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CUMHURREISIMIZ ispanya Sahilleri Beynelmilel Atlı· Mü-
C H p MERKEZiNDE Abluka Altında.. sabakala~ Başliyor. 

•• • İngiliz Hariciye Nazırı Lofifilılifah bu huıustı Avam Bu müsabakalara iştirak 
MılJi Şef' DüllGenel Sek re- Kımar1111da bayınıltı bulundu. edecek olan ekibimiz evveli 
t~rli@e Giderek intihap işle- Bu•ı••· ıı (A.A ı - r.. Nise gidecek. 
rı v H paoyanm Akdeniz taht.He İtalyan 

f.taobul. 11 
yapılacak büy6k mOeabalsa
ya her milleten 4' haJHn· 
dan ve dört btnlctd•n m6 
rekkep birer ekip flrtcelc 

e azırlıkları Üzerinde rlnlo tamamfyle bfttün re 

Meşgul Oldular. mılere kapatal•c•aı. bahriye 
büyük umumi kararıihı t• 

R 
Ankara, ı ~ (A.A ) b ld rafaadan neıredllen bir teb- ı er a •iımız.a ıore, yurdun 

tn~Jılcumhur Milli Ş•f lımet h f lijde bildlrllmektedlr. _ ~ er tan ında ikinci münte. 
·- 00, n dan Hat 19 da refa- 1 - lıpanyanın Sagun -
••terinde B ı. bı p aeçımıne ı!iı mart t ıl A d d • 

Ref,ı. S •ıve.tl Doktor L um e r a araıın akl ıa ... d çarıamDa günü baılanacs.k 

C 
ay •ın olduju halde hlllerl bütün gemilere kapa-

uaıhu ı ve mebuı ıeçlml de takrıb-n r Yel Halk p "' talmııtır Hıçblr aeml, Ak-
unıumı m k arUıl martm 25 nde tamamlanmıı • er Hine teırlf bu· deolzdelcl fr•nklıt deniz 
Yurmuılu v G olacaktır ter Flk 

1 
T e enel Selcre kuvvetleri kumandan\ığınıo 

b r üzer ile b b K l C h lr •aat tntıh era er ızı ay emı·- uıuıl bir mü1aadetl olmak· 
zırlı'-larr .11. •p itleri ve ha· hıld l " uz11rlnde I t1zın H en üç mi meaa · 
oı.,.k ,, •eıa• yeti Reisli1'ı·. feye kadar oı•n mant•kaya Lord l/allf nks 
lert ••rmztılm dıelen direktif 5 ı er ır. A ıırmlyecekUr Bu emre 91u-

s nkara, 11 (A.A.) - Baı h I f açım günlır·ı.· • e et eden gemiler zap •e kfımetınce ablukatı hakkıa-
Saat 

20 
d vektl Doktor Refik Sayda· muıadere edtlecektlr. da demlıtır ki: 

l11erlt e Parti umuml man lauı6okü ••2lfeıl icabı 2 - Bütün kapanl•ra ve 
•alnt terk d lr 1 ._ K .. ye t"trlflerını : er en Partt o ua. ızılay retılıtıodeo mücehhtzlere CarthAıene 

K.araaulara harlelnda ya 

pılıcak tecavÜlderde lnııl
tere hükümetl buıüne ka · 
liar takip ettlll hattı hare· 
keli ltllhazda devam ede· 

cektlr. IDılltere hükümetl 
her banıı bfr lnılllz ıemt · 
sinin karuularında da olta 

meyda•da lrenen halk çekilmeıl üzerine açılan re açıklarında ve Torre La. 
Şeff coıruntoplanerak Mıllı iallge buıün toplanan umumi 1 ı ve c d neaa 1 e Pa oı burnY eratın · 
h<iratla alkıılarrı~f~a~~r~eza merblrez tarafından Bıı.yazll da bütio deniz. cephetlnde 

Ankar•, 11 (AA) 111• uıu Doktor Hibamettln tahtelbahlrlerln demlrlemlf 
Kural ıeçılmııtır. ld ki b l 

M 
o u ara Te un ara u hll" 

emleketı·m· d H k den ıubaren 6ç mil m~ .. -
. 1 z e ava na - fede k"1'0 l""IDlak .. ya g ı r• 

ı 
a .. Q .... haber verdmekıtz.ln ve tay· 

. 
ıyatı Tekrar Başlıyor. cek 0ıan bütrın ıemıterı: fanın kurtnraımaaı için ted· 

H 
hanal bayraiı hamil oluua birler alınmaktı:ı:ın torplllcn· 

ısında ·rb :-n 11 uen Anbra-ıstınbul-izmir VI Anbra-lda- :~~~~~:· :ı~~;:·.~b.;m:;,·~ ~.:··:ı'.::: .:~~~~. b•;d~::~ 
na arasında muntazam hava postaları işliyecek. 

H rotcu leyareleriml::.den biri 
••a uıferlerl ö ü delcı 

1 
D mOz· lecektlr. 

n ıın ayının bJ d itibaren t ı. rlo en Ankara - lıtanbul aeferle 
e•rar baıl k · hr Nı d ıyaca · rinde ücret 22 liradan 2 ı · ••n •n itibar A 1 icara . lıt b l I en D· lraya lndirılmlıttr. Bu mUr 

aıı u zml d Ankara Ad h r ve tar içi• e 1olcunuo ıliorta 
lerl de b ,•na ava •der· bedeli de dahtldır. Dlier 

•ı •mıı olaca"t h 1 Yalnız Ank Ad n. at arın ücretleri henih. teı· 
ara •na ~• 1 b tanbut • 1zmı •· it edtlmemfıtır. 

' aruın da bir 

mittir 
Lonra, 11 (A.A) Ha-

riciye Nazarı Lord Halıfalu 

Lordlar kamara11ntla yaph
iı beyanatta muhtelif ıual 

lere cevap vermlftlr. lıpan 
ya aahlllerJnln Franko ha 

tir. 
İnııltere hükimctı donan 

matma verdl~l emirde kara 
ıularında da olıa taarruzda 
bulunacak herhanıl bir 
deniz.alta gemtıtne karıı mu· 

(Sonu dördOncü sayfada) 

Slovaklar, Çeklerden 
Ayrdmak mı istiyor? 

Bratislavada örfi idare ilan edil
di. Slovak kabinesi azledildi. 

Lontlra, 11 (Radyo) Al- glrünen .e ayralaiı terviç 
man ajanıı blldlrJyor: ettl~I anlaııl11n Slovak ka· 

Slonkların Çeklerden ay blneılnl azletmlı ve Bratfı· 
rılmak huıuıuodald temayll landa örfi idare llln eyle-Han yollara tdareıl bu a7lık Uk aef erler poıta ve 

il :ıete naklıyrıtan h l k • uredl· 
.. ne açhjı yeni hatlara ida· lerl, ırltlkçe kuvntlenmeie mltUr. Azloluuan kablae rel 
re etmek üzere yeniden beı baılamııtır Prağ hillcCımetl, ıl Tlae, bir kllluya çekli 

ece tir. Mayıatan itibaren 
ayna hatlar üz.ertnd 1 

ki 
o cu 

na lyatı da b 1 
A k •ı ıy caktır . 

t 
n ttra lzmlr ıeferlerf 

t nbuld 0 ıeçmek suretiyle 
Jftpılac.ktar Ankara t t 
b 1 ı an 

u ıeçen ıene olduiu aıbı 
yine her ubah her iki ta-

raftan Y•pılaca" lttanbul iz 
mir ve Anl&ara . Adana ha 

•• ıcıferlerl haftada liç de· 
fa ,apı\acakhr 

Ankara lttanbul - lzmlr 

ıcfertnl yapan tayue llıd 

•antte lıtanbula nracak. 
.. ealn almak ve lttao 
bul yolcularını bırakmak 
lıere orada 15 dakika du 
racak ve lıtanbuldan 

~it sut 55 da 
1 ~•da lzmlre var•caktır 

bı.t •uretle Ank ı den fzml 
'• b lıı it Yolcu d6rt Hattca da· 
• •1. btr :ıamaad• ıtiıl•bl 

bGyük tayare daha almaia bu huıutla muıamahak&r ( Sonu Dördüncü Sayfada ) 
karar vermltlir. Bu ta yare ı====~=c::=:==--======== =====-....,.=--====-== 
lerln mevcutlardan daha 
f zla ıOratll olmaıı için ted 
kıkler yapılmaktadır. Bu 
ıur~tle Ankara . l.tanbul 
yolculuju ikt Halteo bir ... 
ate lndlrilmlı olacaktır. Bu· 
rı110 netfceel olarak d• An· 
kara - lzmtr yolu da pek ta
bii daha fazla &oealacaktır. 
Gelecek ıene Diyarbakır 
hattı da tıletmeye açıhnıı 
bulunacaktır. 

