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Amerika bitarafhk Sovyet kitap ve fo-Parti Kurultayı ça
hsmalarını bitirdi. 
~~~·---- ~-~~~~~~~~ 

Parti müstakil gurubu seçildi. 

lıraltıy1n Milli $ef ı üiln ~aillhğı ilı sırgi '' 
inııının ardıyı bildirilmesi kırırlıııı. 

A•lıara, 1 (A.A.) - Cum
huriyet Halk Parttıi Bıly6k 
Kar•ltayı bu ıb 611edeo 
ince AbdGlhallk Reod••ın 
baıkanltfın•• heılacl tep
lani.ııaoı J•pmııtr. 

K•raltaJ b• to11laat11ın 
da Parti um•mi idare lae · 
Jeti azalarını 't'e alzamna· 
IDe h&k6•1erlne teTftkaa 
Parti mOıtalrll 1an1p asala· 
rnu eeçttktea ıonra Kurul. 
ta11• Milli Şefimiz .... de
tıımez Geael Baıkanımız 
lı•et lnlailae derJa te't'fi 
•• caaclaD bailalıiıaın karar 
alt.na ah•maaıDa •• ba ka . 

Romanya inti
habatı aona erdi 

Bıkreı, 3 (Radyo) - Me· 
bu1an Te ayaD intihabatı 
•oan ermlı •e mi ll l parU 
her tarafta lt61lk Itır ekıe 
tlret kazaamııtır. Kati ne
ticeler J•rın aalaıılacakhr. 

rarın hır be yet •Hıtaılle 
Mılll Şefe arzına dair alt
IDlf kChur hnsah talnlrl 16-
reklı alkıılu ar .. ıatla ka
bul etmlttlr. • 

Kurultay, yurdun koruyucu 
su, kalara~a• or.tum••• 
HTllllDl 't'e iD&DIDI alldtre• 
kararını da aynı ıuretle 16 
rekll alkıılar ara11nda blL 
tllrmlı Te b•nu mOtealdp 
rly&1et makanueı 11111 eden 
BaıYelrıl •e Parti Umumi 
Relı Vekili Doktor Refik 
Saydam Itır a•tukla Beıtn · 
e l Bü7lk Kur•ltayı kapa
mııtar. 

Prağda 
tevkif at. 

Loodra, 3 ( Radyo J 
Pıaidan baber Yeriliyor: 

Din. burada mllllyetper 
•er Çeklerden lair çok kl•
•ler teYklf edtlmııur. 

kanunu tadil edilecek. toaraf sergisi. 
Rmılt tdil keıfiyıtine iiık ı~ıııiyer ıdaltiiini Sırıinin ıcıl1S11i S1tyıt ılci~i llrk~ı •ir 1Dlak ~6y~ 

ııkusan 11 ıyın ııflırina iıı ılli. ıı•i fi iki ııı~ıt!~!r!~~n~•~!1~!.~~·~~!o~I~~~· 
Vaıtagte•, 3 (AA.) randa çıkalltlecek .,. b• ıu - A•kara, 2 1 1 ra•· lt•ılar, HarlclJ• •• Maarif 

Ruz'f'elt, ıoo parlime•to iç rette lçttma tleneıl•l• ıoa· 18.lO .la HaUs.eY~ •• •: •So't'· V eklletlerl llerl ıele•lerl, 
tlmaını• ruznameelal teabıt u•dan eT'f'el V aıt•ıto••• da c :;oyyet kit• ı• Y k•r•ıptomatlll• ltlr~ok •••

11
• 

etmek 6zero aJa• Te me- bul•••calıtır yet artistik fetofraf .. rıı• birçok Tlrk mlaeY'f'erlerl 'f'e 

buıa• mecltılerlnlD eluerlyet Beyaz ıaray me .. aflllerlle açıl•ııtır. ıazetecller hazır buluam•t· 

ıeflerl .... Gar••r ıı. rörOı- temHta bul•aaalara ıöre ltomıu ye doıt me•
1
•

11
-- tur. 

mittir. Ruz•elt, ıeyahatl eıaaeı•da ti• tekalk, saaat .... fıklr ... S0tyıt büyük ılçisinlı nutku: 
R111zoamecle ıtmdıkl hal.le efklra umumlyeyl yoklamak L l b n bepıla• te· SoYyetler Bırltll bt\flk el · •• arıDID e•• t3o0 

d6rt mlbtm meHle me'f'- makıadlyle laarlcl ılyaeet maı ede• aeırt1atıada• 9;11 Terentle'f', Tlrk • So•-
cudtl•: llals.kında bir kaç nutuk t6J. So•1etler yet dostluiuDUD 7eDI bir 

l 
ıGsel iraell• 'f'• 

1 - çttmat kanuaua ta- llrecektlr. Barllll milletlerinin ba1at, kClltClrel tesahlrlnl teıktl 
dılt . Bit fi k •- ula eden L• ıerılyl açarlıe•, ara 1 •aa•DUDUD ba · &det 't'e faaleyetlertDID m • 

9 

2 - Gelecek ı••• ltılsle sı muayyen ıartlarla taclllt telif aaflaalarıaa atd 200 ar· Tlrkçe olarak bir natuk ı6J· 
re yardım fçl• ayrılacak lehtnde Hail tarafı•••• ıa· hır edil· lemlt 't'e ezclmle demlıtlrkl: 
tabılıat. rahaten cephe ahamHı O:ıe· tlıUk fotofrafı• tef im• ti· A•karanı11 en ylkHk 't'e 

3 Bazı ••rıllerla ta · rln• latk6•et koaırenla dlil bu ıerıl•I• açı k •• kıymetli kGltDr ocakla· 
_. renl•de Bat••kıl Dr· ReHfl H lk _. .m. tatil den .. I•• ılrme _ 1 randa• blrlacle, a e't'la111e 

8 fl S.'d •• ' Maarif Yeki 1 a;. L S t 
4 ltara ık laanuau ılnde• ••Tel ıaflratçılarla - - baıl• açıla• •• « oYJ• 

DUD tadili. mlcadeleye de't'am ederek • l e a kitabı• 't'e ertlıtlk fotolraf 
Relılcum"ur, yalnız "• banlaran rauka'f'emetlal kır· MaBIO inı Y • ı•rıtıl, So•1etler Bırıııı .... 

IODUDCU maddeolo büylk •• ,. ar&et•lt bulunmakta · Lift -'a 12 a Java T6rkly• Cumburl7etl ııtaı 
bır ehemmiyeti balz oltiu· dır . R (lj pı .T iki .lost H komıu memle-
tunu tıaret etmtıtlr. Muma lnfıra•~ılarıa bir ka~ af /ı ket araıında klltDrel btrllll 
lley .. , bu meıele laallecltlme · de't'am edecek bir muka•e- gideCtJ • sl•clrlnla mOte•e'f'Yl Dl&bl· 
dea, koaırentn tatil d•Tre· • t 6 t bıl •-ı ı ı b (R .ı ) L•· yetlt baikalaraada• blrtnl e r •• ,. ece• er • a. Roma. 3 aaJO 
•ine ılremlyecell kanaatini aı ıı1aıl mGıahldler tclcUa et- ros adaıınclaa laaber yerili· teıktl etmektedir. 
ıslaar etmlıtır . Sıyaıl lider mellto lı• de ayan .,0 meb· yor: Bu Hrıl, her ıerd•D ••· 
ler tçtlma deneılala Diba· •l&D mechılerlDID 11.lerlerl Faıl•l totkllita••D yaptılı •• ı. SeTfetler Bırltll•I• •••• 
yet 15 temmuu kadar at- konrre mlme11tller6aln 15 f deral relı riyal faaltyeUal• malatyetlDI 

Von Papen 
Berlinden 

döndü. 

bayet bulacalıaı iimlt et afaıtoıtaa .... ._ı memleket . bir tçtl•ada d • Mar.1oll•I ı6ıter .. ekttr. Dljer tarafta•. 

Ankara, 3 14.A) . Parla m•ktedırler. Bu ı•r•lt talı l.rl•• dinmek huauaa•ılakl Hrdıtı a6rl•• "' lıor NMt ıılıı, hor .. ,d .. 
- Seır ı•••••••ndo l•tııar ot · tıada Ru .. elt Blytık Olcya arzuları••• mukn•••t ar ala yakında ıtetl .. I• dı... ••••I lıalcıkı ••••"• olıl•· 

b il 
edecell•I k ıf 1 ak 

Bir tıızi~· 

lıtaab•I, l (Ratl,,o) - Btt 
kaç hafta ........ Berlı •e 1 t· 

mit olaa bir yA1:1da Harici •uı H l erine yapmak lıt• s•larıaa ıalebe edecell•I adaları :1ı1aret ıu ıtbl ..e objı t 
0 

ar 
Y• V akılımlH otfedılon be. clıtı aayaltate haziran ooala ••••oyleaoktodtrler. kalka hllclır•ffllr · , 16d.,.. orttatlk folofrallar 
ya•at hakikate te•a~k d · -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, ı ... T~k~~r~-erin• ~~ 
ratyea aıbetlerl ıhttYa et- s R yetler lltrltil mtlletlerlala 
mekt• .,. aykm bir rub ye o v y e t u s y a bayat •• ldetlerlnt, m6te-
miaoda tertip odılmıı bu- I . addld cephelerclou, hiç ol· 
1 kt ld 1 h ı h 1 •a••• bir dereceye katlar, 

- ;~:~;:.~:::~~.~~~.~~~1=~~ ,lngiltereye cevabını verdi · ta~::::~:::·a .. 1ıı1 -ııı.t1.rı. 
Hıtır•ı Zir11t Bankası ıun olmadotını lıeya•• A•• · doal Tlrk mıllotl•ln ...... -
~or .. lırı tıkı"ıtı bıı-ıındı, dolu ajaa11 mezuadur. 1 ••-••-•• --------- mtla Ye klltürel terakktlerl· 

•it 't'8 düa buraya döamüı 
olan Alaıanyanıa Aakara 
••ftrı Von Papea, yarı• 
lals.areya ııdecektlr. 

