle mektebin bütün 

(Sonu ı, De& H)f ada) 

TORKDILI 3 A~USTOS 11139 

ei rd e 

ecı 

ci yıl . •e 

o •• •• u topla f 
Ku~ô~ün kuruluş dinüm yllı çok alakah ve sımimi iı 

şekildı kollandı, muht lif spor eğlene leri y pll~ı. 
Elektrik şirketine aid 71. 739 li
ralık mü/halı büdce kabul olundu 

24 Temmuz 1939 pazarte
ıl ıün6 Lozan muahedu.nlo 
16 acı yıl d6numn burada 
Halke•I ıalonunda topla nı 
larak lıutlanmııtır . Bu güzel 
ve büyOk milli bayramımı i 
zın kıymet •e ehemmiyeti l 
rapılao llatay bayramı dola
Ylll ile büıbütüo artmıı bu· 
lunduiuodan çoılıuo tezabu
rat aruında Atatürk6n, İoö 
DÜDÜn •e bu uiurda tahıan 
ve ölen bütOn vatandaılaun 
aziz hitıralan aayıı •e HY 

rı 11. anıla> ıtır. 
BOrhanlye ldmanyurdu 20 

ncl kuruluı yıl dön6mü de 
ıece aaa t 9 da İıtlldll mar 

f! ile baılıyan zenıfn proi · 
ramla kutlulanmııtar . Her 
yıl tekrarlanmakta olan bu 
l•Dçltk 10n6 hu ı ae de dl 
i•r yıllarda oldufu ııbı n -e 
ıelt •e eflencell ıeçmlı , ıa· 

loau hklım taklım dolduran 
da•etlılere ve ldmanyurdlu 
lua unutulmaz bir ge.e ı•· 
çhtm ı ıtır . 

9 da İatkli.l marıımı:s 
ıençl r taraf andan ve hal -
kın itli rakı tle aayıı ile ı6y · 

l~n•ff, ıoora RGıtü Sarper 
toplaatıyı aça• kıaa blt•b• 
ıln l ıöyte:mlf , büyüklerimizi 
minnetle andıktan ıonra 

AtalürkCln büyü&.c ruhu iç in 
huuonu beı dakıka •• uta 
davet elm lıttr . 

Sabrl Eren ldmanyurdu· 

aun ylrml yılhk ıer fit ve 
m zlılnl mufa11al bır tarih 
ce halinde aolatmııtır . Son 

ra Hürbe. nly ala e a enç •• 
aevımlt ıporcuları luılk n •e 
zeybek, SOat ve Fu t Bar 
dakcı k rdeıler h zıronun 
ortaı1Da ıelmııler, m ıbur 

kalkaDcı Molla Mehmet Da
yının ao6nde durarak on• 
kuıı köçük bir hitabe ıöy -
lemlıler eöora elini 6pm0t 
lerdlr. Molla Dayı ayala 
keH,hiı zaman bir dakl ka · 
dan fazla ıOren kulaklara 

ıaiır edici bir alkıı1a aeli.m 
lanmııttr. 

Sık ve deva mla alluılarl 

keıılen l&Oç(lk hitabesinde 
kOçüklerı takdir etmlı, kal · 
kan oyununun milli TGrk 
sporu olduğunu ve unutul 
mama11 icap ettljlnf anlat 

mıı vo yetmtıllk Y•t· 
larıne rağmen 

dloç •ücutl rını bu ıpora 
borçlu o lduiunu t6yleyu k 
ıençlerden öf reomek lıtl · 
yenler •ana ôlretmoye her 
ı:amaa bazır oldufunu ıöy · 

lemtı, Atayı v Mılli Şefi 
tazlmle anarak ıözlerlne 

ıon verdtjl zaman aa lon 
ıene alkıtl rla çınlamııtır . 

• Kırk ıeneden beri ber ber 
kalkan oynadığı H fı z Yu
ıuf Dayı bu ' ıeceye renk ve 
ıenllk vermeal için ıeıoçl e · 

r in yaptıkları da•etl büyQk 

bir memnuniyetle kabul et 

mittir. fak t ~lndüz yap · 
tıkları yorucu bir ekz re l:ı 

.. aaaıada eıkl ıO larfnl • -

tı rhyarak fazla· c nkleımfı 
lcr , bu yQzden toplanhya 

f1Urak edemtyerek tstlrah t 
etmek mecburiyetinde ka l 
mııtır. G nç\er mubt rem 
kalkancıdan kendlılnln fazla 
yorulmaaıoa ıebep oldukta 
rı tçlD &•Gr d tl rler. it.endi 
ıinl yormay ı ve uzun yıllar · 

dır eline almadıiı kalkanı 
bu ıecenln ıereflne bllej ı oe 

takmak zahmetine k ti na
rak ull bir ıporcu oldu~u · 

au ıöıterd lii için de teıe:k · 
kür ederler Btr kaç ldmaa
la tekrar bir lkl ıene e•vol· 
kl ıibl uzun mübarezeler• 
katlaaabılecek ıekılde çelı -
leı•ceklerlol aaıalarından 

dıulodtilmlz iki muhterem 
1 

ıpercuoun gençlik namına 

teln r elt r nden 6per •• 
•arlıkları ile Ö•Ünç du1a · 
rız . 

S6atla Fuahn kalkan oy · 
unları laeyecan ve ze•kte uıy
redlldl. Da •etltler zaman 
zaman h kıki bir dövüı HY · 

rettıl r •e klçtık ler l çok 

a l kıı ladı lar . 

Toplantı canla •e ellen 
ceh bir ı~k llde devam edl -
101, Y•t ftırkı olmakıızın 

berkH neıelcn l yordu Bu 
arada evvelce ı lk müı ba 

kalan yapılan btllıdo m6-

.. bakuının fınalıne 11ra 
ıe l miıtı . Or ta1a Müddeiu
mumi B. Hilmi Çil ti lo· 
hııul r aatıı memutu 8. 
Halil geld ılcr ı.t ka aeçlf l, 
tobeılr, bilye lnt ı habı ve te 
beıır ılrüt glbl maraalmdcn 
ıonra dat1etltlerın dıkkatll 

baluılcrı 6n0ndc ilk hamle
yi 8. Hılmı Çıl yaptı . Bu 
arada dat1ethler• btıkQ•I, 
çay ., ayran tkram edil· 
mekt . bir taraftan dl\ cö· 
jlılerlne Btırbanlye idman· 

1urdunun yırml yıllı1' re aı 
ol e ılyr.h b 1az ıerttl r 

da•etlılerln göğCiılerlne 1111-
tlrllmelcte ıdl . idman yurdu · 
aua mazlılnl c nlhndıran al. 
büml re bakaralr, bilardo 
ıeyrederek, muzlk d ınlemek . 

le o! n halkın lıtlrehah bir · 

deabfre ıu ı hbıırla ıooa er · 
dt : 

l.&manyurdu yir minci dö 
nOm yıla bi lardo ıamplyon 
luiunu Ağ ı r Ceza Mcıddel · 

umumisi B liJlmı Çil kıı . 

zanmıetar. Ka zanana vade
dtloo b ır kutu ıeker na1ılsa 
Ze1tln Bakım fen m e uru 
Emtn Ccng z Uygur Beyin 

eltn dOıtüiOndeo hakl lii aa
htbıne ulaıom dan dan th· , 
ler araaaoda pay laııl'!ııtır . 