Uevlet bava yolları lda· 
remizin ıettrttlil tayareler
de kaza ıhthnall ta111amen 
bertaraf e.iılmtı bulunmak 
tadar ÇüokCiı Jolcu tayare· 
lcrimlz.ln hepıl de birden 
fazla mol6r1Gdür. Sefer .. 
nasında mot6rlerden biri 
bo1ulacak oha diierlerJ tle 
ır-yahata devam etoı•" mO• 

(S.anu dAullu.-G •aJf• .. •) 

Beden Terbiyesi Kanunu ile 

Köy, Belediye Ve Hususi İda
relere Verilen Vazifeler. -

Hususi idıralarle bıladiyılardın rı ~öy büdcılarindın 
ayrdan ıpor tıhsisıtlın nı şıkildı ıırfılilecık. 

betinde büdcelerln• tahıleat 
koyacaklar •e ıod•llktıza 
yalıler lıö1 bOdceleıtoe de 

Oahlll1e Velııaletl, bede11 
terblyeıl kanunu il• köy, 
belediye •e huıuıl ıder•lere 
•erile• •azlfelerl vlliyetl•re 

btltllnnlttlr. 
Vıllyet huıuıi idareleri 

bir HD• e•velld nakdi tah 
ıı .. tlannın 1lzde 2 ıl nlı 
iıetıode bu it• yardım •de· 
c:eklerl ılbl ıellrlerl elli bin 
liradan fazla ol•n belediye 
ler bir ı••• evvelkı tahıllll 
,.1ı.talaraaİ• yGa .. • 4 D •I• 

.,ıllret umumi aıecll•lerJ ka 
rarı ile mOaHlp alıbette 
ıpor tahılıah k•yduracak· 

larclır 
Spor Jçla huıuıi idare Te 

1.eledlye bGtlcelerlne kona 
cak tahılıalın yüzde 80 ı 
m6nhuırae ••hallın be.len 
tt"rltlyeel ıaba ve teelılerlaln 

(.Svau ıkıu~ı 1a1f atla) 

Btoıcıltk tporlara federuyo· 
nu önümüzdeki 30 nilanda 

kadar 
baılayıp 7 may11• 
sürecek olan 14 ncü lteJ· 
nelnıllel atlı müıabak•larıa 
projraroını teıbft etaılıtlr' 
Buna 1ıöre mOıabaka lar •t• 
ğıdakl ııra dahıllııdı yapı 

Jacaktar: 
30 Nlıan pazar: Eıqullloo 

mü"ifatı. 1 Mayı• paıar: 
Dıana miikifatı. 2 Mayii pa· 
urleıl: Lıttorlo ve Pınclo 
mü1'ifı.tı. 3 Mayıı çarıa~mba: 
8Cıyük Rom• mtlkif ah 

5 

Ma111 cuma: Altın Muııoll· 
nl kupuı (Milletler kupa••) 
6 mayu cumarteıl: Campl· 

dogllo ve 8ü1ük Amazonlar 
mükafatlara. 7 Mayıı pazar: 
Udo dl Rom• H Kral nıü· 
klfatlara. 

tir. 
Kral kupuı da her claıtea 

•e her memleketten evHlkı 
müubakalarda en iyi neti· 

celerl almıt olan 25 hayn· 
na n1ahıuıtur. 

ltalyan blnlclllk ıporları 
federuyonun• tlmdlye ka

dar İtalyan ekibinden maa
da 7 mllletlD iı\lrak edece
il reunın bildlrllmııtır. Bu 
ekipler ıunlar.lır: Alm•DJ•• 

Jıvlçre, Bılçlka, PoloaJ•• 
lr1lada, Hollanda 'H ı•ç•n 

11
ne parlak bir muvaffakl· 

yetle kupayı lırazaaa• TOr· 

kiye. 
so~arl ekibimiz, ııçeo ,.uar 

(Sonu d6rdQacD ıayfacla) 
Muuolfnl altın kup•tı iç D 

HUKOMET, KOYLU· 
YE KREDi ACIYOR. 

__. 

El tezgahları doku~acılığı-
nın inkişafı için Iktısad Ve
kaletince tetbirler alınacak. 

Şehrimizde tuiadcki el fc:._qalılarwd<1 imal cdlltn do
kuma eşya 

Ankara, l 1 - Cumhur· 
rcılılnln, ıeyahatıodakl emir· 
lerlnl yerine getirmek için 
bütün Vekiletler faaliyete 
ıeçtller. Dahiliye Vr.klletlı 
vtliyetlere yaplılı bir tamllP 
de, köylünOn, kendi cılblı•
ılnl kendisi yapma1ı iç.in tez 

ıah tedarikinde Azami k• 
laylık göıterllmeılal lıılldtr 
dl. 

Ankara, 11 KöylOyD 
kalkıadumak. çahım• kabl 
llyetl•I ın 1metlendlrm•k, 
mllll ııtıhıal ve tıtıhlik im 
klalarsuı yülueltmek fçlo 
hülnlaıetçe mOlllm tedbirler 
dütGnülmektedlr K6ylümG 
zlD eıkldenherl belledlll ve 
ekm•llnl balladıjı meılek 
ler :ı.lr .. t ve hay••n yetlılr
•edlr. Fakat, lıuularıa )'• 

tlımedlil buıün katıyrile 
anlaıılmıı, köylüye 1ardım· 
cı ikinci bir lıtıbıal ••11tuı 
temin etmek ımlıılnları üae· 
rinde durulmuıt11r Bu da, 
onun bOnr••••• •• u1•ut1 
ola• •• ıaoatları •aha· 

11 clır. Ev ıaaeh. ıaoayl 
çalıım•ta••• • n e ı k I· 
.,. btzdelııl baltyle •• tptltlal 
ıektldlr. f ptldei •addelerl 
bu ıekılda, batlt • •aullerle 

malRI halı•• ı•tlrmek mi•· 
loün oldutu ve tılet•e va
ııtaları ucıu:. temin edılehll. 
dlil için k6yllmla içi• en 
el•erlılt ıelslln bu elllul11 
muhakkaktır. 

Memlekellml•I• muaJJ•• 
buı mıntakalarına lıtlıaa 
edecek oluuak klylerlmlzde 

(Soau dArdCiacüı ıayfada) 



IAYPA ı 1 

Balkan Antantının 
Bükreş Topla tısı. 

TCRKDILI 12 MAAT ıtll,-
• 

SEHİR HABERLERi 
Bandırmada Gönen Yakında Valinin 

lık maçlarının il günü Yurd- Elektriğe Kava- Edremitteki 

Rükreı, ( Şubat ) - Ro 
men ba11n1, B ikan An 
tanlı daimi konıeylnln Bük· 
reı loplantıuna dair neıret · 
llil komünlkeden bahset 
mektedtr. 

Bltüa ıazeteler, üt ıln· 
denberl eamlmi bir ha•• 
lçenlnde cere1an eden Bük· 
ret toplantıııaın meıalılnln 

pll&ncoıunu teıkıl eden ko 
mflntkeye dair yaptakları ko 
manterlerde, Balkaa anlan· 
tının menfaatlerini yakından 
allkadar edea bilumum bey
nelmilel me11leler hakkında 
•akı ıörOtmelerln en ufak 
bir ı~hOt farkı ıarGlmeluı

zlD tam bir aalaım•J• va· 
111 olduiunu tebarla ettire
rek tıbu antantln bidayet 
teeaallıtlndenberl atzam •• 
intizamı muhafaaa ıuretly · 

le umumi ıulha yapmakta 
oldutu hizmetlere llelebed 
de•am eclccellnt yazmakta
d11lar. 

tedlr tdareclı\ Bay Metak · 
us, Balkan mılletler!ntn 

umumi ıulh dava11 ufrundı 
ıu lhcuyane zorlamalara ta 
allük eden vazlfe1lnl hatu . 
latmııhr. 

TdrldJe Hariciye Vekllt 
Bay Saraçollu, Balkan pak
tının btrleıtlrdtit devletler 
lçln tallam bir ıulh •• lı· 
Uklal teminatı olarak ılele· 
bet de•am edecellne lıaret 
etmııur. 

Doğ nspor maçı ya11dı kıldı ıuyor. T edkikleri. 

Akala PamıJ~ 
Tohumu 
Dağıtılıyor. 