' z s ıı . b t h • d ·ıd . . ..J Jaha •'· deri• bir allka ... 't'e mtıttr . traat Haaluaı•a OVYfl eTfft CeVG 1 Q mlft e f lğfnCIBft gı 
A•lcaro,3(H••••i)- Hatay elan borçlar 1940 dan ili- blylk 111emouelyot ı.ıalerllo ~illet Mechıı zınat borçla . bareu 30 ta kail• laatlan•ıt memftUftİyefe fay an bir fekildetlir• takip etmektedır . lkı me•· 

"•a •14 h•••• lcalıul et- lor.Fazl •lktarı ylzde lçda.. 1 ılo lekeli• lıoıorılorı.,. kerır =-===:...====~~~~===~;;:::~::,:,:::.:,_:.::_:,:::~==:~) Le•dra, 3 (Radyo) - 5eT ahbGdlert b• de't'letlere teı •IJ•tl .ı,.kı•• ola• te • lakla olarak taaı•maııada 

Ol
a 1 k . teh 1 yet RuıyanıD ce•abı lluıla mil etmei• mltema1tl ol · laakkıadald mraıları•• ıe· b6lha11• bGJlk btr eh••••· .un u ım 1 an arı. Horıcıyoye ••lmııtır. Bu •• · modıtı, fakat bir taarr•H il•••• barodaki .... ı.ı -- ret •ardır. Kiilt6rol ıı bir· 

Yap tahmin edıldtllade• da •lrıyaaak ela• Baltık llafıll bu 1bt11&flara• kolaJ• itil styaaetlerJnl• esH ,, •• 

lı '" fizik . kiıyı, tarih -coa·rıfyı ıuıllıri Vıkilıt· laaı.~~=·ut:~,~;~erı!:Y•D!I.~ cle'f'l•tlerl•la 1ardımı · lbıkla berttare-~tededtr~lııl«•ll•I olpl•I .. ıh lçlD mücadele S DO koımak mecburlyelledo oy•• e m • teıkıl •••n .ıoal hilk6 ınetl• 
tıı ıo·ndırı' lıcıL. d ••r•t .. ~oktal •aaarı mad- kal•c• k olan s •• , ••••• ,.. Londr•. J (Rod1•l - Ha · rlD ...... boıı .. ıod• eldutu 

1 e, ma •e teırlh edilmekte - _. N Lord Hallfak11• ılbl aynı zamanda, ,ahıma· 
lt S J• yarcum etmeyi kall•I rlctye aauıe 

.. .. olı••luk lmtlhaaları. ı•r• L ı ı.a.ı _. tar· uretl •mu mi yede So't' · ı• ela 't'eJa larıaı• •e baılarıaı• ıem•· 
·•• v ••z r•• •• •Y u •e'f'· ı l etlecell tahml• ol••makta- Moıls.o•aJ• 1 ec " •oruları laakkıoda tHblt rHtade ltıe mezuDIJet l•tl yet " • ltlllfa varılmıı na ••••"'' 16ade- relerlat toplı1abllmelerl itin •dılea t b zarlle bakılmaktadır. .lır. bir baık• .ıır ı letı a•tm Maarif V ekl· aalarıaa ıtrecekler•n mate· M k 

3 
( R d So't'yetlerıa Mılletler Ce rec•lt ıılol,. delll• · milletler• else• eıaa 

1 

I tarafınclaa erte okal •• matık, ıarılt, cotrafya ta- oa on, a yo) - aHrlord•• blrldlr-
t~el•r• teblıt etiılmtıttr. e. btl tUmler llD&'t'ları ,'azılı 1 İcra Komiteleri ketat .,. Heri- Da . lı Al l. nvadan dö- Bu ıerılnl• ... acade ·eti· 

.. ı .... ,,,., olarak yapılacak .. bu ••. clye KomlHrl Molotof. hu nımar a- - •pa .., ....... ,o1-.ı. ........ 
1 - 1 l b ..... 1araD soruları •••av la:om· l ·ÜD 6ileden •••r• lnııllz, man~va ad~mi nen Ra• malaa- ııtfllMI• lııalu•daklan •• ,. 

'••••d u ' 1 azlraa cle't'· lıyealarıDca tertip ol•aa f raaıız Mflrlertal Kremli• '.T .., ~ 1 .ı d 1 ı 
1 

• l1Hlerde ,.,a1.cak d L e ._ • , • ..... J8F•I• ar AD 0 ., 

• 111..ı•k caktır. 8a mazDDlyot oıno• .. rayı1ta •••t et•lı •• ·-· fecaVlf.Z mr•G#Clo rıpıeFI• .. ,_ Maarif Vektll Hata• 
1c.ı •••aTları•ıılan fe• 1 1 l k cltlerl•• a., ....... ce't'a- 1 H B 

, 
•••n flollc, kl•Y•• oclelıl · •rı • ·- u •••a•lerı•ı• ltı•ı •-lfUr ~. 3 ( ~-A ) - lata•lo•I, J - _,.. .ltı yı..ıo, allce•I •ık•DI 

-t k.ı ,a .. ılclıtı ·•ddet ıctM• •• 1 Moılso••· s (A.A.) - Melt•••• ....... Al•••ya laarltt•• f,ttralr etm•ı ye Pertt c.aıı GIY•De. Halls.-
'••ul Unua tarih, cofrafra ııa•• ko•l•J••ları•ca t .. lt~ Dlplomaal ••laafıll bir ta- PraaLoJ• oalr ellt•6f ola• oTI arkadaılar1aa samimi 
_ •rı V •kllett•• ı6•derll· l k bl ti 1 J ı .. .. ı o..a .. r•a ademi teca'rils • ı -.ı, • -• • ., • ••P• •· rdta• So•,..t .,, ı • • . m1aoı.- 3 re,,. lıarıı 115 R ....... r1plorl•d•• .. ı.- mi••-• ıflmı ors odorl• • 
....... tir. Dıterlorl•I• ıoruları calktır. rafta• .ta Fr•••tslarla last· le ba OD ltal· lllFlf llkllllll llfkU' 
.... ,. k l t ti 3 - 1130 Tarihli llH •• ltsler ara•ıadald ltaıhca aok rey llo kabul etmııttr. ldtllJk bJr keft • 1 • 
•I ••lıyoD arı•c• er P ı iti •purla H 

1 

1 y ı S 
._ .... •aktır Fls•lc kl•J• aı· ort• ft•ll•r tali••-•••••• tol nHer ılıttllfı••• Baltık Herlclf• No01n a. M••clı, Y•• be•ıhr• 1 

' • -• A 1 le•, ••Yet ~•ı 2

2 

' L ılre ... zıraa •• .,ıeı de't'· deTletlerl•• 't'erllecek ı• · bu mlıakıa DaalmarLa•ı• ıelarl•••• s•l•tıler 'f'• R•ı elcl.a•I• t6alerlae Itır autak· 
•- hazıra• perıe•••• • ..ı ki t f ,..... relerlnd• orta ekul mezu•I· rantl hakkında oltiu ... • 't'e b fi Is.••-• •k er •• ara ıa· la H't'ap 't'ermlı Te clemlt-
~ ' C•lrafya ıına•ı 29 laa- •a•e'f'I ltara ık ıı, .. etlno ~- 1 ,.t 11na•lar1aa ılrenlerl• B. Molotofua bu Dekta ise ld ••• k•rt••·····•ardır. Ruı tir kt: 
ha Perıembe 1Dn6 yapı a · UJP8 • 

1111••• heJaa et· L ,.,_,, TOrkre, tHıh, colrafya, mat· rl•de lerar otmlı b•lu••u · 1taık•• .. ı .. u, ltu a•ı•• •• M•btere• Baı•eklllm, 1&· 

L. - r Dıter ....... ıarı• •••. y 1 ye Da•l•arLa• L ~ e-atlL ıerulara yasılı olarak fu•• HJ•• et•ektecllrler. • f • •• ••r· .. artplere bir ziyafet 'f'er•lıttr. JID zlJaretatler; 

•l&•llarca t .. bıt olu••- - • -' LI 1 lr ,lıt. yapılacak •• bu ona•ları• la,ılter• hllı6mell•I• bat- lıo•o· •' - • •t• loa lco 11.-rı.I•• yarı• Ru• loaHıralıı TlrklJ• Cu•h•riJdl ile 
~ k 1 t La aaemleketlere dolru.laa wı .ı .. ldar ak••·· ••acle l.lr 't'a-rla o• .. a1• laare· ..... ,.t Soıyallıt Cu-burt-

-- 1130 Tarllall llH 't'e serulara omlıy•• arca er· • I& ... - .. .telr•r• ya.-11 el.lu.. ta· ... .,... 1 Te eJl••lfUr. ket ..a ... kler41r, (S.au dlrtl ...... ,ıa..ı-) 
"1lar talimat .. ••••• tip ol••acaktar. .. 

• 
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SAYFA ı 1 

eşizle 
' • Si 

giliz Kral ve 
e nasıl t k

ol 
l oıı llz K ra l •e Kr llçul· 

nln Amerlkada ıeyabatta 

.,uluaduklarını Ye ıeyahat· 

lan ara11acla Toroatoda ~·
nadanın bütin dOnyaca ta
nınmıı beıtz kardeılerlol ka· 
bul edeceklerlDI •• k6çük· 
lerln ba reımi kabul için 
hazırlaamakta olduklarıoı 

b tldtrmlıtık . 

Bıtılzler 23 m a y11 tarlhlca
de Kra l •• Kraliçe tarafın · 
d•n kabul e.ltlmltler •• hl
ti ı11 unutulma•ı lmkin11z 
bir ıekllde cereyan etmlt· 
tir. 

leıt•ler Kral •e Kraliçe 
tarafıadaa kabullaln remi 
lttr kabul ıekltnde alacalı 

ümit edilmekte idi. Saray 
&detlerl•• riayet edllmeal 
bekle•lyerdu . Halltukl ka· 
bul mer .. ımı latç de rHml 
bır ıektlde cereyan etmemlı 
Beıısler ile Kral ve Krall· 
çeala karıılaımuı bir aıl e 
toplaatııını andırmııtJr. 

Kaltul reımlnde hazır hu
luaa• Doktor Dofoe bu çok 
ıamlmt merulml ıiyle aa · 
latmaktafiır: 

Kral t le Krallçenla Beıtz. 

ler ile karıılaımaıı meraır

mt, uzun müddet ayrı ka 
lan aaa baba tle çocukları 
nın ltuluımaları ıeklınde çok 
aamtml bir ha •• Jc; lnde ce 
re1aa etti .. 