Bu ıllael 'H neıelt pııırtl 
bu ıuretle n ı bayetleodtkteo 

ıoora projr m tekrar ciddi bir 
mahiyet elmıı ve ku 1Qp tda
rectlı 1 ti Bı.lıkeılr mmtakıuı 
dahtl lnl btr az da ta ı n ıe · 

atı bir ı ha d nam v t6h. 
r t Hhlbt Avni Meço kark 
yılm tam yar111 kadar z . 
mandır topl dılı h hral rı -

nı a lal ak için lıGnliy 

Şehir Mecllıl dün ı at l 7 
de Beledly Relıl Naci Ko · 
danuın baılcanlığıada top 
landı. · 

Geçen celHde bGdce en . 
c6m•nfnde lncelenıınek üze 
re ha•ale edilen elektrik ean· 
tralımn mülhak büdceel 
heJetl umumlyey uz edtle 
rek müz keNıloe baı\andı 

Mülhak büdce v arld tının 

d6 ı t maddeden tbaret olan 
gelir yekunu 7 1. 739 l ı ra ola 
rak lttlf akla kabul edıJdt. 

Bundan ıoara, muraf b64 
c ılaln müukereatne geçil
di. Onun da d6rt maddelik 
fa11i ve maddeleri lurıncıe 

görüıüldOkten ıonra, 71. 739 
lira oiara k ve mülhak büd 
ceoın 9 maddelik k rarna 
meal de fttl f akla kabul edll · 
dı. 

Şehrimizdeki 
zelzele. 

Daa ıaat ıs .ı d" ıehrl · 
mlzde 6 eanlye devam 
eden ıtddetlt bir zelzele 
olmuıtur . Haaarı t yoktur. 

C. H. Partisi K rıisa nı
~iyesinin top1 ntıs1. 

C. H. Partlıl Karalıa aa · 
b iye ocaiı Avukat S brt 
Koçafın b ıkanl ı ğında top · 
lanm ııtır M6ohal bulun n 
üyeltklero Hılrni Yarcals , F 

Büdcc encOmentnden he · 
yeti umumlyeye arz edile• 
ikinc i bir enakta Belediye

ler ~aakıuıadan ıotuk laa •• 
•e ant mezbaha için lıtlll 

raz edilen 80 bin liranın va
ridat bCldeeı!ne mua:um tah
d11t o!aralr t ll•eıtle maaraf 
k11mına da aynen konulma
ıına karar verildi. 

· Ruzoamede ıöriJıı6lH k 
baıka b ir madde olmadıtıD

dan reJı fevkallde topl•nlı · 
laran nihayet buldufunu ı&y
llyerek dedi ki: 

- Üzerimize aldıl1mız bu 
mem lele et itini tamam il• ba · 
ıarabllmek için ıtzlerl y6k· 
ı k arı tlarına tbtl1ıcımuı: 

yard ır . Bunu eılrıemtyec• 

jlnlze eminim. 
Mecliı lnh!I aellmlar, lop

ı lantı ya ıon v rlyorum.» 

Gönen 
Halkevinin 
Tralıya gez.isi. 

G6nen, {Huıud) - Ka· 

Hınız Halkevlnln ıpor v• 

temıll kollara aiuıt<lı ayı 

içinde Trakya ve Çanaklu· 

le vı llyetlerine aeyahat yap

maia karar •ermfttlr 

Kafıle ye Otman Gclnell 

rlyaaet edecektir . Şimdi

den ıerek temıll •• ıerekıe 
ıpor çalıımalarına batlanıl· 

rld ÜalOer. Abdull h Erdeoer l 
lınm rı ve nahl1e)'I la kadar 

eden Parti fı lerl Gzertode 
g6ı ütüld0kten ıorıra top lan 
tıya ıon verılm ııur . 

mıetır . 

Tayin 
Huıuıl Muhuehe köy ve 

bt'lad ıye büroıu kltlp 1 1 ~tne 

Jo lire maaıla lhun Sunu 
tayin edıl mlıttr. 

ıelmlıtır Bu 11ra tertip he · 
yeli namına kendıı t o l n ku 
lağma bı r ~ey e6y icnd lğt ha 
ı:aronun meidekkık göıl, rln 

d n kaçm mııtar. Fuılh ku 
(aklara kadar gclmemfşıe de 
bunun b ir zaman tehd dt gl· 
bu nazik bir meıeleye temaa 
ett iği kulajı delik bir arka 
det taraf1Ddan ıoofadan BI· 
reallmtıttr. Bu y&zden A•ni 
Bey, bC:Uün ıüzel hihralerl 

oı Şevki , Muharrem , Tahir, 
Ha lli , Adıl 1Jbl bu ölenleri 

ra hmetle v ı i olanları 

muhabbetle anılan meıhur 

takım ın 8 kGmeal t mpl 
yonu olar8k Bahkeııfre yaylı 

arabalula tkl ıGndf'l gldtıln t , 

Türkiye Qçi\ncüeQ Hır lı k ta 

kamı tle y pa lan maç1 ve 

eelJı gldfıe a ld hlbr Jeranı 
tatlı ve tnk u yandıran bir 
d tllo ao\a th. Eıklle rl n unut
madıkl rı bu gOolere ald 
hatıralarım teferruatına ka· 
d ar nl t mDk la yenilere ÇG 

lıım• aıln •er it Ye geç l · 

Evi nm 
Topçu Teğmen 

melek ile l.mall 

Raif Ô• 
Tırnoitu · 

nua kızı MOoe••erl• d60 

u'-ah Belediye aaloouod• 

ıle ye doıtları arHınd• pi · 

kahları kırılmııt1r . 

.Cençl~ rl t brik etleri~ 

b , • • 
ıln örnek ol rak lana 1 

ol· 
cek t rafl arın ı g&ıtermlt 

du ve çok alluılaodı . 
kı•• Seyfettto Bıırd kcı oıD 1, 

mooolox.u uzun allcıt1•' 
g ı.c -

bra•o1andı ve üç def• t• 
rar ettir ildi. 