__ .. ,,. 

Neteklm Romıoya hari
ciye nazırı · Grııore Gıfen 

konun aa hlp bulundulu Ttm
poul ıazetut komlDlke bıı 
lılı altaııda ntıretuil bir 
baımakalıde ezcümle ı6yle 
denilmektedir: 

«Balkan anta•tınıa top 
laatılarıaa alhayet ••ren ko· 
mlnlke, lııeyecanh itler bek
leyenlerin, hayallta kapıl

dıkları anlabldı. Sarih •e 
mutedil olan komtntke, bizi 
ıDrplzlerden muhafaza elti. 
Son derecede 11ln ballarla 
Ye IJI•• teabtt edilen bir ti· 
JIHl ıle ballı bulunan mOt· 
teftk de•letler araıında iç 
ılndenbe!'l de•am ed•n mO· 
sakerelerde, bu ae1ahatln 
aetaylclnl eaaa tuturak fal· 
lerl •• arzuları çoialtmak· 
tan baıka tabii ne olablllr· 

Beı ıenedeabert lıtlraplı 
•• zorlu beynelmilel netice· 
terden ıeçen Balkan aataD· 
tı katetUil merhaleler tle 
haklı olarak lftlbar edebi· 
leceil ııbı mQıtakbel bulu
nan kaU bir emniyetle ba· 
kabllecektlr. Bu lılm, bili 
fuıla vahdetlerini •e ruhi 
faaltyetlnl lbraadan tlurmı . 

yan ııbu d6rt de•letı temıll 
etmektedir. Hakikaten bu 
anlatma, menfaate, muhake · 
meye •• duyıuya tamamen 
tetabuk etmektedir. 

Reamı komQnlke, Balkan 
antanta tee11üıü eın111ndakl 
ıulhcu ıayelerlnl hatırlıta· 
rak a:a•mll f aaltyetlol yeni 
den ilan etti . 

Balkan yarım adaaında 

bulunan bilumum devletle 
rln, tam muııavata ve hudut 
lara rlay tkir kalmak tar· 
tiyle bu ıcleal uirunda teı 
rlkl metalde bulunmaları ar 
zu edilmektedir. 

Selinlk akordu, bu neU· 
ce1e v sıl olabilmek için 
her Uirlü maoıalan aydın 

lattı. Bulıarllt•Dı arzu~u 
aabıhnde ıtalh için tetrlkl 
me1atyl ve komıulıra ile 
olan münaaebatrnı organız 

etmeyi kotaylaıtırablltr . 
Müı kerelerin hftamını 

matbuata h ber veren mt· 
saflrlerhnlz. dört millet ara 
11ndakl kı\i vahdet hakluo· 
da yeıln yeıln tlrtr et
mtılerdlr . 

Yuo 11 hukum tıotn •uk· 

Yuıoılavya Harlılye Na· 

zırı Bay Çlnçar MarkovJç, 
ıulh ve iyi komıuluk ıtya· 
.. tının muzaff r olacafına 
dair itimadını izhar etmlt· 
ttr. 

Bay Grııoıe Gafenko, 
faaliyetin• hlklm olan tde-
allerlat izhara fıraat bul 
muıtur. Nizam ideali. 

Milletler 1ekdlierlerlnlD 
rar4ımlanaa koımak buıu· 
ıunda nl1etlert •• arzuları 
ae olursa olaun, nizama fı. 

kir intizamına, h&dıaelere, 
ılyut •e arazi nizamlarına 
kartı hGrmet etmezlene bir 
t•J yapamazlar. 

lıte Balkan Antanhn>n 
iyi tzhar edilen laedeft me· 
todu. •e ıayelerl. 

Memleketimiz m6mtaz 
detlet adamlarını mlıaftr 

etmekle bahtt1ardır . 

O, Qç memleket namına 

mlUi kalkınmamıza miite-

dair zorlamamız de yeni 
Romanyaoın banlıl majute 
kralımız hak kında 161leDeD 
kıymettar ıözlerden dola· 
yı mlnaetdardır. 

Diler ka zeteleule de bu k6 
mDnlke hakkında aynı mu· 
talealar bulunmaktadır. 

o .. o 

Balkan 
TesanüdiJ.. 
(Dlnk6 yazının devamı) 

B a l k a n müme11ille
rlntn miiıakeratı Hna 
ııncia, BulıarlıtanıD 
Bükreı elçlılntn, M. Ga· 
fenle o tarafıaJaD davet ecltl. 
mit olA11 keyfiyeti de, bu 
noktal nasar üzerinde ya · 
palan mfloakaıanıo. o m6· 
zakeratta t11al ettiği ehem· 
mlyetlı me•kll tebarGt ettl

r&r. 
Bulıarca Slovo ıazetHl· 

ntn, ıon bir makalede me•
zuubahı etUll bu cı:Aııart 
had~e tadırılmtı metalip» ne 
olabilir? Bulıar tıkelelerl 
acaba, •aktlyle Bulgar ef. 
klrı mumiJealnln, lıtlbaalıle 
ıkttfa eder ılr6ndGi6 ıeye 
ml kala1or? Yant, Uulıar az
lıklarını, keıtf kule halinde 
1aıamakta bulunduklara hem 
hudud memleketlerde, bun· 
larıa vasly~tlerlnde, his 
11dtli1 derecede ı llh 
temlal1le mi tf a oluauyor? 
Y okıa, orta A nupada ahi-
ren cerey n eden hldtıele 
rtn ıöı&oQne ı•Urerek, Bul· 
earlıtan meaeli •akttyle 
hukukan • f Ulen kendi in 
alt buluamuı olan bazı ara
zinin mlzakere 10Hyle iade· 
ıtnl temin etmek mi lıt mfı· 
tir? Vazıyet b&yle lıe, bn
tln komıulnr1 tarafınd n, 
lıteklarl, lktıfakla va kati · 
(Senu d6rdbncti HJf d ) 

Baadırma, (Huıud) 
Dün, kazama• ldmaa,urdu 
ile Dofaaıpor kuı 6plert ara· 
11ada 938 939 yıla pmpl· 
yonluk ma~larına aaat 16 da 
batlanmııtır. Birinci dene
nin 35 acl daklkaıına kadar 
Yurdlular iki ıol atmııtar · 

tb. Bet dakika ıoora 6çQn· 
cü bir ıol daha atmafa 
mu•affak oldular. 

Gönen, (Huıuıl) - Kaza· 
mızda J•pıl~akta olan elek 
trlk binaıının lnıaah bitmek 
Ozeredır. Getirilen direkler 
kaıabanın mubtelıf yerleri 
•• dıktlmektedlr. G6nen, 
pek yakıada 6zledlil elek· 
trll• ka•uıacaktır. 

Gonen köylerinde hıyıın 
h4 Stahğı kılmadı . Buna, Dofanıpor kaptanı 

itiraz ederek hakeme llıa· 
nen hakarette bulundu. 

Hakem, bu oyuncunun 
dııarlJe çıkmHıoı ılatar etmlı 

•e 01uncu da çıkmamııtır. 

G6nen, (HuıuıJ) - Mer. 
kez •• merkese baila k6y. 

.terde hayyan haatahlı ta· 
mamen ıeç•lttlr. 

Bunun Qserlne hakem, 
Doianıporu hOkmea mailOp 
ad ederek OJUD& ıon •er
mittir. 

Yürüyüı ıı koıular 
Buı6n, 5 kılometrellk bir 

meaafede JiirGyOf yapılacak
tır. Sekiz hafta de•am ecle
cek •• tedricen arttmlacak 
olan bu ytlr010ılere birçok 
eıkl ve yeni ıporcular itti 
rak edeceklerdir. 

Bunu m6teaklp 1000 
•etrellk btr koıu da yapıla. 
caktır. 

Bugün d bisiklet yırıılı· 
nnı devam ıdilecık. 

Haıtalık dolaJJılle kapa· 
tılaa ha1•an pasarı tekrar 
açılacaktır. 

Paaarın açalmaaını k6yl6 
d&rt ı&zle iteklemektedir· 

Odun Yerine 
Kok KömiJ.riJ. 

Mahrukat kanunu muet• 
bt•ce odun yerine yalnız 
kok kömtlrl yakacak olan 
ıehlr •• kaaabarlar V ektiler 
Heyetince tHdlkten çıkmııtır. 

Buna a6re ıehrtmlzde •e 
Bandırmada 6n6mQzdeld ıe

neden itibaren kok k6mür6 
yakılacakbr. 

•• 
OlçiJ. Ve T aTtı-

tkı haftadanberl yapılmak- • 
t• oı•n bala• ba.ıkıet ların Muayenesı 
rarıılarana buıOo 60 kilo . Şehrimizdeki llçü •• tartı· 
metrelik meaaf etle de•aoı ların ıenelık muayenealne 

I 
ecillecektlr. J 5 mart çarıamba ıün6 

~ 

Tütün 
Kaçakçılığı. 

Ha•ran, (Huıuıl) - Na 
hlyemlzcle ikamet edea 

aılea lnındll& Ali lımlade 
birinin, 6te4enberl kaçakçılık 

yaptıjı l•hlıar memurları 

tarafından teablt edılmııtır. 