T oronto mecltı aarayıoın 

İ>lr saloauoda Beıısler , aile· 
ıt ye ben Kral ile Kraliçe · 
nla slyaretlerl•l bekliyor· 
dulr .. Kapı açıldı e•vell 
bat•ekil Mltcbell Hep bura · 
nın kolunda Kraliçe içeriye 
ılrdı. Dudaklarında mutat 
tebe11ü•i Tardı .. ilk elarak 
ıüzel elblaelerl lçfnde b ir 
kat daha a6sıl duran Heıız· 

lere baktı. . KilçOkler 6jre · 
Ulea hareketleri ayD~D ye• 

rlne ıet ırmek için büyük 
btr chklrat göıterlyorJardı. 

B•ndaa ıonra Baıvekllln 
karııı ile birlikte Kralda ıa· 

leaa dahil oldu. Üzarlode 
ıOıll mavl bir üatforma 
bulunuyordu . ilk hareketi 
tebe11üm etmek oldu . Bu 
tebe116m6n ukuında bir 
Kraldan zı1adc bir baba 
çehresi g izli idi 

l\.ra l Ye Kraltçeye ta , d ım 

oluodum Te ben de M6ıyô 

• e Mad m Dıo ne ile beı 
küçük Dlonaeyl Kral ve 
Krall~eye t akd im elt ım. 

O dakikada yalnız bir tek 
f 1 dfitün yor, bfr tek 

huıuıtan endııe ed ı ord um: 

cab Emili d d ılu.n 

. a ,ledti t aı bı kendio '6 haı 
fanta ı;I bir re•anı yo pac k 
mıydı? 

Fakat bu tüphem derhal 
ı lllo dt . Beı kCıç6k bat ayn ı 

zamandf\ p rotokola muvlif . 
fak o ' ara k ilhyor ludı . 

• Çokıükür her ıe1 yolund tl 
attmııu . 

Fakat Cecllle bfr müd 
det düıüodük•en ıonr a tı le 

rlnde latedl i t ıl bl gltmedt 
i ıne k rar veruek, arzusu 
n ıöre b rekete be t.adı . 

Krala doğru yüri\t"rek ken 
dılerJn l yukard~' a ıa~ ıya 
dolru b yretle h : ın e l U. 
MaTI 6olfor a ı pek beyen-

i r? 
mit gör6nüyordu . Nihayet 
blr nıüddet tereddütten ıon . 

ra: 
- Ne giizel üniformanız 

Tar, ben ma•I reDsl çok 
ı evlyorum. Dedi .. 

Kral ıB 'Gyordu Bundan 
ceıaret olan Cecılle Kralın 
ıarı d6fmelerl ve madalya· 
ları hakkında bi r çok sual
ler ıormaja baıladı . Kral 
k üçOtüa lıted li l bütün iza
hatı yeriyordu.. Artık bun
dan ıonra da meraalm tabı i 

seyrin i aldı. 
Cecllleln bu hareketine 

kardeılerlde tıtlrak ettiler. 
Kralda• ıonra ııra Kraliçe. 
ye ıeldt . . E••ell Annette 
Kraliçeyi boynun• earılarak 
ı,uı .. Diler dört kGçük de 
buadan ıerl kalamazlardı. 
Hepbırdeo Kral •e Kraliçe 
aln etrafını sararak kendi 
lerlnl 6pmeye batladılar .. 

Bana ıellnce ben hayret
ler içinde kaldım. Boiazı· 
ma kocaman bir elma 11 • 

lıııımıı ıtblydt . • Maamaf ıh 
K.rahnda benim elbl hayret . 
te kaldıiı g6r0lüyordu. Ar · 
hk •azlfemlo n ihayete ermlt 
oldufuou ıorüyordum . 

Kral ve Kraliçeye eserle
rloln en ıüzel bet nümune 
ılot arzetmtıttm. 

Sır reıml mer .. hoden 
ziyade bir a tle loplantııını 
aadırdu11 bu bu luıma ıona 
ertllil sıralarda çocuklar 
bana yaklaıaralr, 11r nrlr 

ııbı: 

«Kraliçe hakikaten çok 
aüzel , hem de çok Hvlmll» 
dedıler. 

Bundan aonra Beılzler 
Kraliçeye buketler •erdiler, 
Her huıu•ta tamamen mu · 
vaffak oluamuıtu. Çocuklar 
mükemmele• hareket et

mtı1erdt . 
Ayrılukto Kra l bana tia 

l ltıfat ıöaterdl •e çocuklar 
lçla .. 

- Bunlar fevk alade l•Y· 

ler . 
Dı1e lli•e ettl .. Çocukla. 

ra yeniden bir daha , bir daha 
baktı: «Fevkallde, fevlrali : 
de» dedi . Saokl hayret Te 
ıe•alılnl ifade ed ecek baı 
ka bı r kelime bu lamannıtı . 
Bana gelince, ıö~ ıöyltyecelı 
vaziyette deeıldım 

Mcr elm 6mitlerlmlo fev . 
kinde mavaff k olmu;tu 

Kr•l ve Krnlıçe glderkf. n 
çoc ki r kulağıma: 

Herkea oala rı seviyor, 
amma on~ar da bizi se•lyor
lar . 

Dıyorlar d ı .. Artık bu ıo 

zü her dak ika bana t ek ra r 
edecekler. 

Doktor a layhine dava 
açıldı. 

Amerikanın meıhur Be · 
ı tz lr.r lnlo ebn y o l çocukla 
rı ı le doidukianoclan beri 
alikııdar ol o ve hay tını 

bu k üçilklerln terblyeıloe 

vakf~tmlt bulun n Doktor 
Dofoe a leyh ine da•• aç
mıtlardır Doktoru, çocukl 
rıoı ve kcod•ıtnl gülünç 
ıell l~ ıokmut o lma kla itti· 

harn ~tmel:t.,dırlcr. 
Bılheua doktorua J 2 n l · 

aaoda Ne vyorkta Aator ote 

TORltDILI 

Da ·relerde yaz 
çalışma sa

atleri. 
icra V eklllerl He1ett, ıe · 

çen ıeoe 1az meıalıtnde 

tatbik edilen çalııma ıaatle · 
rlal kaldırm;ıtır. De•let da
ire ve mGe11eıelerl•cie y 

aın da ıtmtllkl o!tluta ıtbt 
111.at 9 d an l 2 ye Ye 13.30 
tlan 17 .30 za kadar çalıı· 

manın devam etmHlne ka
rar ••rllmlttlr. 

Daimi (ncüııniı top
lantısı 

Daimi Vlliyet Encümeni 

ti01a mutad toplant111aı 1a
parak de•alr.ien ıele• e•· 
rakı tedklk •e m6zakere 
ettikten ıonra toplantıya 

ıon vermlttlr . 

lıyvınlardı şap bastahğı 
görüldü. 

Son glnlerde ı•hlrde 
bazı hay•anlarda ıap hH· 
talıiı 16rülm01tlr Haatalıiın 
önGne ıeçmek için ıeblre 

hariçten hay•an ıettrllmeıt 

men edllmlı, ha1••n pazara 
kapatılmııtır . 

Serseri ~öpıkler itlaf 
edilecek. 

Son zamanlar.ıa ıebrtmfz · 

de baıı bot eeree rl köpekle· 
rin dolaıtıiı aık, ilk 16rül · 
mektedir. 

Belediye bu köpeklerin 
itlafına karar Termit •• 
ıehlrln ana yollarını kontrol 
altıDa almııtır. Bundaa bly. 

le .le çarııda •• mabaUitta 
16rülecek her nevi köpek
ler derhal öltlürllecektlr. 

Pazar tatili ru~sıtnımısi. 
Mali aeae baıı m\lnaaebe

Ule, Beledı1e pazar ılnlerl 
açılma11 li:aım ı•I n dük· 
kin ıablplerlDe dünden iti-

baren ruhıatname ver •i• 
baılamııtır. 

Poliıı hıkırıt ıtmiş. 
E••elkt gQo Klmtl 110110 

de btrlll ıerboı ol rak Ana· 
f artalar karakoluna r e llp 
pol lı memuru .U eeyln Alt 
na hakaret ett tjıadco h1&k
kında tutulan e vrakt le bir-
likte adliye ye tes lim edHmtı

tlr. 

T kıpor Kulu~ü 
BaştanhömdBn: 

7-6 939 ÇRrtamb ıünü 

ı a l 2 t de kuhibümü:ıü ıı 
y ılhk toplantm yapıiacaktır . 

KulQp erıısupiarı d vet o1u· 

nur. 

it a~• tertip dilmı ı ola n 
doktorlu 11ra11oda btr top 
l•ohva , bey•z e lb11e He 
gltmlt olduğunu ve bu el
bııe uzertnde "Sütnla e O ole 
tor» yazılı bulunduğunu ve 
elbisenin heı ceb inde b6 · 
yOk birer emztk taııdıjını 

ileriye ıtarer e:k doktorun iti 
kepuelJfe döktQfftnü iddia 
tmektec!lrl~r . 
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E RI 
Edremit yol nd bir· 

o omobil kazası . 
Otomobil üç ~uçu~ mıtriif bir uçuruma yuvarlandı, 

içindıkilıra birşey olmıdı. 
Din öjle.lea sonra Ay · 

•alık yollle ıehrl•lze ıel

mek üzere lzınırden hare· 

ket eden 618 numaralı pla

kayı taııya1a huıuıt bir oto· 

mobil, ıece aaat 2.30 

ıı ralarında Hamazçakılı oa

mile maruf ve Oımaalar 

kl16ae 1.5 kilometre meıa · 

fedekl me•ktde, hızla yolu 

na cie•am ederek ıelmekte 

iken llıtlil btrdenblre pat 

lamıı ve ıöfer o and& dtrek

ılyonu t.laredea aciz lı:almıt · 

lam olduiu aalaıılaa oto · 
1 mobil ıabaialeyta tehrlmlse 
ıetirllerek tamirin• b ti n

mJıtır . 

, 
tır . Araba yoluau 111ıırmı1 

yolun kenarında 3 5 met -

re dertnltilaclekl Ufuruma 

yuTarlaoauıtır. 

İçlade ilulunan 1olcuların 
tesadtif Heri h iç blrlılae 

bir fey olmamııtır. Otemo 

bıha camları kahn mtka ol

duiuadaa btlhuıa kazanın 

b ir facia ile neticelenmesine 

maDi olmuıtur. 