11
, 

Ruhi A kmın htta 'oe•~ olO 
Atanm Tlrklük aeın~ ıe 
oluıunu ku•vetlı ifade•' 

al"'' tebu6z ettird i; çok 

landı . or' 
111 Vakit 2 buçuf• ıe o&Jt-

du. Yurd baı.k•01 ul'" 
kunu ılyledı . Geoç 1 ıe 
andı ve ı•nçltk 111°'!'te' · 
ıon hul n lop1anl•Y1 dJ i".e 

teri "' 
kip ha:zıronun reılrD ece 

tldt. Ve kalb,erl bu 1 
0 11' 

a \n hltıralarJ ile dolu o' 
rak d vetlller evlerine tıt"k ' 
ğılar en ıençlerd•P o> t A~ 
kep 30 klıtltk bir he'~er'" 

g!P , 
Belediye parkın• ''' 
henüz köylerden ı tıp110:111~ "" len ekte olen bttdl' 

eoçliiln aa11 1l•r•:ı: ııııf'Jı, 
ltl r ye kıya>C ••''' 

ları ile muk•bel• aıörOI 
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Bu sahillerde yafıyanlar.. Eski 

zaman korsanları.. Ve bu 
•ahillerin ticareti. 

Fol ki er Reoha hterden • 
Japonlarm 16aterdıklerl 

f aalayet tberlne ıon ıGnler
de ıık 11k adı reçen cenubi 
Çtn aahlllerl, ılmalde K·nn 
tunı Ylllyetlnl çevirmekte, 
tekmil Fuklyen luyılnrım Y• 
Şelctyang vlllyett•I c nubu 
"••tı11n1 çerçevesi içine al · 
tıaalctadır. 

Bu aallll, Formo:ıa hofa
•ııun kartı yaluıını teıkll 

•t11ıekte olup, cenulada Sva
lavdan bııhyarak, A moy 

'• Fuklyenfn merkezi olan 
Fuç-.v üzerinden ta ıtmalde 
V •açau lımanıaa kadar var
llaaktadu. 

Bu Hhıller yüzlerce, hat
tl binlerce yıl ltendl halinde 
'-t•mıı, Çının tarihinde lat 
tlhırını takip etmıı olan bir 
Çolr def ltıkltkler, buralarda
kı ıalh ve ıQküou thlll ede 
"'••ittir 
DGnyanın eo HLıin bir par· 

ç•ııeı teıkıl tden bu yerlere 
daı, ilk baberl ıarbe getırea 
1280 tarlblertnde Şeuant"Y 
ltbrının civarını ve dolayı 
•l)le A1ı1oy hanllılnl dolaı
"''ı olan Marlco Polodur. 

Sollradan, 1405 den 14'25 
)ılıo, kadu Ma Pın Ue $e· 

"t Ha adında lkf Ç n aml · 
t,l 1 
•le 1 

1 k defa olarak Hınd 

1 hnoıuna uferler yepmıı 
lc~dır . Bu ıkı amiral bu ıOn 
'V F'uçavı ziyaret etmtıler 
' F 

,.. 
0 ttnou boler.ını geç· ... ,le 1 

lu Çin bin bır macera do-
d b ı r .. yahat yapmıılar it, 

ille Su •ahıllere Avrupalıların 
~, "'ldahalHlnl yapanlar 
~o .tolayıııyle er.elt ıOlıünu 
--~''al,, Portekızltler ol 

itli p 
d, le ' · orteklzhler Amoy-
"'-d '"•Ya çıkmıılar ve 
•t.,,rtlcı Şaa11ay ıebrlnfn 
)uıı ~Ilı •e bu ıuretle Amo 
bı,. huerliodından ufak 
PQrtS>~tçayı ı11al etmtılerdtr 
et,._ ; 1llller buralara 1547 
tol>u S~9 yılına kadar yani 
bıı'b 1 ;0 Pu iki yıl hlklm ola 
~ 1 erdır . 

~ Ortb 
\tı 1 °:ta boiazının dtfer 

'•ltt !•ka11nda tarihi hldl 
~,'-ı ' llluvaz:eneyı boza 
>, 1ttır F 
~ il '•lııİ ormo:ıa ile Fukı · 
'dQ 1 aruındekl Peı · 
~ te1 d 
Qıı, ' aları. 1822 de a,, Qdal ı 

iL 'dtl 1 ar taraf andan it 
~ı ) ld llalı, fakat onlar da 
t 1 ' f 
1

11tu._, Q •zla bu adalarda 
'".tı.,, llb•daı0 lf•rl çekllmfı· 

J:'.,., 
d, '-oı. 

~IQI 1 •un eıkı deYlrler 
~, d '•rı L ~ t ı~ı 11 lu Ş u adını 
\ 'lcı h:~· bu rOnkO Ta!Tan 
\Q~'•lcl h4tler de Çının ana 
'•. ''•11, tHtrlt olamamıı 

ta., . 
)ıı,,, ;a_oı•da 1662 den 1683 
.,, ll•d 

t, b •r atçfcl bir ıu 
ı~I lr le 
'• ~~tl rallık fdareal ku-
ı,' tı Ut; l 895 den beri hu 

1ıı._ 1 
• ~.~,.. t inden tamamly-

rinde, Fuklyeoden gelmlt 
olan Çınlıler yaıamaktadır; 

adanın lçerllerl•de "Ve ıark 
tarafında, Malaya adaların · 

dan g6ç etmlı el • ve ı•
yet iptidai ıartlar fçlnde ya 
ııyan kabileler yardır . 

Afyon harplerinden ıoora, 
bu .. bıllerde aerb ıt liman
lar teılı edı\mııttr S•antav 
1860 da, Fuçav 1861 ele, 
Amoy 1862 de ıerbeat it 
man olmuı ve dıt lleınle 
11lu bir t ı caret mlnuebettne 
glrmlttlr. 

Cenubi Çtn aahıllert ta 
rJhi bakımdan ehemmiyeti 
haiz bir hldl.e kaydelme
melde olduju ııbı, ıentere. 
ıan olan tarafları da pek 
azdır. Hu aüa uhıl b~yu 

bem~o htmrn batl•n •ıefı 
dağlıktır . NOfuıu ıayet HJ· 

rektır Yol, yok denecek 
kadar azdır Buna c:ıukabıl 

önlerinde birer de küçük 
adaları olan laadıız he&sp11z 
k6rfezlerle doludur. Honı 

· Kecguo flmılınde bulunan 
Bıaı Bay da kötü t6hretlnl 
itte bu cojrafi vaziyete 
borçludur. 