Bunun üzerine Alinin e•ln· 
de Japalaa araıtırmacia .. 

klz kilo lnyılmıı katak ti 
tOn bulundulundan suçlu ya-

kalanarak adliyeye teıllm 

edil mittir. 

Kaçak tütOn hafam '' ~ı 
cık bulun~u. 

Sındırıı, (Heıuıl) - ita. 
samıza ba h Kocakonak 

k6yünde Ahmet Kecaorm n 
lımtnde blrlılnln tGtQn kıyı 

cıhiı yaphiı ıhbar edtlmtı

ttr. Ahmedln vlade yapı -

lan ara9t1rmada Ultün kıy• 

mala mabıuı bir havan ti 

bir bıçak •• bir buçuk kilo 
kad r tGtln bulunarak mu 
1adere edılmtttlr. 

Mektep1ır arasmda bugün 
kH ~OŞUSU yapıhror. 
BuıGa, Lııe ve Ôfretmen 

okulları arHıncla, memleket 
haatabaneıl ıoıaaında yedı~ 
ıer kııılık ıurupların ııttraktle 
Hat 1 O da 1200 metrelik 
bir lur koıuıu yapılaeakhr. 

baılanaeaktlr. On ılin de· 
vam edeeek olın bu mua· 
yene 25 martta ıona ere
cektir. 

Millikuvvetler 
Cadde•i Yaya· 
kaldırımları 

Genifletiliyor. 
BeledlJe, 

caddeatnln 
Mllliku•••tler 

ya1akaldarımla· 

rını aentıletmek makıadlle 

d6nden itibaren ılktürmeje 
ba1lamı1tır. 

Kaldmmın eni 3 5 metre 
olacak Ye lıaraılme• d6ıe· 
necektlr. 

Yapağı/arımı· 
• 

za arşı istek-
ler Artıyor 

Vlli.yetlmlzln koyun ye· 
tııttren mınlakalaundan •h
raç edtlen kı•ırcık yapıtı 
lartlan bu ıırada fazla aran 
makt olcluiu aalaeılmakta · 
dır. 

Bu clnı yapaiılarımı~ bil· 
huıa dıt memleketlerdea 
ııteotlmektedlr . 

oııer taraftan h6kdmetle 
taahhOde lritmlt ol n 1erlt 

f abrtkalaramız da ml'iba,ea.tt• 
bulunmaktadır. 

Bu ytlıden J•palıların 
k1loı11 63·65 kurut '6k•el· 
mittir. 

Valimiz B. Etem Aykut, 
beraberinde K.6ltOr DJrelr • 
t6r0 Nasım Ôrenıun, Nafıa 
MldOrG Sami Batur olduiu 
halde bir ıO• 6nce Edre 

mide ı•tmlt •e din a •det 
etmlılerdır. 

Valimiz Edremltte yıpıl 
makta olan ilkokulun tnıa· 

atlaı ılzdea ıeçlrmtı •• 
dıfer itlerle me11ul olmuı· 
tur. 

Kari mektupları: 

Bu radya sahıomm eıkirıti, 
Radyelarımız telıraf mu· 

haberatını aynen, telefon 
manyatoıunu tamamen alı· 

yor. En mGbtm nolltalarda 
raclyon11n ibenılnl ılalll •e 
hiçbir ıey anlaıılmamakta 
dır. Bunun 6nGne geçilme 
ılnl Poıta· Telıraf ldueılnden 

bekhyoroz. 
Eıkl Poıta •• Telıraf 

MOdQr6 
f•bmı Aralaa 

E••elce akala palD~ . 
bumunu almak &zere 1•1:. 

lerlnl ka,detUrmlt ola• 9 tt-' 
çiler• bu tohumları• tef 
baılanmııtır. ı.ıı 

Akala pamuı. tehll .. ,. 
ıhttyaolara alıbettad• Is~. 
•• ••hlJelere ı8adert1_. 11 
te, merkesdekı çlftttl" • 
tohumları da burada k•-' 
lerlne •ertlmektedtr. 1' 

Bu ıuretle bu yıl ttlt 111' 
ttmt:rta her yanıatla • 
pamulu ekllmlt olac•k11' 

~ -
Neııiyat: 

Çocuk 
Çocuk Eıırıeme Kur;;; 

Genel Merkezi tarafı ,)' 
cıkarılmakta olaD cÇcte tf 
adlı derılnln 129 nell fi'' 
Jlll çıluaııtır. Yurt •• J' 
larının Nihk, ıoıyal, k11~1f' 
durumlara••• lnkf ıaf ı•• '" 
met eden bu kıymetli ~ 
ıtyt çocuklara, çocukhJ;,, 
•e babalara ta•ılye e~ 

Beden Terbiyesi Kanunu ile 

Köy, Belediye Ve Hususi idtl' 
relere Verilen Vazifeler· 

Hususi idaıeleıle bılediyiieİien n Uy ba~celarin
aynlıo spor tshs ,satlın nı ıeklldı sarledilect~· 

(Baıtarafı birinci Hyfada) 
•Ücude ıetlrllmHlne, ıerl 

kalan yOzde ~O ıl de ı•ne 
mahallin diler beden terbl
reıt teıkıllt •e f aallyetlerl· 
•• •a ı•rellll ıpor malze
mHI tedariki maaraflarına 

tahılı •e 1arfolunacaktır. 
Gelirleri elit bin liradan 

aıalı olaa belediyelerle •l
llyet bild~clerlndea ayrılan 
Zıraat Banka11, Tayare, Be· 
ledl1e. CumhurlJ•t •e Merkez 
BankHı bl11elerl ı•bı nazım 
•arldat h .. abıaa ahnmaaı 

llsım ıelen emanet mablye• 
tindeki bl11eler •e edaJı 
miikelleflyet cetvellertne 
müıtentdea heaabatta nakit
le tfade eclılen bedeni yıl 

mOkelleflyetl tutarları bl11e 
tefrıktnclea hariç tutulacak· 
tır. 

K&J idarelerine gelince: 
Bunları• tıttrak •e ntıbet · 
lert lmkln •• ıeltr e1aıla -
rına llllnat eturllecektlr 

Gelir membalarına ıabfp 

olmı1an kadro •• hizmet• 
lerlnt aalma Jle karıılıyan 
köyler mCikelleft1et ve itti 
rakten hariç tutulacaktır. 

Ma1arlfl umumlyelerlnl, na· 
kit ıellrlerl tle karıdıyaıak 
büdcelerlnl aalma yardımın 
dan kurtarmak, kanunen 
yapmakla mlkellef bulun• 
dukl " mecburi hizmetleri 
tfa edebilecek fmkla •• •• 
vlJ•JI elde etmlt k6ylerl 
mlzde kanun hOkGmlerlnle 
J rlne ıetırilmeıt, bu eıaa · 
lara ıöre lüzumlu t dbırler 

lıaacak, ıehtr ve ldiy ıenç 
llilnln beden ve sıhhi lnkl· 
ı fına ald tedbirlerde ma
halU ldar61 r k nunla t Y· 

dl edilen vazifelerin ıf-;; 
da azami haa1&1tyet • 
rtleeektlr. 

.....••.•... ~~~ 

Asker_l.k Be J 
Paraları Na1 

Verilecek• P'' 
Mılli Mtdaf aa V .,Is ,,, 

muYazzaf bıamete t&b1
1
r'! 

kerler tarafından ••'1 ~ 
bedeli nakdiler bakkıPd• , 
talimataame J•pmııtıf·~ 
talamatname1e ıar• "~ 

· Yermek lıttyenler ya bıJıdl' 
lerJ, •eya vekilleri, ,,~ 

duldarı yerin aıkerlllı 1 ,1 
ılne lıtlda ile m0rac••1

1 fi 
ceklerdlr Şubeler b•cl;~· 
recek olanın ka1dıo• .,, ... 
rak bedel •ermek · JJ 

··~ Yari& bedellalu alıolO ,.. 
,, l' 

Itır mani olmadılını ı 
delinin kabu16n8 ııtıd•1~ 
tına razarak malOJOdil' ,, 

ne ıandereeeklerdlrı°d•~•-' 
mGdGrlerl, parayı ' 1 ti 
ıonra sahibine r••",,,~ 
matbu bir makbuz •' ,ı~ 
l rdlr. Bedel ıahıbl ;tı''I~ 
vekıH bu mrıkbusu ' b' 1 
ıuheaıne ı&ıterecekı etJ ı' 

u makbuzun tarih fe d•/ 
maraıını küUik •• 1•' ;/, 

ft rl defteriyle bedeli ,~ 

nüfuı cüzdaaıaa 1••~,ı~ 
Mallyo V klletl tali ,, 

aıeoln bir buliıu101 bil ~ 
litıoa gôndermlt •• 1ır 
ltmatnameye gör• lf ıı~'~ 
m ııuı, tnbılllt ıae•:erl-:i 
lertoln eakerltk ıube ~ 
ı~tea~lyere~ moh~/' 
.-e yazrl•1.1Jrıı &d 



J 

I 

TORKDIU 
EA11A ı 1 

.,,, 13 MART l .. 