Otomobilıa l&aru ör lnımı, 

miiteaddit r erlertnden .~ıl 
mit, çamurlukları parçalan · 

mıttar . 

V•kc, kö1e haber •erJl 

mit . .,. ı len yardımcılarla 

otemobll yola çıkarılmııtır . 

Makine akallmı ••i· 
---ıCJ)lit __ _ 

Okullar diin 
tatil yaptı. 

Dün ilk , orta •kullarda 
deralere nihayet veıil tı ve 

okullar tatil yapmııtsr. Ya
rıadao ltlbaren ilk okullar · 

da bet!nct 111ufların mezu· 
alyet,orta okullarda .ıa ıözl6 

imtihanlara baılan"caktır. 

-- --

Bu gün 8 ndum d atletizm 
müsa~akalan yap ılacak. 

Atleti zm Federasyonu 

Edıroe , Buua , ~~ocatlt vo 

Balıkuh- bölıe!erl r ı:nda 

l8 hulranda yapılmak ü ze · 

re btr atleUzm 
ıı tertip ederek 

müsabak -
ilk dar. 

lara btror t a mim göndermlt· 
tfr. 

B :.ı müıab kalarda b6tae. 
mlzl temıll edecek atlet tc · 

kımu:a ıe çmek üzere Mıı r 

mar ve Eie aü~cler i or a 

aında müıabakn lıır l'D pıla· 

en tır . 

Atletizm Ajanı Şnkl 

inanç, buaüo Bandırmaya 

gidorl"!k Gönen, Edınclk ve 
Band ırma atletleri ara ıında 

mGı baka 1ephr ec.kt ır. 

Haflaya Edronı l tt e yeıpıll\ 

c k seçm elNde o ıonra böl· 
a emlzl temsı l edecek t akım 

a1rıluaktır 

RADYO r 
-- ARIAAA RADYOSU 
DalgtJ Uzunluğu: 

1648 •· 183 Kes. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74111. 1S195Kca. 20 Kvv. 
T.A.P.51,70•. 946SKcı. 20 Kn. 
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1 l .30 Pıelram 12 35 TGrk 

m6zlil ( Kliılk prolrıtm ) 
idare edeD: Mesut Cemil 
Ankara radyoıu kt!ıme he· 
yeti 1 - Tanburi Emıa 

aia•ın - A.cemaıtr n p e ı 
reYl 2 - Zeklı dedenin -
Acemaılran .,eıte-Bin cefa 
1i11em. 3 - lımaıl dedeoln -
•iır H•al - Ey lehleri 
ao•ea. 4-..... vı,ola tak· 
ılml . S - - lııaatJ dedeotn 
AHm&flran 1ürlk aemat. 
6 - Şerif Mubıttln Tarı• 
aın - Ferahfeısa aaz ıema 
lıl. 13.30 Memleket • \ •t 
ayarı, ajanı ve meteorolojt 
heberlerı. 1;j. J 5 Müzik \f<u 
çOk orkettra - Şef: Necip 

aılua) 1 - Pepl MG!ler -
Lapaloma ıark111 üzerlae 
f antazl 2 :Sdateder -
Dinle. .. Keman ne ıöylüyor 
(T aoıo) 3 - Hanı Thaler 
- Kukuk - Polka 4 -
Joıe Armaadola - V enedıkte 
melıatap 5 - Frecierlluı-D
Halk roeyda•ı (balet aaboe-
ıf) 6 Franz Lebar -
E•a opereU•den potparl 
7 - Mıchell - ikinci k6 · 
çük süat 14. ıs - 14 :JO 
Mibuk (Danı müziği - P:.) 
15.30 Milli küme müaaba 
ka ları ( l 9 May11 etadıodaa 
naklen) 18.30 Projram 18. 
35 MOztk (Şen eda müzlil: 

lbıablm Özı6r •• At•ı b6· 
ceklert) 19.00 Çocuk natl 
l 9 25 TGırk müz:i~i (Fasıl 
heyeti) 20.00 Memleket ea 

at ayarı, ajan ve meteoro 
lojl haberleri 20.10 ~ eıelt 

p la klar - R 20 15 Tark 
müzJll 1 - .... , __ Hüzz m 

peıre•f · 2 - K.ömürc6 Ha· 
fız ef - Hüzzam belle -

Aldım hayali perçemıo . 3 -
S aadetti o Kaynafın-Hüz · 
z am ıarkı - Bin hüz:ün 
çöktü. 4 - Bımeo Şenla -
Seıib tarin - Sunda lçı&n 

5 - ... - Komençeı tak 
ı lml. 6 - ..... - H lk tür 
küıü-8ir yar ıevd!m kuı 

ad lı . 7 - .... . - Mlııkett 

tü rküıü. 8 - Bed rf1e nln 
Kürdtl ıhtcazkir ıuir1 - Mıt 
rıpt mı naleademl 9 -- ..... 
- Güller açmıı bülbnl o l

muı bir ·arar . 10 Oı · 

man Nıhadın - N ıba vent 

ıulu Yıae a ıkı baoa ıuo 
2 l .Oı) Müzik (Riynar.U Cumhur 
Baodoıu - Şef : lbıao Küsı 
çer) l - F. Lehar E a 
opereth:ıdea mart 2 - F. 
L bar - A.ltıo ve ıimiı 

Suçu göralme
diğinden bera

et etti. 
Dlakü ıayımızcla Y 111uf 

adında blrlDln bir kadının 

pencereıl•den evine glrdtjl 
lddtaatle meıhucl e6rümler 
malıakemeılne verlltllflnl ya:ı · 
nuıtık Düa bu Takaaın mah· 
kemede ikinci duruımaaı J•. 

pılmııtar. Yuıufun baıka bir 
mahkümlyetl olup olmaclıiı 
bakkıada sorulan ıuale bu· 
hı•madığı ıekhnde ceTap 
reldtjladen, ıahidta de ver . 
dtil tf a.le Gzertae hakim 
ıuçluaun beraetlne karar 
•erdi. 

oparetlnde• Talı J - A. 
Vtnter · U-.ertürlerla ta· 
rlh~eıl (Bü1ilk ıelelut10D) 
4 - il. Laparra - La Ha · 
lılaaero opera11nın u•ertlrl 
21 .50 Anado!u ajsnıı (Spor 
ı~rflıl) 22.00 Mlzlk <Cas
baad - PJ.) 22.45 - 23 
Son aj!lDI haberleri •• ya. 
rıokt proiram. 

5 - 5 · 939 Pazarlt:tl 
12.30 Proiram 12. 35 

T6rk m6sll1 - PL 13.00 
Memleket eaat ayarı, ajanı 

ve meteorolojt haberleri. 
13 ıs -- 14 Müzik (Senf• 
nlk plaklar} ~ 9 .GO Proiram 
J 9 .05 Müzik (Neıelt mi'izlk 
- Pl.) 19,15 Türk müzlil 
(Fa11l iae1et1) 20.00 Memle · 
ket ıaat ayarı, ajanı •e ••· 
teoroloj l haberleri. 20.11 
Neıell plaklar - R . 20.21 
1 - ...... - Şt•enuma P•I 
Ti. 2 - Nayı Halim Ça •u· 
ıu• - Şt•eaüma beeteıt -
bir ıörOıt• düıtl. 3 - ... .. .. 
-Şl•enlma Yürlk ıemat
Aya •• ola ol bllll elıtru . 
4 - Sadettin Kaynaltn -
Beatenııar tarkı - Çiçek· 
den 5 - Kanaker Muıta
f a lzsett - Beıtealılr ıarkı 
- EyHnü nazım 8 - .... . 
- Beıtea•ılr ıarlu - 8e11 
aenl ıe•dlm aeTell. 7 - ..... 
- Be1teal1lr ıaz ae•afıl . 

8 - Raif beyin - ICardlll 
hlcasklr ıarkı - Reaılrub
aarına . 9 - Oıman N ıbadıo 

- K.lrdJhhtcazkir ıar kı -
Göz6mden eıtmı1or. ıo -
.•. . . - Muha1yer türkl -
Bu ıü• ayıa on clörcUi· 
21.00 Kouuıma ( Doktoru0 

1aat1) 21 15 Mil:atk (Ka~ülı 
orkeıtra - Şef Necip Af 
kıo) l - Emmertch kalaılO 
- Faıtagefo potpur l•I 2 _. 
Mıchtel• - Çardaı No I 
3 - Emmerlcb lıalmna .,,.,. 
Ab ıen, ıen ( V alı·) 2 t.4~ 
Koou~ma 22 00 Mü:ıılk (J(ii 

çük orkestra - Şd Neci' 
Atkın) De•amı 4 - Amad•

1 

- Saz çalan aıık ıüıtıoc:le' 
( Atk rQyaaı) 5 - Oıcar f 1 

traa - Hatıra 6 - Be~'' 
- Rüya (Keman lçlo) 1; 
Fehiu e le11ıner - Sar o'~ 
rl kenarlarında 22 30 r.'~O 
slk (Operetler - Pı ) 23 

h ~· Son ajanı haberleri, a:• ~ ,e 
tah•llit kambiyo - pukut ıO 
ziraat bonuı (flat) 23f'J·l 
Müzik (Cazbantl - f 
23 55 - 24 Y anold P'' 
ram. 
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GENÇLİK VE EDEBİYAT 
. ·;. . ...... \V ~- 1 

Mezit-içimdeki 
uğultu. 

H•tıramdaıhr . 
Hı11ım,arzuları••• bir tek 

teıellıııdır. Bu teselli kızıl 
lııtr ufkua arclı•da dolacak 
ı•••ıt• ıaldular. 

Ve ltea, bu anuaan ~ö 
•ll•lt .. lr htçlntlea batka 
.. ., ter tleilltm .. 

Cinli•• akacak ıen ıbk 
rlzılrıa •e artık Jlrelder 
4•a boıanacals kırla •ıkın 
tufanı rlkMlmlJor ... Ve bu
Da ralmea tabiat ın &bengi 
•uhıeı•• .. lr rubun tarln· 
ı., .. , cltalemektecllr. 
Ôkıla bulutlar tla benimle 

lııerabercltr.... Benimle der
laeclertltr 16nl6m ... 