Bla Bay, zumaaımıza ka 
dar, uzun yıllar Çın konan 
larına makat olmuıtur . Bu
rada konakh,ao Çın kouan
ları, hüviyetlerini bellı etme· 
dea aabtl boyunda ltlıyen 

koçak Ye bazan da bOyGk 
yolcu vapurlarına biniyor ve 
yolculu arHına karıtı:rorlar 
dı . Vapur ıahılden açılınca 
tayfa ve yolculau k11luv;ak 
baflıyor, kaptanı hıpıettık. 

t•n ıonra, dlmenln baıına 

aeçerek Bıu- Bayın lcu1tu 
k6rfezlnl boyluyorlardı Bıaı 

-- Baya ıeldılrten ıoora Ya 
purun ambarlarındaki •11a 
ve mal karaya Çıkarılıyor, 

yolcuların büt6n dünyalıkları 
alınıyor ve içlerinde ıözlerl 
ne keatlrdiklerJnl de, flledık
lerl canı kurtarma paraıını 

• 
koparıacı;a kadar yanların· 
da alıkoyuyorlardı. Bu ara
da, diretin dibine kadar 
ıoyulan Yapur yoluna de
vam etrnetl fçln 1erbeat hı · 

raluhyordu. 

Bunları tedip için 16nde · 
rlleo ıefer heyetleri, onların 

kartmnda en ufak bir mu· 
•aff aktyet göateremlyor· 
lardl. Tedfp heyeti karaya 
çakınca binlerce konan, hin· 
terllnda veya adalara çe 
klltp ılzlenlyor, blUln ara 
ma ve taramalar boıuaa 

TORK.DILI 

Buraya gidenlerin resimleri 
raf makineleri ile tesbit 

gizli f otoğ
ediliy or. 

Eıkı Avulturya Bainkılt 
Oolfihüa öldOrülmea ındtn 
beı sene reçtı 

Avutu1yftlılar için çok fe· 
el bir ıüo olen hu taı lhla 
bttlnct yıl dönümQ bu hafta 

lçlde ıeldt ıeçtl 

V akayı heptnlı h•hrlayı 
nız: 

15 Temmuz ~34' de öfle 
üzeri Avuıturya red1olara 
aabtn aakln mutad •eplyatı•ı 
yaparken birdenbire heye 

canlı haberler vermeie bar 
ladılar . 

Batnkilat dalreılnlo öoG 
nde bir çok kam1onlar dur
muı ve bunların içinden in 
ea A•ulturya federrl ordu
ıunun lotformuını ııym ' ı 

144 ıtflhlı adam bir an için
de BaıYelcllet dalruını t11al 
•tmtılf'r, merdivenler• tut
muılardır. 

İçeride çalııan nazırlar ve 
memurlar, tabancaların teb. 
dtdı altında ne oldukları 
nı anlanmata vakit bula
madan birer köıeye hapee 
dılmlılcrdlr. 

O sırada konıre ulonun· 
da bulunan "üçQk boylu 
Haıvektl Delf üı büyük bir 
ce1aretle dııarı fırlamıı Ye 
merdlnnlcrden lraçmanın 
yolunu aramııtır . 

lıte bu ıırada bir düzüne 
naat ellertnde rOYelver, za • 
vatlı Baıvekllt karıılamıı · 
lardır . 

Oolfü•, bunları• aruında 
bir kaç ay evvel nazl pro 
pajandaıı yaphfı için fe 
deral ordudaa tard edtleo 
Otto Planettayı hemen ta
nımııtır . Matrud zabit fte 
bir an tereddüd ttmedea 
hemen eltal lcaldırmıı ve 
biçare Baıveklle ıkı defa 
ateı et mittir. 
DelfGı ai1r yaralı oluak 

yere dGımüt V• o zaman 
kendlıfnl aaionun kaneptle 
rlndea birine kaldırmıtler, 
boı tararlara rafme• za vr.ıllı 
adama tıbbi bir yardım ya
pılmaaı menedtlmtı Ye Dol 
füı tam Dç aaat yardımıız, 

kan zayi ede ede yaıamıı· 
tır. 

Neden ıonra lıyan baıtı .. 
nlm · ı ve yaraİı BaıukılJn 
imdadına koıulmuıtur. Am· 
ma, artık onu kurtarmak 
kabil olamamııtır . 

lıte ftçen ıüo Vtyaneda 
nuller bu bidfıenln yıld6-

nümürıü patırdılı btr mera · 
ıtmle kutlulamıılardır. 

Oolfüaten ıonra vazife al 
•n Şuıntnr hOlni111etlnln id
ama mahkum ettlfl, fakat 
Alman h0k4metlnln birer 

milli kahrama• olar•k ta 
nıdılı katillerin iltmlert ny· 
ıı tle anılmııtır. 

Oıfer taraftan bir çok 
Avuıturya vatanperYerlerl 
de her ıeye raimen ıra •allı 
Do'füıGn meaarını ziyaret 
etmek arzuıuna dOtmOıler
.ltr. 

Almanlar buna tablatlyle 

mani ohnutlar, Qılellk Dol· 
f üıün mezarına huıuıi fo 
totraf tealıatı yapank bu. 
raya ıelmek CeHretlnl &61" 

terenler oluna bunları ko
layca ve otomatik olarak 
tesbtt etmealn yolunu bul · 
muılardır. 
Şlmdt Dolf üıün mezarıaa 

11tmek ıafletlal ıöaterecek 
Zft val1ıların vay haltne .. 

Şu va:ı.ly~tte htç btr A.vuı
turyah vatanperverin ken · 

(Sonu d5rdüncQıayfada) 

---~-~r--·--

Mudanyalı 
Rokfeller. 
(Raftarefı lklnot aayfada) 

laıe, idare ve randımanı 

tublt ~dılmtı . Her taraf çl 
çek gibi Talebenin ve Mu· 
d11nyaoın kahraman evlld· 
larının hltırelarıoı J•ıatan 
ıüzel ve lcOçQk bir mlzeıl 

var. Yurdda talebe keodl 
kendıluınt idare ediyor. in· 
Uzam, tdare ve temtzhk 
llöylelikle kökleılyor . 

Yurd 100 ldhur talebenin 
bültlo banyosuna kadar kon 
foru temin edtlmlt bir hal 
dedir. liündüzlert mekteple· 
rinde denini okuyan talebe· 
DID bütün yiyeceği, (l'f"" 

cejl velhaaı l büt&n lhtlya 
cı (Yurttan) temin edile 
rek gece deralerlle mr:ılü 
matları btr kat daha aai 
lamlaıtırılıyor. Bu tik okul 
talebelerlndeo ltya 

kat gösterenlerden 
12 ıt Bunaya brta okulu 

ikmal etmek ü:aere 16nde 
rılayor . Onlardan da llyalcat 
ıöıterenlu lıtanbulda yQk 
ıek tahılllerlol llrmal ede 
cekler ve içlerinden bir ka 
çı da yine bu (hayırlı Yatan 
çoeutunua) yardımı ile AT 
rupaya tahıılınt Jkmale ıön 
d erllect:kler. Ebedi Şeflml:ı 

Atat6rkQo (K6yl6 efendlmlz
dtr) lrıadıoa bütün kalbtle 

iman edip Hrılan (Hayri 

fpu) dehanın köylüden do

lacatına laanmııtır Bu ae · 
ne yurd bOtcesl 11. 100 lira 
dır. 