Polonya Hariciye Nazırı 

Bek, Paris Ve Londr 
ya Niçin Gidiyor? 

Kanşmazhk Siyaseti 1 1 = Londrada RADYO -= 

l-L-A-Nl-AR.-A-RA-DY-OSU__.-ı Esrarengiz 
---------------------------------

Bun~a Azına ve f rant onun lı~ .n~ı vaya aterhın~e mevki - Dalga Uzunluğu: Bir Cinayet. 
163~ m. 183 Kca. 120 Kvv. Loodra poltı haflyel rl H 

Bek • Huler mGl&katını Fakat Varıov maaenaY• 
tald'-en 8. Von Rıbbentro p 1 d l 

lmak ~eğil, ~u iki li~erin çekılmiı o~~u~u ~ir İs
panyayı idare etmek mas resi mı vzuba~stu. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 2° Kvv. rareoılz btr cinayetin faili 
T.A.P.31,70m. 9465Kca. 2° Kvv. ıle beraber, on beı yafında -

12 - 3 - 1!Jj!I Paıar ki bir çocuju aramaktadır· 
ı 2. 30 Projram J 2·35 MB· 't n en ön emlıtlr . 

pun ziyaretinden ıonra Var EY Yel polon1ıı ıomlrıe 
Fraoıa ve logıltere Bur- mek lıtedım . Fakat harice Ş f lar. 

zık (Küçük orkeıtra · e Vılyem Abbot tımlndekl 
ıo•a ılmdı de Kont Cfano h d d ll Q u uodakı dıleklerlot ara 

e maliyetindeki halJan aa· Zl lıtemek ıureUyle ortaya 
zBetecl eri al mlıaf lr etmlıttr, k oymaktan lıtln&.lf etmek-

u da, mihver azalarının Po tedır. S dece ham maddele· 
lon1a unıuruaa ne kadar rın idlllne bir t rz.ıa tak 

ao• bilk'1metlnl tanımakla 

ıımdJye kadar bir uruuml 
A•rupa harbini önlemlt olan 
karıımazlık ılyaaetlerlne ıa 

dık kalmıılardır. 

hareketimi lıtemıı ve orıa· 
nlze etmlt olan kendi kabı· 
nem buna maot oldu.» 

lıte B. Azana •azlyetl ·bu 
t•lıllde iz b etm•ktedlr. 

Necip Atkın) 1 - KOon• bu çocuk öldOrülen adamın 
ke - Reluaa ıOltt•D Blö yaııbaneılnde çalıımakta1-
Aodante 2 - Kalm•D - ken, Albert Conua 6ldi1r61· 
Çardaı pren11•i operetinden dOll ıec• ortadan ka1bol· 

13 OO Memleket 

ıbemlyet Verdılderlal 16ıte· ıtmınt ve faala ııçılerl için 
rlr. d 

oıtane bır bal tarzı fıte· 

Pakat, bu arada mlh•erln mekle iktifa ediyor. 
b'ahta bir barlı kararmııtır. Bu tkı ıekıl araııada harp 
Talebelerıa Alman alerbtarı le ıulb ar ındakl kadar 
nilma1ı1lert Leh aaılletlnıa mlaa farkı Yardır. Onun 
dqyıularıoı haklld mahiye. ıÇıadır kı Polonya ta1arladı 
h1le belırtalttlr. lu nQma· I• bal ıekh bOyük demok· 
Jltlerln, Polonra11 mlhYerln rat devletler nezdıode ııt 
ıO•eaebtleceıı bır lıtlnatılh ııde daha mDaaıd JaDkılar 
•larak ılrmlye alııkıa olan bırakmaktadar· 
ltalyan IDGme11llerlnln derin lkınclıl, Polan1a htılulme· 
ıurette canıaı ıılsmıt olacalı ti ltalyanın taleplerine kanı 
tabmıa •dllebılır. bir alllsa ıaatermemek t61 

Dıter taraftan lllllalanma. le dunun bualan tanıpten 
1

1•rıaı bazırlandıraa lnııltere kati ıurette lıtlnklf etUil 
1 • Fraa1a L ıaral A•rupa1a nl bildirmeyi ıhmal etme· 
~~Dl~~~ Ye ııt ıtde artan mtıtar. Kont Cıanonun Po 

Aza•• Ye fraakoouo le· 
hıade ••J• aleJbtnde me•lrl 
almak deill, Fra•koaun 
Asan anan çeldi mtı olduiu 
bir lıpan1a11 idare etmekte 
oldutunu mOıabede etmek 
me•zuu babııttr . 

Cumburriya1etındea latl · 
f aaına tebep olarak dOnkii 
bakanlarıaa kartı bir JUraır: 
tlert ıQrmekle b• yakayı 
teyit etmıı olaa bızzat Aza 
aadar. Azana tıtlfaaameıla 
de tunlara yazıyordu: 

uBat•eklll• yanıada erdu 
reael kurma, retıt lııarbla 
bizim için ka1bedllmı1 oldu 
tunu haftalarca önce bana 
lııaber Yermtıtt. O zaman 
ben faHnl bır ıulb elde et· 

B r a • ıöıtermektedlr lonya h0k6met merkeıtne 
1 · Hudıonan reııhfındelcı ıellılnden 6nce yarı ruml Roma Beıırad budapeıte 

•n.ıllı• ticari heyeti Moıko fıkra •Janıı ı6,le diyordu: mOHlleeıoe rlyuet etmeJI 
Ja ııde '- l arzu etmektedir V artoYa •• 

raen ela b61&6 t Alulenlz baYHll Polonyadan 
•erke d me Bokr•ı bunun tabtl bır•r zın e tevakkuf ed •· •· .. celstır. Nıh • uııaatır •• onun J&•ID men- lmUdadı olacaktır. 
B k I •Y•t, kolonel faatlerlne temaaı yolı.tur Bu emeller Polonyanın Al· 

ec ' nııltz •e Fran11z hQ Şimdiye kadar Jtalyan mat· 1 R kOmetlerının dav ti manya t e uıya ara11nda 
L t d L • erlae ıca buatı tarafındın tlerl ınralen kalan milletlerin t•ıkU ede· 
•• e erea bh 
L .. ay l~ınde ıddıalırın Fraaıenın rn6tte - ceklerln ClçOncO mlb•er fık 

ondra •• Parıae ld L tir. 1 ecea· fıkı olan Polonyayı doatu rlae oldukça uyıun ditmek· 
' olan ltalyaya muaraz bır tedlr. 

Kont Cıano Va r1ova11 evkıe lıoydufunu far ket- Fakat Verto•anın daha 
~yaretıaLden ne umuyordu? mek lizımdır. önce, Karpat Uiuanya11 Clze· 

unu ta.mıo etmek an .. el d p l M 
llldır. .. SomOrre mueleaı bu ıu rıa • o onya · acar mOt· 

V retle ve Franaız lttıfakı na· terek hududunun •Dcude 
arıo•aaın nQfuı fatlalı ıelmeıl ilzam a•ltc•ll mu-

f1 için . bam lllıaddelere Ye mıoa ortedan kalkınca Ko- talea11nda bulunduia ılyle · 
mabre~lere ihtiyacı •ardır. lonel B lele Kont Cıano nlyor. Bu projeJ• Almanya 
İtal1a ı&bt, Almanya gıbı, baıka banıı mevzular Dze nın mabelefettnl herlıeıten 
• da tatmin edılmemıı bir rinde konuımuı olablhrler? iyi bılen halyaa bakanı aca· 
millettir. Alman it 1 Bıtha11a, iki memlekeUn ba buoa ne cevap •erm•t 
ı a Jan ı& meafaatl~rl muvazi olan olabllıt? Şu halde, ICoat CI· 

m rıe taleplerlae lmıa11aı 
lrat111ıra daYet etmekle b . Tuna meıelelerl Qz.,rlnde aoonua Varıo•a Hyabata 
rabe h e ltatya, Macar doıtu, Ko· Leh fraa11z ltUfalnaın kuv-

r oaun ırıını .,andır 
mak kabıl delllmlJtlı? lca mea Ye Yuıo•1•• doıtları ntlenmeılae ••Alman aleJh· 
b d M karıı ıeuren arazi meıele- atra aümaJltlere ıabıt olan 
ıa a •claıoıkar adaıı 

on lerl Clzerınde oynadılı mu ltaı,aa ıtyaaeU için bir ma 
un için mlll&ellef bır loL-