CHenla 111ı•hlı ıakln 
Itır rlzıirı aadmror. Bu 
••11tzlalr acıların, ta1alaraa 
Jlklal 11rbaa ahror .. 

Ve hiç korkmıJorum ı•
•••e• .. Zira ı•cealn, 1e11'z· 
llitn Haboltl '-••dedir .. O da 
laealmdlr .... .. 

C6alüm ıenç itlr ihtiyar 
dar 1aaa lları1 • 

Yeter artık 6ll•i itekle 
•lr•rl•. 

Sarlııot 1ara 
rıbı hali• .. 

bir yaprak 

Titret•• uçuk dadaldar. 
Halime acıyan rapraklar 
So• buıelerlal ruhuma 

.. oıalta1or ... 
lotaldı içim .• Senin için 
AkHclen bir ayaadır H· 

ala tçtn ... 
Gızll H•lnçler ıakla kea

clt1De .. 

Mubayyılemln içinde ba· 
flf bir lzUrabıa kederli ı&n 
lerı 1a1ıyor ... 

Se•laclm bir fzttraphr, 
l~tlrabım •••Jnçtlr .. 

** Ve ı•ne arzum okJanuı 
ları "t•ık tıtlyor . 

Atllatlk yalpa yapıyor 
llcı Jana, 

Sat•. ıola .. . Bankla. 
Bır iniz ı•çlriJor o'.cya -

•uı . 
itte ok,aauı lçlade yalpa 

,.,.b l.ır der1• •• IODH 

hır rı,a. 
lltyadır bu derya. 
~alltım okyanuıun hırçm 

Itır dalıaııclır . 
Dalıadar kalbim. 

b 
loıaaak lıtlyor üm tllz 

it 
•••ı•nta peılnden .. 

t Ve itte koıuyoıum . Koı 
Ulcça Cl'fllJOrum öiü bir 

.... ,,, ııbt . 

1' ** 1 1 
• Jülueklerden hır eeı 

el t ı1oru... Şarıl. ıınl .. Ge 
•n•a ' •tıiında . . 

1 
:trıl, pıral alet böceil ak· 

1 
en btr havuz O zerinde ..• 

D. A Keskinoylu 
- --'h:.ır---~ 

ş.. Maniler 
l\ ••lcııda 1olmib6n 
~:'••te bülbillmGı6n 
~tlerınde at•ı yok 

'
11 -'•nan killmliıOo. 

~ ~ lcaU,ıa taze bir ıOl 
~ t6iılmde açıl, ıll. 
' • lcalbı okıarken 

hprak, yaprak d6kGI, 

~ "-ta ılkt• deri• 

Son dilek 
-:- Genç öfjretmtn nam -

zellerin~ armağan -
Yüz&ade uzan yılların iz 

lerlnl ta11yao kmııklar; ak. 
çıi •e lcalın katlarını• alhD· 
ela minah bakan ılyab 16z· 
ler ve ylluek daflaran kar· 
la zlnelerlnl andıran, fakat 
olaun meyular ııbt bir 
bat .. 

Giir Hıl lhenklt idi. Onu 
k6çlkl616mden beri balaçeel· 
alo tarhlara araııotla .lela
tır ••ra elln.!e, l&üç6k çapa-
11 tle ç!çe~lerln .llplertnde 
bitea ,abani elları ıöker. 

ken, çok defa da ellodelrl 
kitabında kendtaı uautmaı 

ıarmattklarla ıüı\I kameri· 
1eılade okurken ıörürdQm. 

Küçükleri çok •••erdi. 
K616mGzla benimle 1aııt 
çocuklefl ara1ında onun H•· 
ıtıtndea, ıefkatln:len ke•dl
•e aJırdıfım payı tltjerle
rtndea Oıtiın 16rlrdl•. Bu, 
beal •••indirirdi. Bılmlyo· 

rum; belki içimde baba ••• · 
ıtılnen kartı ıuıuzlula ben
zer bir ağrı •ardı!. 

Klylmlin tHlmlı ihtiyarı· 
aa Itır b•ba ıevıtıtyle ıarı 
hr ıenlt bahçe.inin lçlade 
•ahallentn bltüo çocukları 
baldti: •I~ oyunlara oynıJa · 
rak ıünlerlml:zl ıona erdl
rlrdık.Bazan tarlaları çlioe 
dlğlmlz, yeni dlktlmit çam· 
Iarı lurdıiımız olurdu Fa
kat o, hiç luzmazdı laND 
hakiki evlatlarına bile an 
cak bu kadar tefkatle ve 
ıe•ılyle mukabele edebllcr
dl. O, sevilen ve ıe•meelnl 
bı len bır ln1aadı 

* Aradao uzuo yıllar geçti. 
lik •e orta tab~ıllml yap 
mak tç ın ıeblre lnm ı ıtı m. 
Fakat. çecukluğumun ı~o 

ılnlerl fçtade, k61ümOo, nur
lu yüzünde temlz bar rubun 
aktılcrl Jauan lhtlyerıoı 
datrna hnhrladım. 

Y 11>z latlllerlmio bırlnde 

ıdı . Bir alcıam uıtü haii yol 
larını11 birinde ona raatla 
d1m EUmdekl küçOk sepeti 
ııuct ederek: 

- K6çük dedi ( ç6nk6 
' lıana dalma hö1le hitap 

edordı) hcıaf bana üzum. 
S epeti açıp Bucanıo en 

ıüzel aa~kımlarıodao b1r1ol 
kendiılne uzattım. Gözleri 
nın tatlı bir ıüzQı! yle ıal · 

kımdan anc•k bir tane ko 
pardı, dudaklarJle ezdi 

Y orıuo o~dutuau ıöyledl· 

il tçın yolun htr kensrıaa 

otuuluk Karıımı zd:a «Dai 
kızılca» kurıuut bJr ılıle ıl 

lluıyor, ett~ı ın:le yemyeıll 

ballar uuyıp gidiyordu. 
Oııu tedluk ediyordum; 

p •ofllden g&rQnen yQzüa6n 

Hem yakıcı hem .. rın 
SL'hlbi olH lnaan 
Be1le sOul bir ylrto. 

:K 6pr6den kıs geçe,.I• 
Çeımeden ıu •çe,.ım 

S ·ot beı yar içinden 
Acı;p il i! • l eeçeylm 

s_ktım ~·oltlan ylr ıelır 
.Namue ıehr, ar ıellr 
Vef11, ıı:ıa J'Ar ıevcne 
DGnJ• bile tlar ıelir . 

Ahmet Naci 

çöküntüleri artnHf . ha yatla 
öllm aruıoda lnu ulan ezeli 
köprünün a•are yolcuı• el· 
duiu belli idi. Ra1tıele ko 
nutuyorduk. Btt earahk ona 
ıünl6k hayatını ıorclam. 

Sorıum be1kt mlnaaızdı. 

Fakat o k6çüklerle koaut 
maıını bdea bir lneandı. An· 
lath. Alır alır, 1&nkl nefe • 
ılal kelimelere takılm edl-
yormuı ıibl 

Jordu: 
- Gayet 

ra•aı kenuıu· 

ba1lt tledl, çok 
erken UJaDmm Y ez ,kıt aer 
1abala bir kaç 1aaUml bala· 
çcde çocuklarımla ıeçlrlrlm. 
Çocuklarım dedlitm içi• 
laa1ret etme kG~Qk, onlar 
ıiizellıklertyle bahçemi dol · 
duran çlçeldercltr. Ôile.len 
ıonra ı•serim . Eluerlya kır· 
lara çıkarım.. Her ıece ıeç 
•ekte kadar okurum •• bu 
harat tam Jfrml 1ıld1r bö1· 
lece ıürOp ıldlyor . 

lıtemlyerek ı6zii•ü kee
tlm: 

- Fakat yirmi yıl e9vel. 
YGzü, lztırahı uyandml

mıı ln1anlara mahıuı bir 
hale bQrG•dü, •e ıözlerlnl 

nemli bir buf ut Hrdı. •~• 
hakkak kederliydi lıtemlye· 
nk onu baldea u:ı.akl•ıtır· 
mıı, mazinin tlmdt ıtllkleıen 
hahralarıa.ılen birine doiru 
ıürüklemlttlm Gözlerini k11 · 
mıi, klrpıklerl araauıdaa pek 
uzalcları a6rQr ııbt bir za 
maa öyle kaldı. içimde bir 
ezginin burıuleııa ac111nı 

du1u1ordAm, 
- O •akıt, ben bir öi

retmeadlm dtye batladı . 

Seıtnde laıçkıreu bir lneanıa 
bizn6 vardı. E•et bir öf· 
relmendtm. Karım pek ıenç 
ö\düil •e çocul•m olmadı 
i• tçla hütOn hayı1hmı tale 
belerime. mane'fi e•lltları. 

ma armai•n ettım Bu Itır 

fedakarlık deiıldi, fak at to
aaolara ınmelıı.tı dtyebllir•m 
Yıllarca hiç bir tev bekle. 
meden, eal»ır •• ferafatla 
çalııtım. Tam otuz 111. Her 
yıl ı•çtlkçe, çalııan •e 6de. 
•ini J•pan lnHoların iç fe
rablıfını du1u1ordum. Otuz 
yıllık kartılıkaız bir emele 
mukabıl ıen btr ddef!m var-

ı dı: Ölmek!. 

1 - Ôlmek mi, diye ıor· 
dum . 

- Kü116müo üıtlade, ta
lebelerim aruuıda ölmek 

isterdim Hayatuıno bir ıa · 
Jeıl •ardı Ona lra•uttum 

Öğretmen oldum. Ôiret 
menlik nedir, deme o il&bi 
bir me•hlbedır. Yavrum, onu 
anlamak için yaıamak lıter. 

Kendıol bile tsUye, latfye oea 
•ermek serek. 

Tam otuz yıl onunla kay· 
naıtım Adaletle, f as•letle, 
Ylctlanla çahıllm M .. lek 
ae••'•'•'• bassı içinde. 

Suıtu, e6oea •llara1101 ta· 
ze erken elleri tıtrlyorclu. 
YOzüoüo çlzaılerl daha ıle
rın Y• mluah bir bal al 
•• ,ta. 

- lıte, b6rle,dıyerek tek· 
rar baıladı. Otuz yı lhk mi 
lılfahmı •• teka6t l&liıdımı 

elim• •erdikleri si• •-•••· 

Öğretmeı1 okultınun 
ler gezisi. 