/ng ·ı;z - Fran· 
ız - Ruı Ga

rantiıi 
1 ayfada) (Baıtarafı btr!nc • 

uvafakat 
mcııt projelerine rn l 
etmfrea yeıA•e devlet 0 a;. 
SoYyetler Btrlf flodeo bu ada 
larana bitaraf lıı,lmaeıl~ • 
keodlılnln de menfaati 0 u· 

1 t ahnııı 
ğuoa dair teırı na 

d S v1tt hO arzuya ıayon ır. 0 

kümetl bu noktAda fııll em· 

n iyet tedbtrlerl alıoro••1;1• ne kadar ehemmiyet nr 
f lni ve lneçln bu adalarıtn 
tam bitaraf hfıaı teı11ID • · 

• dblr• raaı 
aıe yea hiç bir ·• 
olmayaeafıoı btlır. :» 

1 -Soyyet 
oıllla - FraatıJ: S 

b h dıD a ı•rantıılnden a •• d 
tiler klçOk de•letlerln 1 

' k kıtl 
bu hucu.ta ıöyllyec• b 

tı a · 
bir ıözlerl oldatunu S 

ov 
rQz ettlrmtıttr. Naıır, kabul 
yetlerln ıaranUılal l 

b61 • etmeyen Polonyaya 
bir ırarantt tahmtllofn ıııınuu 
bıhlı olmam•t eldujuou 

hatırlatmııtır. r 
Bu tartlar altında bir ıed . 

haricin • 
ıtol ı k mıatıka11 bl 

ıbl . 
ltulunen Finlandiya g 

1 kendi ar 
taraf bir dev ete I da 
zuıu htllf na naııl 0 ur h 

ta · 
bir taraflı bfr hlrı>•Ye 

mtl edılebılu? 

' Devlet Demır-
yolları 

yfad•) 
(Baıtarafı blrfncl 18 

baıı • 9 
dar fazla yolcu ar• 
rllecektlr 

10 1 ır ar•• 
Haydarpııa - ım 1 

k dır yo cu 
da da liburnu • k bir· 

1 1.. E• ıı• arabuı veri ecea, 
1 

k 
deki aktarmalar tıaldırı 111

•
0 ıuretıle fetanbul Jırnlrl 111

te. 
t en• · nuebfttı ayrı bir r 

mlo edilecektir. 
11

• 

1 1 lr araıı 
ıkend run ın> dotru 

da da mütekab1l•P fıttfad• 
yolcu uabalardıtn 

aktarın• 
ederek Afyonda d m 

e•a etmeden yolların• 

edeccklerdır 
0 

1 arall -
zmlr - Baadırın• 

da da idi yolcu tı eni•'\ yt~: 
r lne elupret treDlerl 11 1 

lecekttr. _ -
H rl fpır 

na ıoa bitiren •1 hedell 
Belediyeden teılıat 

bulunan 
olarak elacafı Bı-
47 740 lirayı bir ı••: ti~ da 
tediyeye iade edlyo · k 
Cumhuriyetin b'ol•I Atatdiir 

arlı• •t1 
ile ODUD BJrllD'aJ fA 

il ur· Mud nya mGtarekeı e 
1. 1 di ittik ke ıfyaai ve lKI 19 

lAt luzandırao Loaan I mu~~ 
hede• lnlo ıerefll lmı& ayıcı 
ikinci Cumhurrelılmfl lımet 
lnöo6nün heykellerinin bu 

1 ı ıereflen · hazırlenen yer er 
dırmeal Hayri fpar ayrıca 
orduy bir de ( Mudanya ) 
harp tayareıl ıatın •lmak 
ıuretlle ırıemleketln mOda
faa va11taıını da ihmal •t-
memft bir rattır 

Bu hamiyetli Tlrk ••il· 
dını, Tilrk aenslolnf bDtOn 
ruhumla tebrik ederk~• 

d hıımaHt, harp zamaaı• • 
yardım zall1anıoda mu•••· 
netten aerl kalmır•n lcah 

D ve yardımcı Balık•· 
raıı>a 

1.1.yetlnla duyıulu ve 
ılr Yl" 

J 1, olan evlldlarının da yer ,., 
ujhk aıüeıteıelerlne kartı 

dl kadar 16.terdlklerl 

SAIJA ı 3 

Ş(mali Çinde 
/ngili~ aleyh

tarlığı. 
Londra . 2 (A.A) - lagtl

tere Ştmall Çtodekl lngıJız 
aleyhtarı tahrlkltı Japonya 
aesdınde ı•ddetle protetı o 

etmlıtlr. 

Bek İngiliz ae
firini kabul etti. 

Varıon, 2 (A.A) - H. 
Bek, Lo•dradao d6nen in 
ıtlls bQyOk elçlılnl kabul 

et mittir. 

Ordumu zan 
Ha taydaki 
Manevraları 
(Bat tarafı birinci uyfada) 

retl deleıelerl araııada Pa · 
, ... lıkenderun demtryolu
nun devir ve teıellGml itine 
ald muhtelif meaeleler ise 
rinde mOzakereler denm 
ıtmektt!dfr . Payu . ltken
derun hattı cenup Demlr1ol
ları tdareıl tarafından 12 
atuıtoıta OeYlet DemlryoL 

(arına tamamen de•lr Ye 
teıltm edlmtı bulunacaktır. 

/ngiliz Malaya 
zıhlısı lzmirde 
(Battarafı birinci ıayfada) 

laya ıırhlıaı bu ıabab ıaat 
1 ı re doğru ıehrtmfze ıel· 

mittir. 
Zuhlı lehrt topla aellm· 

ladıktaD IODra remi kuman• 
danı Albay Tunr bir •o• 
torla Konak lıkeletlndtn 
karaya çıkarak .ıllyetl &1-

yarette buluomuıtur. 
Bu ••nada bır mOfreae 

reıml Hllau ıfa etmlttlr. 
Kuınaodao valiyi ziyaretten 
ıoar• kumanda•lık btna11na 

ıelmlf, kııla önQ~d• ukert 
•uzıka Ye bir mOfreu aıker 
tarafındın karıılanmııtır. 