ID 1 • tava11ıt rol• Polonyanın da yaffaklyetıfzlık olmuıtur. 

r 
a o amaz m11dı? Baılı ala ııurak ttmealoi ııter Bu Bu eeyabat ananevi ltaban 

ıoa •il olanı •te doıta ık meaeleler pek dıkealtdlr •• L d b L ram et11>elc pek k l d eh oıtlujunua ult rılr 
•• dQ 0 ay ır, ıtmdıye kadar, ne halyanın tesab0r6 yani pek malıdut 

•Jadald •lmGrrelerln ne de Poloayanın meHlıl ı•m61Ui bir hldlee olarak 
~~Dl~ea takaımıaı fıtlJenler ltu ıOçlGklerı r•nmeye mu · kalacaktır. 
ıçL n u pek k&rlı bir Pazar· nffak olamamııtır. S S b 
I• defli mıdır? erıe a atler 

~~~~~~~~~~~~~~f~·~•:' ':t~h:a:k:ö:~:e:t:ı~b:•:r~o:e:v:ı~~L~a~T~r:ı~bune deıNattoaı 
.•••D Torkdthaın T.f .. tlr•a•: e111aaaaaaDaaaaaaa0 • • : -ı~ N 4111.. • .,, •ı a lı~ jıııı ini An ll11t a 

D D 
O Yaıcın: H l AMP a •+ . J Çtuiren: El\ VER ATAJ·RAT : 

•aaaaaaDaaao Tefrika Ni 2 ı •O 
aaaaaaaaaaa• 

Fakat o, taıı oradan çıka
nncı1a kadar ptıdarlar da 
iın •telderJae er•ıtller .. 
bGtO .. e 
1 

n K.eraıtlerı eılr etU-
er. 

Bu •aka71 V •ns ban or· 
ciaıuaa naı•hant bilcum ta· 
kip etti ve buna.ar btr •u 
barebe baı1adı 

hizmet ediniz » 
Ve kerattler de ouua ıan

c•fının altına tltıbak ettiler. 
T emuçta de V aaı baaın 
payltabtıaa, «Kara Korum» 
ıehrtae dolru ilerledi. 

Az ıonra V anı hanı• 1e· 
ğenı Camuka da ealr edıle 

rek huzuruna ıetlrlldt . 
Temuçln ona: cıTalıln han· 

eııını beldfyonua? » D•r• 
ıordu 

O da: «Ben aeal yakala
mıı olıaycfım Hnf bekllyen 
talun aynın; » diye cevap 
verdi «aheate ölQmü .. >) 

Bu ı6zler, Madrıdde •e 
V allaılJada arhk nizamı 
ve teırıı bir hOll'limet me• 
cut olmadıiını tanıtmak de · 
mektlr. 8. Azana Maclrtdde 
deiıl, Fraaıada latıfa cetmek· 
le bunu teyit etmlıtlr 

potpuri · muıtur. 
j Dl me• taat ıaat yatı, • • '

13 16 
Albert Con hnıhaDeılnln 

teorolejl haberleri . merdınnlerl baııoda aıo 
MGztk (KüçOk Orkeatra • olarak buluomuıtur. Yapı· 

) 3 Sor· Şef: Neıtp Aıkıa - lan muayenede, adamın ge· 

0 - Kıj e•lade ıııklar c• yazıhanHlnden çıkma 
1 k l - Bar· yalı 4 - Mua • ıaatlerlode öldtlr lmDt ol· 
bele polka & - f~~·• G _ dulu anlaıılmııtar. iç harbJn l.u Hfhaıı hak 

kında bakam ••rmek ya· 
hancılara dOımez, fak at Ja· 
bancı bOlcumetler, lıpanya• 
nıa bakıkl tkttdaranıa ku· 
rulduiu yerde keadtlerlnl 
temııl ettirmek •aslf etiyle 
mlkellef tirler. 

Pranaa •• laılltere karıı
mazhfı dalma himaye •• 
tatbık etmtılerdlr. Buaa de· 
yam edecekler.tir. 

Lejyaner aıker Va d Kanun lzerlo•, tkl a1daD· 

f k ilen lu1ılaraııı a beri Alberl CoDu• yanında 
rıc - 1 dl 7 

be• ••l•d•1l• Me 0 
' çahtaa çocufu arıyorlar . ra-

f ·•JI • ıaaıa ı Trapp - .. kat onun da o ıece eve ıe • - l • 
etrafıada •lstk ıeı er • •••'• oldulu•u öireııl1or· 

ı J &O t ırk aat•lll 
Faatazl · IUlt•• lar. 
Çala•lar: Vecıbe, Çoeuk 1uıhaneden çık· 
Kam, Ce•det KoPD· OOka· (Sonu dördfiııc6 ıayfada) 

1 - •• 
1aa: Nemi Rıza ô p 

b
•r - Nıbaveat pıt· mabat zdenıea - eır•• 

maD Be• bu. ı - Faiz 9'..epancı - HCb· 

clıpanya lıpanyahlarındar»1 
bu her zaman Franıa •e in· 

re•I· 2 - Artf b•J 
3 

B ki bok 
- s•ID ıarlu ü üm • 

JU yefa bekler;k••· ıoacel IQm. 3 - Arif bey - Kdt-
Nurı Halil - ır dıll ıarlın - DGt ıml ta•ı -

ıılterenln tezi olmuıtur •e 
ıımdl onu tadil ıçtn Hbep 
yoktur . Bıllklı, bunu taarıb 
etmek ve battl tebarOz et 
tırmek lçın aebepler •ar -
dır. 

8GUln A nupa, biitün dün· 
Ja, umumi ıulhun menfa a · 
tine olarak lıpanyanın mub· 
telif tarafJarı ve btlhHaa 
muhtelif partılerl ar1ı11ada 
mQaaltmetln teılılal lıt•m•· 
Udır. 

Tek batına d&rt 16z bin 
flrartJI kabul etmek, •ate 
•e &bat• etmek mecburt1•· 
tinde kalmıı olan franıa 

bunların bir aa önce Yatan
larına dlnmelerlnl arzu et• 
mektedlr. 

fraaııs topraklarında, ta
rafımızdan ıtl&hları alıamıı 
da olıa, bir ecnebi orduıu
nua vOcudu birçok nokta· 
larda eıuen karaıık elan 
Akdeniz ıulhunu ıh)il etme· 
ıl kabul edilir bir t•J de· 
fildir . 

lk• clnıten bOtila lıpan 
yollar •atanlarına dladOk · · 
lerl Ye her memleketin bQ · 
tün IÔD611ülerl aJDI yolu 
takip ettllderf zamaD, dünya 

kanunlarana lltlbaan Camu· 
tayı ipek bir kaytanla ve1a 
afır kıl ke~eJer araeıntla 

bojclurmak Ozer• 1olladı 
Kendi 16rOf !erine rajmea 

harbe mübaıer t eden V anı 
han memleketinin içinde ~ıl · 

ıın ııbı oraya bura1a açı· 

1ordu. Tark obalarıadan bt· 
rlılae menıup tkl muharip 
tarafından katledıldt. Anlatıl · 

dıfına s6re v anı hanın ka. 
(&11, aürnOı bir mulaaf•za 
fflnde mezl&Qr oba relelnfa 
çadırında mula•f aza edıldl. 
Vana hanın oflu da •ı•I• 
1ukara aynı •kıbete ufra · 
dı . 

terdJr ' - Artf lı.eJ - H ' l 5 - na 4 - Cınn uıt• - er 
Sa~larıa• ballaaa ı Ol· kt•de vardır aık lpt1IA11 
Ar&f b•J - Şarap 11 1 5 _ Refllı: ferHD - Bır 

Yuıuf p•t• 
f emlad• 6 -

20
_ J 4.30 neıe yerat, 6 - Refik Fer· 

- s .. ıemalıt 14. 17 30 llD - GOllzar ıarkı -
MOzık (N•ı•ll pliklar) Göılerlmdea attmlyor. 7 -
Program. 17.35 MOzlk (Pa· Refik Feuan Hlıe7al 

18 15 Kooutma D 1 zar çayı · k ıarkı - Mehtap a ııa 
(Çocuk ıaatl 18 45 ~:1:5 8 _ S Pınar l.lrdtlt 
(Paza çaJ• de••lll•) · ıarlu Ellulne kimler 
Türk mOılil (faııl heyeti) yaktı kınayJ 9 - Rakım 

• Tahıla k o dlm Safiye Tokayın '
1 20 

OO Klrdllt ıar ı - em• 
Karakuıun tıtırakl • ona hiç kıanılo 10 - Ra· 

1 ı• haberi•· d il S •malıi Ajanı meteoro OJ• lcım kfir 1 - .. ı ... 
rt. 20.15 tarlı •Dılil Ça 21 00 memleket ıaat a1arı. 

f n RGteD 2J.00 Neıelı plaklar 21 10 
lanlar: Reftk •"• Okaa· 
Kam Ce•d•t KoıaD· MOılk (RlyHetlıumhur 

S b t Oıde11ı, Baa.loıu . Şef: lbıan KB• · 