28 V 939 Pazar .. 
Bız ı Mezıtlere ıöt6nn 

tren, karııl.klı a•n•t çayır
hldar, parça parça ekin ve 

aa.ılaıa terk edtlmlt tarlalar 
ara11Dda bir mermi hızlJle 

koıuyor.. Birinci lıtaı1onu 
eolda bıraktıktan ıoara yol 

u:zachkça dalla ziyade rlk
ıelen yalçın kayalarla irtü· 

16 tepeler ara1111a ıtrlyoruz. 
Şımdt blraz •••elkı çarar· 

hklarda othran ürkek ba -
kııh ıılırlarıa klç6k çobaa . 

ları, altıa ltataldı tarla la -
rı•da orak biten k6,l6lerla 

1•rlae yllueklere tarmana• 
çamlar •e araııra birden· 

bire çukurlaıa• lllr •adi 
lçlade omuz omuıa ••r•lt 

bl•I ıellmlıyan çamları 16· 
rlyor•:z. 

Gittikçe yül&eelen araziyi 
biran •••el çıl&mak için ut

raıao trenin bom•rtuıu, 

basan bır aıma köprQ ıirtU 
tüıl •e baun da bir kı• · 
rıatıJı d6nerken çeıltleı•• 
tabiat ılzelltklerl araaında 
akan Itır derenin ıırılt11ı ar· 
kadaılaran idare ettlil cazın 
lheaktar ıarlularaaa karaıı 
yor. lktnct lıluaret ııtaı1onu. 
DU da ••ida bırakıp irili, 
uf aldı bir kaç luoeld•n ı•ç · 
ttkten ıoora Mezttlere varı · 
yoru:z. 

Trenden fnlp beı,alb met 
relik bir lnltten kızak karar 
•lbl inerek ekin tarlalan 
ara11ndan rür6yorua. 

HerkH tCD .. Gö:aler rlde
ceiimlz yeri keıtirmek lçla 
karıı tepedeki çamhklara ta· 
kllıp kalıyor. YGrldüiümii:a 
ince JOl, bt:al dofruea .. lr 

dereye götürGyor. _ 
ma& tort Vere3•e yarar var 

..ıda 
tarafıma bakı1oru•, 

Jilııekte kalan demlr110~1' 
be • e• I • r itiraz ileride f 0 

1 
kö., B.' alb metr• ı•• 1 

... ' btl 
llllndekl dereal• kartı ıa • 
lerı hafif btr •eylll• ,ekle· 

aD ~am· len tepelere tırma• 
larla kaplı .. karı• tarafa 1

1
eç

1
· 

ı ıalal la 
meden der ... ID •• 

ıııtlerla kaph,an çınar ye 1 

altları•• dalıh1or•1• 
Yeni bir kalabahlıD •

1
• 

yalara •• 
ralta•cı ... ıerlD ya 

1 .. bl 
ta•a daiıldılı•• 1 rer• 
tan ku•Yetlerı1I• laarlnran 

..aaılara•ı• bQlbil •• orma• 
ı aılp 16r· 

ıeılerl ara11acla ID • 

diliClm bir yer• oturaJO. 

rum. 
AJaklara••• dt~ıacle laot 

• tlrlil 
ımltalarla aka• • 
tirli taltlat maasaralan~ı• 

d .a-
tçlncl• kayaaıtılı ere, .. 
zıa alnatılJle beal k•cal•• 

·k 1 tarafta uyutaa AkçaJı, arı 
hafif blı ••J&lle ıtttJkf• 

1 • tır•• • JilkMlerek tep• er 
khak la&tı • 

Dan çamlar, fOCll k ı•ılt 
ralaraaıa ıömlll a la 
• Maclraa » raylaları•• •· 

tel• baıt• tırlath. aıraı .,., •• K.11-
.. ,.D Dırektlri•OJ 

1 
lOr Dırektörl, bec&balra•I 

1

11 

ekte • 1 n 
•• aileleri, • lana.la• 
eıkı •• t••• •••-ısll Itır 
miir.kkep ıaler 1 t kel· 
topl11lllk lia baaa batr• •ti• 
llıiım ııcak all• 1u•• ... ,ı, af• 
ki duydutu• •181 fkatl 
nı muhabbet,o:s aJ•• ı• 
duyu7or. 1 ı bltara ara 
Do,amadıjı• kaltlık· 

bir mldciet bafltat• orı•d•• 
taa ıonra ajır ajır 1 

Garptan doğan güneş 
Bozarak kllaatıa kllılk formllOaO k 
Hemur yapıp renlden bir lle111 k•raitll•• ; 
G6rebtlmek ıü••tln ıarptan dofclulu ıl•Gı 
Her hakikat 6•Gnde l•an ile eillm•k·· 

ıbtlraa, lıtlrap •• huıumetten iıa4'e, d 
l1aoın, Mubammeaın, MuaaoıDktaden •• ~ 
Bir yol bulup Taorıaın öalade darabllm• " 

V •· .. • loıaaıın hakkını tıttyecekıi• elbet, 
t:l&.ette hakikate ıecde kılar ceml1et. · 

1zM1 R: 
Kd:ım Pıyzi O.ıaner 

diklerini topraia Yermtı in 
Halann 4arandmaz l:ıttrabı 

için• .aoıUlım. Yine de 6y
le1ımdtr. Haratta karıal•ı 
tılım •• baaa acı . Yere• iki 
ıer •ardı. Kaçak, tıte biri 
budur eledi. 

K6ye cl6amek lçlo kalk
tak. Yolda koauımıyordulr . 

Fakat ben keadl•lae acı •e· 
re• dti•r t•J'f düt6aGyor
clum. Artık onu ıorrnafa 
eeıaret eflemedlm. Dlıfin 
dOm ki, o da bir zemanlar 
ıençtl ye onua da bır lcal
bl yardı Fakat aıl• o kallat 
ı6Jlet•~k latemezdırn ar 
tık .. 

O•uala ••ID~n .kapıaıaa 

kadar •y6r6d6m Bab~e•I• 
fçlndea çocuk çıfhkları ı•· 
llJortlu. YlsDm• detra •il· 
lerek ıordu: 

- S.• haaıı mealel• • 1r · 
•ek l•tlJOrtua, klçlk, de.il. 
Dıae kadar •eılek halr· 

kındakl fikri• meçbulclu. 

fak at ltusln real ltfr ı•Y• 
ınanmııtım. e. lnaaçta .... 
ti• Yarhfımı• kayltoldala· 
ou ltllfyordu• Kallll•I•, 
kaf ••'• ve ruhumla laaD• 
••flllll· Hecelere alır alır 
baıaralr ce•aP •erdim: . 

- Ôfretm•• olacaiım .. 
Bu tnaaçta ul•I hlr rull 

yanı1ordu. 
Fıtlci Aldup 

SAYFA ı 1 

Gözlerin 
Bırak beni; ıtıfa ıuıamıf 

hlr balık ıtbı gözlerine da 
la'fllll Bir çil J• Yruıu ııbı 
o•lanD tatlı uıareılnl ~m•· 

,ı •.. 
Seala ıözlerla bir deniz 

da•lHa kadar parlak H 

titret.; ufuklarım kadar ıo•· 
ıuz H de•amh ... 

Eaglo 1azlerlnden eızaa 
dumaoh ıerapla Hrhoı ol•r· 
ıam, bıl k;, onların kuca· 
fı•cla U) umak ve eonra on· 
ları 11Latmak ııttyen aemll 

bir buluıum. 
Bırak beal; betlkte 1alla-

aaa bir Ja•ru ılbl 16slerla
tle afır, alır ıallaaayım. 
Dallara Ulll•1•• yorıun kaı· 
lar 1ıbl dlnlene1lm · 

Senin ı6&1erla, ma•I ılk · 
lerden kopap. maJI deals· 
lerla ıuları•• kara .. D bir 
damla ıııktan ma•I ıtbldlr. 
Bıısan, durıu• denlzla par· 
lafılaıın 1üz6nde uyumuı 
ıılıl ı6rD•6r, bızaD da, ma· 
Yl renkleri• k6p6klertnde 

tllJar diyar dolaıar .. 
Hırek be••· umman dola 

g6zlerio1D 16l1nınde yor· 
ıualulucnu 1ıre1I•· Rulau· 
md, tel tel klrptklerlnle ok· 
ıemak tçıa 101 almıı lltr 
yelken ııbı onlan harekete 

ıeUre1ım. 
Senin ıöılerln, ıonıuz ıe-

celerln derlailllade UJUJ•• 

bir peri kı•ı kadar ca•• 
rakın ve titrek ... 

Ha•an Mala 

dolruldum. ~ınar11• ltlr co,. 
ku•luk ıçtade, 6lretmealer 
tarafından 07aanaD •ole1bol 
maçıaı ıeyre ko1uldu111. 

Ôfleye katlar ı6yleaeD 

mub' elıf halk bualara, OJ· 
naoaa milli oyunları, çahaaa 
ıüzel parçalarla 1aatlerl• 
ouıl tlerledtflol anhyama· 
dan •aklimizi ıeçırdtk. 

Ôileden ıo•ra arlracletl•r 
araıında çu•al, yumurta, tf. 
oe yarııları •• yefu·t yem• 
ıtbl muhteltf ~tleacell mi 
ıabakalar yapıldıktan ıoara 
muallmlarle talebe taka6t· 
lerl araıında oynaaan futbol 
maç• tlört JaDa neıe H•k 
daiıtaa bitin Itır toplululu 
ltlr kat daha canlaadmp 
neıelendtrdl. Maçtan ıonra 
p1yanıo çekildi. Gene mub. 

telif oyunlar, ıarlular tekrar 
edtıerek claktkalar kaclar 
kiıa ıeçen aaatler akıamı 
ç"bak ıetırdl. 

y emekl•D 1110Dra •• bahkl 
bize haylı •••afell •6rlne• 

yolu aııp 
a1•• ..1 

binerken berıe111•• tre•• 
aarfı nazar ••Ç•D bir 1ln, 
biti• bir mektep alleılnı J•k· 
dıterlae 1aklaıtırmafa •e 
ıamtml lllr ha•• içinde da 
ha çok ıe•tıtlrlp aalaıtarma· 
I• veıtle olaa bir ılaln 
aoaa erdlilal anlayarak tçle
al ,orum Sen kampana çalıp· 
ta trentn ayrılık dltllll 
kulaklarımı doldururken kar
deıterlme aynı glnlerl J•t• . 
tacalr daha pek çok fırHt. 
lann . temadlıtn temenni 
ediyorum. 