Albay kumftndanlıktaa ay· 

rıldlktan ıoara belediye re
lııal ziyarette bulunmuı ve 
eradan ıemlye avdet etmlt· 

tir. 
Ôfleden ıoara valf Etem 

Aykut, tOmııneral, belediye 

relıl birbirini mllteaklp doıt 
devlet kumandanının zl1ar•· 

tlal ıatle etmtılırdlr 
loııltz bahriyelileri ıurup· 

lu hallcad• lzmlrlo muhtelif 
yerlerlal ıezmtılerdtr. Ken· 
dllerfne , otomobil, otobüı 
ve ıehlrln her tftrll nı~ll 
yuıtalara paraaıı olarak la~· 
111 edtlmtıtır . Bahriyeliler 

hı; yerde halkın Hmpatlel 

ıle karıılanmııtar · 
h .. P ıı•ıh-Malaya attı ar . 

J 1 11,s donen1111a11aıD 
ıaına DS 

1 bfr .-hıdJ harbJ •• y~• 

deaflem•HG de yeni lt•ıtaa 
fnf• .dılırceılne tamir Ye 
tecdtd edtlm l ı olan bu he7-
betlt ıaffı harp urhl111 doıt 
loıılıa balarlyeafnln ea kud. 
retlı ıemllerlndea btrldtr. 

'• ... ,Itır 8 l, ~, ,.ı u ada, Peaka-
tı~ "'1 

~~ ''' 1:. •rtyle birlikte o 

ııdtyerdu Bıaa - Bay ıa 
hıllerlnla baaliın ball•e d• 
bombardımanı da para et
miyordu ÇOnkO, lcoraan

lar kendtlerlne mahıuı •• 
fevkallde mGkemmel tıll
yea lııaber alma ve tıaret 

verme ılıteml aayealnde, 
herhangi bir harp ıemlıl 

nln yaklattalını haber al 
dıkları için, bowbardımao, 
bA!Jkın mahiyetini kaydedt 

yordu. 

I& t Uca ret çok Cft nlı •e bir 

taraflıdır. Buralara ithal edi
len mal ve eıyaya mukabıl 
yapılaa ıhr•••t hiç muabe· 
ılnded,r. Bu bGyGk liman· 
lar, yalmz btrer fıtlhlllı 

merkezleri defli, aynı H· 

manda tekmil hlnterllndıa 
pazarlarıdır. Maam•flb bu 
hlaterlladın fa ktr olduiuna 
delllet edemez. Buraların 

d•llık 'VC kayalık Ye dola 
yld;le velkanık bir lurak 

Ve yeni (Ahmet RütUl 
çocuk yurdu) 11tbt bir itina 
yaphrma11 da kuv•etle muh· 
temeldir TGrlıı• tıll l•tlklal 
beratını kaaanclaraD (Mu 
ela aya mtltarekeaı) nln im -
aala•dıfı bina yine Ha yrl 
fpar tarafından mGkemmel 
bir surette yenlleıUrllmıı ve 
kartı11na te .. dOıf eden btna 
lar bu :aat tarafından latfm . 
llk edilerek 6uü açılmı~, afi· 
zel bir ıurett• tanzim edll
meltedır . (Ahmet RüttG ço 
cuk yurduouD) açılma 

ıım Y• 
alik• •• yardımı bir kat 
daha arttıracaklarından eml-

J J 100 Tontllto maı hac · 
mlade Y• ıutte 21 mil 16· 
raUode olan Mala1a 8 ta•e 
(38) Santimetrelik, ll taae • 
( 15) ıantlm.-ttrellk, 8 tane 
tayare dafu (10) aanUmet · 
relık top Ye ( 1 g) tant.' ma 
klaelt t6fekle mücehbea bir 
aıff ı harp :ıırhl11ıdır. Mlret
tebatı 1180 kltlıilr Gemı11ta 
bir de d•ı.lz ta1ar .. ı vartlır. 

~ •rı Jap•nların ma· ,.._ 
'••ıı.ıaa ıarp aahtll• ÇIDI• ceau, ıa .. ıllerlatie- (Seau dördOa«:I Hyfatfa) 

t6realade tehirin 
elektrik tHlıatını da 11>6· 
meulll ltuhnuluju fhnıalat 

nfm. 
J)r. Raif Dımlralµ ı 
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'ı AKl~_!<I; ~:Evi 1 
(Baıtarafı üçüncü ıaı fada) Günlük - Haftalık - Aylık - Rütün 

terde oluıu, bu yeri rde bir I O/iZE TE llt MEC MUfl fan 1 
~ok madeD cevherlerinin bu· 1 ARADIGINIZ HER KiTABI 1 
lu ndulunu 16ıtermektedlr. 1 1 

B6t0n aahıl boyunca, bir 1 AKIN KİT APEVİ nde 1 
ıOrtl köylerde den•s ıuyun- 1 

11

1 
Bulabıltrıtntz 

dan tuz kazanılmaktadır. ı 
Aşagıdaki kitaplar Türkiyenin her yerine n 

11 
20 

Tuz lnhbarı Çın hOkQmdl · I tenzilatla gönderilir. 1 
nln en bOyOlt ıetlr kaynak- 1 BERNARDEN DÔ SF.NPIYER BU GÜNÜN iÇTiMAi I 
larından biridir. il Pof ve Virjini MEZHEPLERi il 

Ceaup Çın uhtllertoln dı . 50 Kr. 
1 b h d s 1 T6rkçeye çe•lren 1 

er ır uıuıt1et1 e, ıuç MEHMET AKfF 
edeDlerln buralardan meml•-1 KEMAL DEMIRA Y 1ı 1 Ferdi Ye içtim l kerakterl 
ket dııına çıkmakta olma- 15 Kr. 

15 
Kr. 1 

la" keyfıyetldlr Bundan on Methur çoeuk romanları· il ROMEO •e JÜLYET 25 1 
1ıl eYYel r6ç eclenlertn aayı K. Ko•taotıno• ROBF.NSON KRÔZOE 

25 
1 

11, haavYur edtlemlyecek 1 
htr ö lçG1ft bulmuttu; hlnter BAŞIBOZUK- VATAN SÜRGÜNÜ 10 1 

3 A(;UST05 l9:1t. 

baası 

V ı a1et matbaaaı Türkdılı matbaa11 adı altında ıaaetemlzln ıdarealode f allyıte 
geçmlıttr 

14 Seneden beri muntaz:aman çıkan ve karii rlne hizmet eden 
iazeteıl bu ıuretle daha ge.'1 t bir ıekHde çalıımafft baıhyor. 

r ı •• 
ti kdili lllll 

Ucu:ı:. temiz ve ıOratle herkealn ıhtiyaçlanna 

edec"k bir ıekle konulmuıtur 

ha ası 

Rumi ve buıutl müe11eaelere atd defter ve her türlO eedvellcr, makbuzlar, 

davetiyeler. karlYlrtler, zarf Ye kliıt baı 1 ıkları, zarif ttktlde tabedılır. 
KUap ve mecmua baaılır, clhyapılır. 