yanlar: e111a • S • K•..ak 1 e '"•r) 1 - Bruo - uv-
Mabmat Karıad•t · - - .. ) 2 p 

ıeçlt reımf (Mart - a· 
,.. A.rup. Vaıır•tl daha M t Caprlc• reı - enue 
tarih olarak ılrllebılıc•k· 3 Beethoven EfmoDt 
tir. (UurtOr) 4 - Loulı Aubert 

Ntzam ancak 1•1111 ltlr taı· KıH ıült: a) Meauet 
oıften dofabtllr, fakel bu b) Nfonl c) Bale müzlll 5 

aD kartı· 
nun tçla uzu• &&iP Rlmılıy - Kouako• - An· 
laklı baılret, mubaret ••hl•· tar <S~nfonlk parça) 3 On· 
aQalyet icap edecektir cD k11111ı 22 00 Anadolu 

A1·denlzde ••Ya •IYarıacla ) 2210 • yeut ol· ajanıı (Spor ıer•lıl . 
buaların daim• me MOzlk (Cazbaat - Pi ) 22. 
maıını temeodJ edelim. 45 ı3 Son ajanı haberleri 

HenrJ Beraaıer ve yaraokt profram. 
La Trtbuoe de1 Natloaı 

karı hicret · 
Temuçla lıeodlılDI bDıb6· 

tan baıka bir kumaıtan ol 
duiuou g6aterdt. Ztraat ya . 
pao ve her ne kadar k•••t· 
la• ye ıaıdan dahi olıa bl· 
le ıehtrler loıa eden Kera · 
Hl r içinde o, bOyGk bir ••· 
paratorluiun aOHılnl karu· 
yordu. Mahiyeti erk&nı ile 
barıımak, onlara memleket• 
ballı tutmak için her çar•· 
J• baı vuru1or.lu; onda• 
ıonra aıkerlerlnl yeat fiti
bata çıkarıyordu . 

ler ye efer Temuçln enlara 
vakit baraluaydı timdi c:le 
ona karıı blrleı cekl rdl. ŞI· 
malin yGkı k bey & dalla· 
rından b ıh1ar k onu ıı .. 
n r il rl ; büyQk ı ddt bo· 
,unca her tar ftan kopup 
gelen ıüvarl böl6klerlal, c · 
nuba do ru, .. td iki ıehtr 
olaa Hatun .,, Plıpalek (Beı 
balık) ıcbtrlert Qzerlne ıcYk 
ediyorlardı. 

Marco- Polonua Temuçla 
içi• Jazdıkları bu muhare· 
beler eıouıada olea •uek: 

Akıamla beralter KeraıtM 
ferin muka•emetl de kırıl 
dı. V •I han e oilu Ja· 
'•lanmıı oldukları halde fi 
tar ederek keadtlerlnl kur. 
t,rablldıler. Tumuçla atanan 
Gı•rlade olduiu ha ld f et
~•tlılen orduJ• ıtrdl ve Ke • 
''ltlerın •tJalarını adamlara 
~'••tbda takılm ttl, bunlar 

:-" ~ kadife Jlı bez amit 
,,..l,r, icar ızı trld P bl· 

Dek tabmları, en ince çe 
ilkten ve zenııo bir ıurelte 
ıOılenmtı luhçlar, ıOmOt ta· 
haklar •e kadeblerdt. Ken· 
dııı için bunlarm hiçbir kır· 
metl yoktu. V ang haaın al· 
tın lılemeh çadarmı, Gupta 
tepeılnln yanında kendııtne 
lceraltlerıo hGcumunu haber 
•erea lkt çobana hediye el 
ti. 

Sonra keralt aıkerlerlolo 
bakl1•t 116yufunu taktbe 
baıladı, ıOYarl kolfarlle et· 
rofl ranı ıardı •e onlara tea
ltm olurlarH b )'atlaraoı b • 
iıthr cefını ıoyledı. uEf 0 • 

dtlerloln kurtulm 11 lçla bu 
kad&r kahramanca çarpııan 
erkekler kıktld k bramao· 
lardır, ltı11• •lr J T• bana 

Bununla Çtnlllerce pek 
meıhur olan lıkeoce kHt 
olunmuıtu, Y•Y•I J• •at par
çalamak . Birinci ıGn par 
maklarınıo ucuau keımekle 
hıılarlar •e b&ylece vOcudu 
parça parça ederlerdi. Bur
hlkualarm balefJ muhakkak 
ki bunu yapacak tabiata 
malik dcjildı fakat T mu· 
çln bir r lıfn atleıloe men
ıup eıhuın kanının dakG1e· 
mf1er:eflDf d Jr •ita oba 

e .. ıt bir 16çebe hanı, bü 
tOn ıhtlmaılta mıba ederek, 
bu kadar bQyOk Itır ıaferln 
aemereılnl lktltaf ile lktlf a 
ed rdt. Ştmdlye kadar aö · 
ç belerin yaptıkları f OtOhat 
d ima ar•• netfce1J ılıter
mfflerdfr.Gaoalmln to,planına-
11, ııtirahat Ye htlfade, ıon 
r• karıılıklı mDnaua "•Y• 
blailiar• ıtlt.r4• •ı•tı Ju 

Oiullanna: «Bir itin ka· 
zancı, dereli, ancak o fıt al· 
laayete kadar takip etmekle 
elde eclılır. » 

Keodlılal bOtla GoblJ• 
blklm kıl•• muharebeden 
ıonra, onu takip ••1 • 

Oç ıcn• zarfında, •11 taltm 
edtlm•t aıkeırlerlnl aarM TOrk 
obılerının •allılertae, NaJ· 
maolarla U1eurlar atbl ol · 
dak~a kuvvetli ve mDteralr· 
kt lcavlmler Oıerlne taldırclı . 

v •D• liıı11 a1molıt1 ''' 

«Temuçlo, 1enl bir eyAl t 

saptctU mi, ahallJ• "" cml&. 
ki•• el ıürclOrmcıdl; pek az 
&e11mını meınlelcete takılm 
eder Yf! mOtebaklılle yeni 
e1aletler fethetmlye &'idcrdı. 
Ve maflCplar de, o•uo hl · 
kımt1cU altında hıçbfr ıu · 

retlcı muıterlp oJmadıkları•ı 
ve onların dllerlnl dlier · 
lerJae k rtı mOdıfaa etli • 
lırlnl Y bllh&11a Hll dOıOn · 
C:t!I r aahlbl bir hOkOmdar 

- VAI 



IAYPA: ' 

Hakumet köy
laye kredi 

Slovaklar, Çek
lerden ayrıl-

TORK.DlLI 

Balka Tesa 
(Baıtaraf ı ikinci eayfAda) 

yelle red mi edtlmlttlr? 

üdü .. 
Osma hBa k Si 

açıyor. mak mı istiyor. 
(Baıtarafı blrıocl Hyfada) (Battarafı birinci ıayfada) 

• 
hakiki mlnada bir ev eana- mittir. 
tının mevcut bulunmadılı Buıüo, Brattıılava ıokak 
malumdur. HCllulmetln en lannda Çek ıukerlerl, xnh · 

yokH kendtalae karıı, Bük
reı konferamı haricinde, Bal · 

kan blokuna dahil olma111n 
temin edecek mahly tte tat· 
mlnkflr mı davranılacaktır? 

nilyordu l-l ıç fÜphe yok ki 
bu ıöz, Bulaıllrlltan ı ıyueli· 

nln bugilnkü temayüllerinin 
ve «Balkanlar Balkanhla · 
rındır » dOıturunda minde. 
mlç buluaan, elb ı rllil ve lı 

tikli\ arzuıunu ifade etmek 

tedlr 

Memlekette taııarruf hareketinin lnklıahna hlzlll,t 

1 arzuıunda olan Osmanlı Bankaııı, Aile Sandılı (fı• 
s rruf Cüzdanı) heıabına tevdiat yapanlara kura k,. 
oıdeıl ııuretile aıağıdakl ikramiyeleri tevzi~ karar ~,,. 

uaak k6ylere kadar ıöt6r- lı otomobtller ve tanklar 
•ek lıtedlll ev aanatları, dolatrıuttır . Hükümet, net· 
klçOlr, bOylk, erkek, kadın rettl~I bir beyannamede, 
bOtOn ev halkını bot zaman· Slovakların Çeklerden •Y· 

lannda ve kendi çalıtm• ka- ulmaaını terviç edenlerin 
btltyetlerlne uygun ıektlde 41• vatana ihanet etUklerln bil 
ıal edebilecek itler olacak dlrmtı, alaoan fevkalade 

l 
t•dbtrlerln muvakkat oldu-

lf, ~ 

Bu ıuretle iki •ı blrdea tunu kaydeylemtıtlr . 