jli lcnıal !iııan ttll• 
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cıhal y n at hkal< d va la
raotn gn.etelerf tar f ıcdım 
ön~ sürülmeme• ve~ a hiç 
olm za o kadar büyük bir 
kuvvete orkestra edt memeıl 
elt fınd curcuna koparıl· 

m matı ihtimali Franaız.l ran 

jllıe bıle h•ç olmana bura· 
ya hem hudud olan tama 
mtyle Macor ıırP.:ılyl, Yu· 
goılavya taraf1Dda da, bu 

hükumetin tuhılaH halinde 
lattklal keebedecek olan 
Hırv.tııtaru kamlen dejllıe 

! accübüoü oucıp o ' mu§tur; 
bu, belka ztyadu yle kurnaz 

de 'faktiy e Macar tkea 
(1919) da Yugoıl • olı.n 
Tnmıuvıırbanhk (valthk) kH 
mırn tekrar elde etmek fçln olao lta l yanın Alm olar 

Tuna boyunc ilerler en 
hayır dtvcn Fr nsara. cf'p
h almayı fayde ız add t 

eııtndendlr İtalya, hulaıa
tan, bizden ne fıtfyeb ıltr? 
Cı utlde eerbeıt bir ltaıa , 
blrk ç Adu.-Abob ılmendü

fer tahvilatı, Ttb tıilte bir 
hudud teehlht, Tcnu•takl 
ltalyanlar tçt bftzı y~nl im· 
Uyazlnr: V gen o bıltr ki 
ıayed müz11kere kapm eçı 

lac k oiuu biz bunu ııd 
detle ld re edeceğiz. O bi· 
lir kı 1935 deki Roma 11-
zakeratı Tunuı rehlofnla 
(lpoteftntn) t lguı eıasına 
ipttn ettlrtlmtı ve bız • •• · 
kit daha erıeyl buna tlbt 
tutmuıtuk . Noktaf aazıırı · 
mızı d ilttlrecek hfç btr ıe 
bep mevcut detıldlr ltal1a 
Tuouıtekt ask~ri çalıımala
ramızıu heptı ne vakıftır; o 
B zertlo bugün zapted lemez 

Mı.ıuet h ttının he.men be 
men oıılmaz bfr ıey oldu 
iunu bilir Müdafaa h"uıu · 

ıunde h nüz herıeylmız Ü· 

k mmel değildir Konlkada 
lüzumu olan muhııfız ntker· 
lerlmlz yok; Ajakıtyo Quft 
bahrltılnl temin edemedi; 
Mersu! kebir Möıyö Pyet

rl ln t ı 'fvur ctUil mükem· 
mel htfnat ookt ıı d ~Ildır; 

!ikin tim li Afrika ti dl· 
deo daha güze~ müd1tf alı, 

müteceınlı bır küme teokll 
ediyor, siyah Afrik ya tyace 
day umıı hem Akdeolz. hem 
de Bahrlmublt tarefıodan 

~alııı 1ıp tıl Dt'ceğl gibi buna 
kıHtı gorfü>ÜOP nazaran hal· 
J.a. lıptıny hu uinıınu elde 
edip üslertnd~n tıtıf ade ehe 
d hl buray hücum ettığl 

takd rdc karıl c k, hurdahaı 
olacaktır 

O b ide biıbaaaa fıpaoya· 
nı mtllıyelçl olduğu bu gün • 
de lsp nyol mtll yetperv r. 
lerlno bir taraflt!D Franı z 
Fasında üçöncfi taraf olmak 
ilzere Ş tnali Afrika ıle Ak. 
den ız turuku muvauleları · 

mız üz ... rlode, dfüduocü cı 

hett~n Bordo Kaz plankıı 
hattı ve dah umumi olarak 
K p yo u üıtüade müsude 
etmek, 1 ndı ı de Şarki Bah· 
rlaefid ve Bnıh nlerda meı· 
gu\ otmak m .. ofaaU icabın· 
dandır 

Bu o kadar eof aatl lca 
bındandır ki, Almanya, yu · 

Almanya tle b r er o!mak 
tır . 

Gazeteler Balkanlarla 
merked Avrupaoın A'm n· 
ya tle halya uasıoda bfl
mem nasıl yer takıımt hak· 
kınd mütale 1 rla doludur 
Bazı muhbtrler, bundan 
boyle Tuoe fİe a1rılm ı tkı 
nüfuz mınt kaaının mevcu-
dtyetlnden b hıedlyorlar: 
Yugoılavy , Bulgarlıtan, 
Arn vudluk ve Yuoanletao 
bu heıa ba göre hal ya ıa 
sepetine düıecektlr Llldn 
Almaoyaoın Yuıoıln•vada 
y ptıtıoı bıldığlmlz ehem 
mlyetlt sav ve l•Jretlere 
bakarak - Dıalroaçya tle Ka 
radai müıteıoa olmak lbe 
re - YuıoalavyaD!n ltal,a 
nüfuzundan ziyada Alman 
yamn nüfuzu altına düımek 
thUmal1ne z hlp oluyoruz. 

Natal ki. evvelce Hınat\ar 
Habıburıların lüzumu kadar 
sadık tcb asından b\\lunmuı, 
Boınaklar da Avuıtury 1da 
reı odcn hoınut kl\ldıklıın 
glbt bir d~vlr geldi kl Sırp· 
lıl r d Avu~tur1a muhibbi 
ke•llmıılerdl. Alıılne olarak 
Dalmaçya da dahil olmak 
üzere, bOtün Yugoılav mtl 

letlerl daime lt,.lyanların 
mOdhlı d01man1 olnıuı1ar-

dır. Bu ıer it altıDd" pek 
az muhtemeldir ld lrrıanva 

ltalyay bshri bir rolden 
miouı Al an - helyan em . 
peryalıat f azl hır ıey bı . 
rakmıı o ıun Bunun tclik · 
ktıt içinde İtalya AdılyeUk 
uhılt, Yunaotıtan ve bıl-

ba11 Akdco•a:e hikı1ntyet 
nzlfetıfyle mükellf'ftlr 

Yunanistanı ele geçirecek bir 
ltalya: 

Bu, ltnlyayı fnglltere &ley
h ne atmektır. Ve flten Ar · 
o •utluk meaeleefode §hndı. 

den daha lngıllz akıullme 
ltotn hemtn hemen İtalya 
aleyhtarı olduğu kaydeclllı 

yor. O halde, Tüııyen Ruı 

yaoın tıaret elt il •~çhıle 

lı ly Aimanra ta1vık •• 
defi lcuv•etlofn bahri btr 
bahaoestodeo baık• bır t•J 
değtldır Bununla beraber 
t glltere artık menedemedı. 
i• bu daf ı ve tazyıkt kabul 
edlyormuı gibi Berltnde mü 
dabalede bulunmıyor ve ıırf 
Romay çstn•or. 

Burada 1935 den beri [en 
zlyad~loglllz rAleybtarı] İtal
yan ınkeryftllıt terUbahnıa 

ne oldufunu d~nemek lc&p 
ediyor; dört ıenedeobert 
İtalyan tetebbü~lerlolo lda 
rcıl thtt1aç •e zıuutetıertnıo 
vaıfı, fdhaktka, bu ıün Ro· 

rna oyununu tzah eder 

1935 Habetlıton f ~thl11lo 
b ıl nııcı oluyor. (1936) da 
H beı zaptedtllvor. Hu "nda 
ltalys, Mmr ve Siidaoın 

gatbında Tıabluııarbe; C1'· 
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tlmailnde teıekkül rtmek 
lzeredlr. fi hakıka ltalya 
•aktıyle keudlıloe bir ntifuz 
mmtakaıı olarak vadedilen, 
orada bır manda te-
ılı etmek latedlil 811lkao 
1arım ed11 ve Anadoluya 
pek zlye.d al•ka ıöıtermtı, 
küçük Aayl\ sahilleri üze· 
rinde, Onık' adada mltlalt 
bir Oı teı\c ti etmlıtt: Ame· 
il blr surette Adalardenlztoe 
(E ye) hlklm olen Lerotı 
O ( 1920) ıeııeıfne kadu 
Arnavudlukda bir n vl ht 
mayeye mall~U. likln Ar 

na•udluk lıyen• o zaman 
kendlılnt efradı cedldeılnden 
tabltyeye mecbur etti Bu· 
nuo a beraber 1926 ve 1937 
de alrdedıl~n tici muahede 
Arna•udluğu sadece la!r m6t 
tefık deill belki ltalyenın 
ger~ekt o bir ae'fl tabll 
haline ıok uıtu Buıün 
Arnavutluk ber tlrlü kayad 
•e ıarttao iri olarak tııal 
edalmft bulunuyor. Llkln 
haritaya bir baluhm Arna· 
uutluk ıevlıülce11e elverir 
bir ruevkıdeo laaıka btr ıey 
dcjıldlr 

Bahıı mevzuu nedir? Bir ta
rafta• Yuıoıla•yayı Adrıya· 
tık denisloe bapıetmek: Bu 
yapılmıı bulunuyor. DJjer 
tar•ftan Yus-anlıtoın 6ç at•t 

r aıoa nlmak: Bu ela ya· 
pı dı Bundan borle Yuua 
alstaoın lteiya muharrekln· 
de lokııııf edecefl tatldlll 
olunuyor. Bir taraftao, Ar· 
na vudlukla, ııtedlil zaqıan 

Ye ıat dfji aıbt onu tbataya 
muk tedır bir hal yan ordaıu. 
Ôbür taraftan bOtün Yuna· 
acıtan yuım aduına lııl · 
kim; doğrudau do§ıuya Pi· 
reyi tebdtd edeo mGdhtı Oo 
i"ı ısda rncvztl. Üçüncü el· 
bel A dı-nlz de Yunanlatt.!oa 
Moreya doitu bir burç cıbt 
uza o D 1ırca11 ylk Bu suretle 
her taraftan tehd•t edllmit 

'Ve laemen hemen kuıatılmıı 
bulunan Yunaalıtan bugün· 
deo lttbuen loııltereden zl 

yaıde ltelyanın elt &ltında 
dflmektır. 