Turkdili matbaası 
l'ndda tamamlyle terk edıl - LAR ALAYI CAl\LI TARfH 10 : 

mit k6Jlere rutlaoıyordu . Çeviren: AT!ŞLER iÇiNDE 5 I 1 Her yerden ılparlı kabul eder •• ııtenlldljl ı~kılde hısırler . 
Bu yerlerin halin, toplu ola- 1 ZEKi TUNABOYLU 1.0 Kr. iNCiR AGACI 25 1 1 Dikkat : Matbaa ıı lertle al,kadar her türlü muhaberat i çi ıu adreH mü· 

rak Melaka yaumadHına, 1 GENÇLEK... MEKTEP BAHÇELER il\ DE 1 racaat ed•tmelldır: 
Rı • 0

•
0
:· Ydetıalrl md emBleke~- ı' BtıtOn milnevYerler RfTMIŞ SENFONi 251 1 . ,. Türkdili matbaası - Ba/Jkesir 

ere ıuç e yor ar ı. u ıo- ti · 

:: • ·:. :~: •!; ~~:::. de s.. K o p u z Oku y ~;. K r. ş E~.~ ~~i; ~~~teca photlu l 1 -.;\ ~~nııuıııııınn ıınuınıııııııııı .ııııınıumnıııııoııııııııııııııınıııııuuııııııımıııınıııııımınınuıtıınııııınınnıııuııınıuınınıııoıııı ıımnıınııııuıııııııııınıııı11111111111ıuır 
Hemen, hemen her mem l BOLŞEViKLIK. FAŞiSTLİK. lltM •e HA.YAT SERISl llfil 

leke ti 0 ya p ur k um p a 0 y 6 la rı 1 "e :; OS y A L f S T ŞEFLER ve 1 AJfü0Ullfillll1JmınnıffiınlllUIUlllllllllll!IUlllIDll0111RlllllllfillllllllllllllllllllllllllJlllllll0110flllllllllllllll!Jllllllllllllim fillnıntlllllınlllffiffilllllllllll\I IUIU 1 Ol.unuııı,.;,. 
ltu ıahıl bo,unda muntazam 1 DEMOKRASİ SOSY ALIZM 1 f§ • 

seferler tertip etmltlerdlr. 1 50 Kr. 40 Kr. 1 § K 1 R T A s 1 y c Buna mukabil, tlmeodOıfer .. ___________________ -----" ~=- ~ _ 
mOnakalut gayet iptidai bir k r • 
tekılde kalmııhr . Zaten hırt Susığırlı 'f'Ocuk Esirgeme 1 
Amoydan, dllerl de Sntov· 
dan oım.1ı üzere topu top• Kurumu Başkanlığından: 
ı&cı demlryolu memleket içi e· ·L LI' 1 . 
ne ltlemekt• olup bunların uyuı pau ıvan güreş arı 

KADRi UZKU 
da uzunlutu 50 ktlom~lreJI 1 - Suaığırhk kazuıoda hrr Hne 25 a§uıtoıta ı.çılaı> 
ıeçmemektedır. panayırın bu aene de aynı ıünde açılma11 mukarrer bu· 

İklimine ıelınce , yasın bl luoduiundao bu nılle ile huılatı kandaki Ç E K. 
le rutubetli •e tok 11caktır. menfaatin• mOabuır olrnak \izere 27 'juıtoı - 939 pa

Her türlü kırtasiye Paşa Cami c ddesinde 
Her türlO kırtasiye levazımını burada ucuz olarak t~-

G6lıede 40 derece hararet zar 16nü büyük pehll\'an ıGrrıluı -yapılacalshr min edebilirsiniz-
ender ıeylerden deltldtr. ICı 2 - Bat• 51, bat altı•ı 25 . ortaya 15, lıOçftk ortaya 
ıı•, m6temadlyen ıoluk bir 10 lira Ye dti•rlerlne de münulp miktarda ıkremlyelrr 
ıtmıll ıarbl rGzılrı eımtk YerılecekUr . 
tedtr. Kara, dallarda bile 3 - Te•zl edilecek ikramiye mıktan 250 liradır. 

Mektep defteri - Kitap • Her çefit ~ğıtlar 

\mınııııuııumıınııınıııııınıınuııınııınıııınııınıuıunnnnıınıııınnııııııııoınııınıın· ınıonımıııuııııınmnııııınınıııııuumıınmınıınınıunıınıım nnnııoo~ nadiren teaadnf edılmtkte- 4 - Gelecek olan b: un u111 pehlıvınlırın her huıuıta 
dlr . memnun edtlecekl~rl t in olunuı. 

B•tlıkesiı· i\skeri Satıı1 
ı\lma Kornioyoııııııdltn: 
1 - l{ateh1ada yapılacalıı iki adet bır numarah ııanj 

lnıaah kapat. zarfla ekııltmeye konulmuıtur. 

2 - Tahmin edılen bedeli 120415 lira 30 kuruıtur . 
1 - Muukkat teminatı 7720 lira 78 kuruıtur. 

4 - lhale11 21 ·afuıtoı-939 pazartesi ıüaü aaat 17,30 
iaBahkeıtr Kor satın alma lcomlıJODUnda yapılacaktır 

S - Plio, keıtf, fenol ye buıuıl ıartnamelttr lıtanbul, 
Aokara LeYazım lmlrllklerf Ye Bul.ketlr Kolordu UlıD 
alma komlıyonunda her ıüa para11z 16rüleblllr. 

( Ve 650 kuruı mulublll BalıkHlr Kolordu lnıut ıu 

bealndea alınabılır.) 
6 - Eluıltmeye rtrebtlmek ıçıa lau rtbl kıymett~ lnıa· 

at tılerl yaph"larına d•lr ihale ıGnQnden en az tekiz 
ıDo eY•el •lllyet naffa rnüdftrlOiüoden alınmıı ehll1et •• 
ılkuıaın teklıf zarfına konulmuı bulunmaıı lazımdır. 

7 TaltplerlD belli belıeler •e altıncı maddede Y zılı 
ehliyet nılkelarını ve muvakkat temlnatlarım ha•l ttk· 
Jıf mektupler1nı ihale aaatı•den bir aaat evvelıce kader 
komlıyona makbuz mukadtlı tnllm et111elerl lüzunıu ılio 
olunur. ( Poıtada yakı ıec&kmeler muteber deflldlr) 
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T•ıpu Sicil 
l\lıılıafızlığından: 

Dolfüsün ölü-
münün beşinci 
yıldönümü. 