SONU VAR -

Sovy t kitap ve 
fotoğraf sergisi 

(Baıtarafı hlrJccl ıayfada) 
yetler Bırllil aruıada ~le
den beri mevcut doıtluk 

mOnuebetlerlofn yeni btr 
tezahürü olaa bu ıe,ıinlo 
bu aüa HalkeYlmlzde AÇ lma 
t6reulne büyük bir memnu
DIJetle fttlrsk ediyoruz. Kom· 
ıu ve doıt memleketin tek
aık •e fıktr ıobalıırınıo he-
men bepılne temas eden 
kıymetli neırlyatının burada 
teıhlr edilen gQzel ö aeklcrt, 

1 .Sovyet doıtlarımızıo bu H 

bslarda ne kadar tlerf adım· 
lar atttklarının miıbet de 
hll~rınt bt:ıe ı•ttrm't bulu· 
nuyorlar Bu eserler, ayna 
zamanda ll•ııt •e komıu 
rnemleketln ba11m f('lknlğhı · 
de elde ettlji yüksek bata· 
ralıu1 cenlı olarak bize göı 

\ termektedır. Bu sergiye a:I· 

·------

Cınsi: _Lir~:- Kuruş_: _ Lira: Kuruş: K1losu t;oğu: 

Ekmt1k 168 75 9 ,. 25000 
Koyun eti ) 35 40 ,. 4000 
Kuzu eti 105 35 ,. -4500 
Dana » 78 75 30 ,. 3500 
Süt 57 9.50 ,, 8000 
Yoğurt 63 12 ,. 7000 
Pirinç 120 32 11 5000 
Tereyağı 8 J 90 ,. 1200 
Kırmızı mercimek 3 15 14 • 300 
Patates 21 8 • 3500 
Kuru soğnn 15 10 • 2000 
Şehriye 6 22.5 ,. 350 
Kuru fasulya 9 15 .. 800 
Kuru üzüm 5 40 22 350 
Zeytin yağı 12 60 42 ,. 400 
Pirinç unu 3 75 25 ,. 200 
İnce tuz 4 80 6 ,, 800 
Gaz yağı 25 35 2 60 Tenekesi 130 
Mo karna 9 90 22 ,. 600 
Şeker 40 50 27 ,, 2000 
Kok kömrü 225 30 Ton HJO 
Maden kömürü 40 50 9 ,, 60 
Un 6 75 15 11 600 
Odun 37 50 1 " 

50 
Salça 5 25 20 .. 350 

Kepek 3 40 2.5 • ıoou 

Sabun 52 50 35 • 2000 
Nohut j 30 8 

" 
550 

Yumnta 11 25 1.25 Adet 12000 

Benzin 26 85 2 70 Tenekesi 130 

Peynir 5 40 
Bulgur 5 40 

6 Tenekesi 12 

12 Kilosu 600 

Kilo 
)) 

)) 
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)) 

• 
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)) 

• 
)) 

)) 

)) 
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Te. 
)) 

» 
Ton 
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Ton 
Kilo 
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)) 
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T_,. 
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Kilo 

Memleket Hastahaneıinin 939 mali yılı için mubayaa edilecek yokarıdu cinıi, miktarı, 
rayiç ve teminatı yazılı mevaddı iaşe v ı saire 15 haziran 939 tarihine rastlıyan perşembe 
günü snat onda ihalesi yapılmak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihale VilAyet Daimi Encümeninde yopılacoğından isteklilerin muayyen vakitte muvak· 
kat temimltını mal sandığına yatırdığına dair makbuz senedi veyahut bonkcı mektubu ile 
beraber gelmeleri 'Te şartnvmeyi görmek istiyenlerin her gün müracaatla Daimi Encii· 
men kuleminde görebilecekleri illn olunur . 

rıet veren artlıtık fotofraft 
ler komıu •e dost ruillctıo 
hayatın muhtelif Ye müte. 
nevvl cepbelerlce ıamll, ııe 

nlf faa!lyet aabalarlDID SÜ· 
zel •e ali.ka 'ferlcl sahnele 
rtnl ıöıtermeal itibarile bl
ztm lçln bilyük bir kıymeti 

hatsd•r 8Qyük bir takdir 
ile teme.ta etUitmtz bu es 
erler, fotoğrafçılı sauatının 

doıt memlekotte mazhar ol

duiu ıeotı ölçOdekl lokiıa 
f1 d ııbat etmektedir. 

Senelerden bert ııkı bir 
dostlu la komcu oldufumuz 
Sovyet sosyaltıt Cumhuriyet· 
ler Blrlfjt ile aramızda mev · 
cut •e ıullaun de•amıoa ma · 
taf olan ılyaai mnn .. eltet 
lerJmtzln buıün burada 
ıüzel bır örnejlne ta-
latt oldujumuz kfihürel 'fe 

artııttk müaaaebetlerle ku•
yetlendırdmealnl memnun(. 
yetl tell&dtl ediyoruz lkt 
komtu ,,e doıt mlllet ara -
ııoda börle yeni bir doıt 
luk tezabürlne •esile hazır 
lamak liltfüode bulunan 
So•,et b6yük elçtıl sayın 
B. Alekıet Terentle•e aa
mlmt teıekkürlerlml ıuaa ~ 

rak ıözüruü h!ttrtrtm 

Maarif V ekhtnln alkıılar 
la karıılaoan bu nutkundan 
ıoora ıerıl geztlmtı ve bt
lihere de'fetlller zenrln bir 
büfede izaz oluomuıtur 
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Türk Bava Kururnıı 
Balıkesir Şubesiııden: 

1 . Genel K.urmay Baıkanhiınıa teaıtplerl tle TOrkku
fU Genel Dırektörlülllnüo emri altında bu yıl açılmakta 
olan (Hava Gedikli h•zırlama yuvası) na orta ollul meıun· 
larındao alınacaktır . 

2 • Ha-.a gedikli hazırlama JU•Hına 

l~rde ar nacak belli baı'ı tertlu ataiıda 
A - Ttırk olmuk, anaıı •• baba11 Türk 

tlıın olmak. 

ıtrmek lstlyeD· 
göıte• tlmltUr: 
ve Türk soyun· 

B e~kar olmak ve Y•t• ea az 16, eo çok 18 olmak 
C · S ğhk durum uçuculuia el•ertılı olmak. 
D İyt bal aabtbt ohne.J;. 
E - Ana •• babaaınnı, JOkH YcltılDln nzaaını aöıteren 

vazıh adreılle Yeılka göstermek . 
F • Ha Ya ıedıklt hı zırlaaıa yuvu1Dı •e ha'fll okulla

rını bitirdikten sonra hava birliklerinde 12 yıl bava ı•
dıklt erhaı olarak vaztfe ıörıneğl taahhBt etmek (Bu taah· 

büt ıeclıklt' hazırlama yuvıı11na ıeldıkten ve hava ıallılı 
heyetince yapılace.k kati 11\uayeneyl ty( netice Yerdtkter> 
sonra masrafı Türkkuıucca ödenmek suretiyle yapılacak 
tır ) 

3 - Gedikli olmadan e•vel ve olduktan ıoara ahP• · 
cak aylık ve tayarecf zaı:nlarının mlktrırlan tle diler eı•• 
'fe ıartlar hakluDda daha fazla ma16mat almak laUye11ler 
orta okul, ltıe ve kültür direktörlüklerıoe, ukerlık ıubelerl 
batkaoiıklarına Türk Hava Kurumu tle TGrkkuıu tubeteri· 
ae ıöndertlea 111atbu projeleri g6ıebllırlcr. 

4 - Kayıt muamelHtne 30 haziranda ıon verılccektlt· 
Lazım ıelen ıartlo.rı hnlz olciufu ıör6len g~nçler ternlll"ı 
ayı 2çlode Ankaracla Türkkuıuna HVk edtleceklerdJ.r. 

5 - Ha•• ıedıklt hazırlama yuvasına ılrmek lıt11'" 
ı orta okul mesuulan ka1ıt edtlmek waere Türk Hava Kur.mdl" 

ıubelerlae, Aalrarada T6rkkuıu Genel Dtrektörliifüoe .,,aı' 
cıaat etmelidirler 
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\~ilayet Daiıni 
Encüıneninden 

975 kuruıtur . 
1 

,ı 
ıte&clılerln thale rünü muay1en ıaatte teminatı rf1 

1 

k rıda ıöyl dl~cm glb , Tuna 
boyunca dev adımlarıle ller· 
liyor Macaristan daha ıım. 
diden bunl mı etrafında yer 
almıı bulunuyor Te bura 
d , bazı ac rlorın Ma 
carbtanıo Alm nyad n zly 
·de ltalya muhtbil olduju 
h 'dnndakl beyanata ttlmad 
..,tmemek lazımdır. FJlh ki 
L·a. Macarlatsn Alma yadan 
daha az it lyadan korbnllk 
h. ltaly v Lehııtaola 
blrlllcte Almaoyaya sed çek 
menı kted r. O g çmlt ota. 
Şl«Ddl yapııbtleceğ ıey Ro 
maayaclaa Tranı 1" oya de· 

nup ve o rkt cenubunda 
Habeıe tasarruf cdtyor. 1 a 
btrl dlğerlt,) Mı11r ve Südan ı 

ltalya tmperatorlujunun ıki 
eHılı unıurunu birblr!ndea 
aymyor. Bununla ber ber 
Gılacil lalr unıur M111raa 

Btjadıç nahtyetılnfn Hisar köylnde tdareyt huıuılye 
akaratındao kaplıca 939 mali yılana alt bir ıeneltilot mu • hamme• bedeli olan 130 lira üzerln41en 15 haziran 939 
tarihine raatliyan perıem .. e ıGnü ıaal onda ihalesi yapıl
mak lzere oobeı gün mliddetle açık artarmara koaulmuı 
tur. 

M~•akkat teml•ah m11bammealr••l11ln yllsde 7.5 ela• 

undıiına yatırdıiına dair makbuz aeneda •e,ahat b•11" 1 
mckhıbu ile blriıkte ılraleyl yapac&k olan htUıdmet d•1'', 

Vdlyet Encümentoe ve ıeraltt öfrEnmek htlyenlerfn tı' 
gün lçln EacGmen kalemine müracaatları tlao olunur· 
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