(Bat t re fi Gçüocü uyfada) 
d ı · nı mahntmekle mOaavl 
oluı b6yle bir harekete 
lcaUuımıyac ğı tabıldl r. 

Ancak bu htabatı •eren 
Fran11ı: ıazetealae ıöre 
4.•uıtur1anın bcr tarafta 
DolfüıQn lıttrahatı ruhu 
için mıl1oalarca insan ı ızll 

due etmekteymtı . 
Bu yıld6nQmünde en bü. 

1ük acıyı duyan fıe, hiç 

tOphe yok, talılulz bııtHkl 

lln bu ıün iki çocuiu ıle 

berabu lı ·dçrede yaııyaa 
kan11dır 

Mtl 

1 
~~~~ ~~-~~ ~~~~ 

Sııy n hemşehrilerim 

IR A 1 ARA! 
fltatürk caddesindeki şubemde ftyva/Jk ve Edremidin nefis 

zeytinyağ ve sabunlan toptan ve parakente satı/Jr. 
3 Senedt•n ht~ri at•anla~ı huluıuluğuru uıemlt:ketiıı f•n rnaı·uf 

fa l>1·i katörii Rdrenıidli Ka ra~özoühı Ali H iz~ Bev falwikasmıtı 
~ ~ . 1 ((KAH ~IAHK.\ >J en nefis saf ve tahii zevl.i11va~ ve ~abuularmı. Ra-. . " 

lıke ·iı'iu nefi tereyağlarını satı a arz ettim. 

Sayın hemşehrilerime bildiririm. 1 
Hariçten yapllaca siparişlerde de h r türlü kolayhk gösterilir. 1 1 ADRES:· 1# 

·~ ı Balıkesiı· Esat Bakkaliytısi ~ahihi Bandırmalı E~at .\karstı. i 
~ 2 - Bandıı·ma şuhe!'ii Atatiirk cadde~irıdP. ~ağ ~ahttıl satı~ ~eı·ı:~~ 
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Balıkesir Askeri S•ıtııı 
Alnıa Koınis)T()Dtııı<l<ın: 

B<tlıkesir As ~ eı·i S•ıt. ırı 
;.. lrn•• Kt>ınisv()lltıııdaf1; 

.J tıt11"' f - Balıkesir merkez bırlıklertnlo bir ylık lhllyeçla
rı olan 95 ton un kapah zarfla elutltme koomuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (9975) liradır . 

- Edremld, Berıama blrlıklerlnln bir ylık 1 ıııo&1f 
ları olan 80 ton unun kapalı zarfla ekılltmeye koP 0 

Kazaıı: Mahalleaı: Cınıl: 3 · Muvakkat teminatı (748) lira (15) kuıuıtur. 
Balıkeıtr Kaaısplar Hane 4 - lbele 11.8.939 rün6 ıaat 11 de Balıkesir Lcor ae · 

muıtur. 
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6) il 
2 - Muhammen bedeli (Bergama unu lçlD (4 1e 

radar Edremit unu lçtn (3675) lira olup lklıl blrdell 
Hududu: tın alma komlıyonu blnaaında yapılacaktır. 

Safı Ayanoflu M~bmet Yereıelerl e•I, ıolu Şılsırdak· 5 - Evsaf •• tartlar laer atl• komlıyoada g6r6lebtlır. 
hoilu Ahmet, •beYm ManJaah K&mll e•I, arka11,Aloıaıa 6 - Tallplerın belli belgeler ve muvalskat tamfrıfttle· 
oil• lımall Yere•elerl evi, öoil Y•L rınl laayl teklif mektuplarını ihale ıaatfnd n evvel en aeç 

Enafı aalrHI yukarda yazılı hanentn maliki Kaaap
1
er bir 11at eYYellne kadar koınlıyon• makbuz mulrabllı tu-

mahalle•lndea (Hacı) lbrahlm karı11 Haflzenla iken Haflı• llm etmeleri IQsumu tlln olunur- (Postada vaki reclkm · 
ltbu haneılaln ıal tarafından 12 1 1 ·313 tarıhlt mabeyin ler muteber deftldır ) 
HD dile Ye bedel mulıabalınde kızı HOınlyeye aatara k oda • 
meı:kür k11mın ıalln aldıfıD• dair Balıkeılr aaHye hukuk 
mablceme•fne mOrecaatla U~ mayıı 929 tarih ve 1321-269 
numaralı doayada mahfua ıJimla malik oldujuna datr 
karar almıt olup miiteb ki kalan luaımda tae HaflzealD 
323 yılanda 611mtl mlı Hl evlltlau Mehmet, Znhtü, Sıd · 
dıka •• HchaGyeyl terk edip bunla rdan batka kanuni 
arlı olmadılı ethetlı YereHdca H6ıalye n11fının tlln 

•••l'-t•H ••mıaa ıahD al•alı ı•retlle tHalllae •• aıtfıa · 
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dan da nlldeıının Yef Ul intikal eden hl11ea ı nı na ına 

lottkalea teıcıl ettirmek latedtğlnden bu huıuıta bu yerin 
mOllıtl1etlae dair bır" hak tdd 1e11nda buf un anlar vana 
10 8 1939 tarihinde maballıne tahkik memuru ıöoderlldl 

llndeo ilin 16nOadea eYYal tapu ılcll muhafızlıiına vey • 
but ıGo&nde mahalline ı•I tek mura mürecaatlan ilin 
oluaur. 

man (8400) lira. • 
4
) W' 

3 Muvakkat temin tı Berıama uau fçlP (36 •t"'' 
( 40) kuruıtur. Edremld unu için (275) lira (65) k .. rLI 

Olup lklıl blrd•n (ceman ( 640 ) lira 5 kur•ıtur· tt"' 
4 - İhale 11 8 939 günü aa•l 17 de ·Bahk••

1
' 

1at1n alma komtıyonu blouınd& yapılacahhr· 1,bıll'' ar O . 
5 - Enaf ve ıartlar her ıilo lcomto•onda g 
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k t tellll ~t' 6 - Taltplerln belli bel eler ve muYak 8 
1
,ç .... 

d eD !lır rını ha vl telıı:IJf m ktuplarını ıh le ı atın en U te' 
1
,, 

aaat &ıYvellne kadar komfayona makbu• ouıkab~c:ılıd'cı 
tmelerl lüzumu ılla oluDur. (Postada yeki ' 

muteb r deilldır. , ~ ı~~ 
~ -~ 

Ba11ldılı 1er: TGrkdıU matbaaıı - Balak•!!.' 