J6rlleeektır. Blrlnelıl kayll PraA. l 1 (Radyo) - Hi\ 
lceadl thtlyaçlarıadan daha kümet, Bratlılavada altmıı 
çoluau evJnde ve kendi tez. kiti tevkif el01l1tır. Sokak· 

Ba\kan tesanüdünü tabok 
kuk ettirmek lıtfycnler, or · 

ta Avrupa harttaııını az çok 
değ lıtlrmtı olan o yabancı 

müdohaleye Bulgarlıtanın , 

uıanç ve Omldıtzlık netice· 

mf§tlr 
Keıtdeler 25 mart ..-e 25 eylül tarihlerinde ıcrt 

olunacak ve her keıtdede aıağıdakl ikramiyeler clı 
ğıtılacaktır: 

1 nrl< liralık 

1 aded TL. 1000 -
4 )) )) 250 
s ~ )) ıoo -

25 ,)) )) 50 
50 )) )) 25 ~ 

Y ant c man s:, aded T L 5 000 
TOrk ltr hk tkrnml 

ılhında temin eclecek, ıe larda nümaylı }apan Slo 
hır pazarına daha az muh · vak üniversite t11lebeal, (Slo 
taç olacak tar. lkıaclıl: Yap yak ya, Slovaktır ) diyerek 
talı iti• kendi ihtiyacından haykırmıılar ve Prai hüka· 
fasluı•ı Htmak lmkiatna aaetlDfD aldıjı ciddi tedbir· 

Bu1gar Baıveklll. Saraç 
oil!J tle yaphit ııörüımeden 

ıoara «Biz, ~alkan antantı 

ile dostuz Mılll vaziyeti mi· 
ze mOteatllk meıete\erln 

dostca hali dılecellne t<iP

hemlz J oktur derken ve 
«Bizi alakadar eden 
münhasıran Balkan devletle 
ri arasında mtbakne mev
zuu teıktl etmesi lizı m ge · 
leo meııeleter, ne kadar cü 
zi ıuretle olursa olııun . her 
Uirlü yabancı müdahaleye 
muarızız• ıırrını tlava eder-

ılnde, Balkan yarımaduı 

ıılerl için baı vurmaeı lhtı· 
malin\, belki de dGıünmek
tedı rler. Bu takdirde, tıpkı 

Macarlıt n hakkında oldu 
iu gibi, böyle bir vaziyetin , 
bir memleket lıtlklill için 
ne kadar atar bir lc6lfel ol · 
dulunu ıöreceklerdtr.» 

Aile ııandığ1 hel!lbındekl mevduatı kuranın kettd• 
edildtğJ tarlhcı tek ddOm eden altr ay zarfında: 

T L. 50 · Türk liraaından aıaiı düımemlt ol .. 

her mudi bu keıldelere ftllrak edt'cektlr. 
ken bu ümidi beıler ıörü · 

1 
1 

------------------------------··~~~~~~~~~ ka•uıa bllecekllr. lerJ protesto elml9lerdlr. 
K&ye ıokulacak ev Hnat Ünlvenltelt nümayltçtler, 

larıaıp tayininde ı&z6n611de bazı reemi binaları ltıal ey. 
tutulacak belit batlı aolr.ta . lemlılerdlr. Polh. cebir kul· 

lar, Haatan 6frenllmeıl ko· lanmak ıuretlyle bu blaala· 

lay olanlardan aeçllmeıl, bil rı ıerl almıthr 
t6n ev halkını J11al edebil- Prağ, 11 (Radyo) - Slo· 

mHI, k6y hayatında eo lü yalıya baınkalellne, ye-
aumlu balanan maddeleri nt papanın taç ıtyme me 
imal edebilecek ıanatlar •'· raılmtnde Slovakyayı temıll 
maıı. lr&yde yettıllrtlen ham etmek üzere V allkana ıiin 
maddeleri tıll1ebilmeel, mü derilen Sevak tayin edllmlı 
teyazl ıermaye ile kurula· tir. 
bllmealdtr. Azlolunan kabine erkl-

lktlHd Vekaleti, btr mid· nandan iki nazırın, laalen 
dettenberl en evvel k&y)Gye Almanyada bulundukları an· 

eirettlmeıl faydalı olan laııtmııtır 
ey ıanatnn t 81blt ı~ın Ber11n, 11 (Radyo} - Al 

tedktlder yaptırıJordu. Va· man matbuatı; Sloukya hi 
ralaa netice, yukarıda yaz· dııelerlofo fazla ıt•ırıldıttn\ 
dılımız ıartları haiz olmak iddia etmekte ve federal bir 
lnre k61lOmüz fçln en ı~kil almıı olan Çekoılovak 
m6aaalp •nabD teaılh do. 1ada bundan sonra böyle 
kumacıhlı oldutudur. hldttelerlD tekerrlr edece· 

Bu huıulla, lktlıat V eki llol kaydeylemektedlr 

lettntn letklklerfni bu ıene 

l~IDde reallze edeceil anla

ıılmaktadar. Bu fikrin tatbik 
ıeklınl kolaylatbrmak içi• 
btr kanun hazırlaoacalından 
k6yl4n6n ucuz va kolay tez 
ılh tedarlklnl temin eden 
-latık6metçe kredi açılmall 

tHavvurlarından baluedıl· 

mektedtr. 
Diler ev unatlar1nın da 

k&ye maledllmeel lçta alı 

n•cak tedbirler, bu lklact 
takip edecektir. 

. 
l•panya sahil-

leri abluka 
altında. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
kabelel bllmtallde bulunul

ma11nı ve taarruza uira · 
yacalı:: gemilere yardım 

eylemesini blldtrmlttlr. 
Lord Halıfakı ademi mü 

dahalenln yalnız Pranlcoya 

yaradıiı tddla11nı reddetmfı 
Cumhuriyetçilere de o nlı · 
bette muavenette bulunul 

muı olduiunu ıöylemlıtlr. 
1oııltere Harlcl7e Nazı;ı 

Kızılba9 •Hıtulyle Franıa· 
dakt lıpanyol mültecilerine 
m<Ull• •lıbette yardım edl 
lt•eilol blldlrmtıttr. 

Lorcl Ha'ıfalu Fra•koya 
ılyaıl muarızları için umu 
ıni af lllnını tekltfcleo lmtt· 
na etmtı hltblr ecnebi hü -
kümetln lıpan1a hAkQme · 
tine Yaslfelerl h•kkı~tla tav
ılyelerde bvlunamı1acaiını 

1tı1l•1rmt1Ur . 

Beynelmilel 
atlı miisabaka
ları başlıyor. 
(Baıtarafı birinci aayf ada) 

da olduju ılbl bu ıene de ev•• 
il Nııe ııdecektır. Nlı mü
sabakalarana ııttrak ettikten 
ıonra llomaya, oradan da 
Brükeel ve Bilkreıe giderek 
bu ıehtrlerde yapılacak atlı. 

mani m(babakalarına ııre· 

ceklerdır . Ekip, ıeçen ıeae 

de kuilemlller Ye genç 
ler olmak uzere lkt 
ıruptan teıekkül edecektir, 
Yalnız bu defa 17 hayYan 
ıötürülecektlr . Bunlardan 
birkaç daneıl, ıeçen ıeoe 

Franaa ve Romanyadan aa 
tın alıoan hayvanlardır. Ekip 
hareketinden evvel 19 mart 
pazar ınn6 Slpahloceğı ıa· 
hasında tertip edılen atlı 
mani müaabalı::alarına tıttralı:: 
edecelcUr. 

Ekip, •ÜYarl ve blofcfltk 
mektep komutanı kurmay 

Albay Saimln v' ıeneler · 
denberl mektepte öiretmen
hk eden yl1uek blnlciltk 
müteha11111 Franıız yüzbaıı· 
ıt 'f ateoun nezareti altmda 
aylardanberl ıayel ciddi Ye 

muntazam bir ıurette çalıı 
maktadır. Kıdemli ekip, ge· 
çen ıene Mu1101tnl kupuını 
kaz.omıı olan yl~baıı Ce 
vad Kule, yüzbatı Cevad 
Gürkan, 16zbaıı Eyup Ôııcü, 
yüxb1111 Saim Polatkandan 

terekküp edecektir . 
Ektlitlmlı, ıeçea ı•n• ka 

Memlt!ketimiz _. Arap aleminin si-

d h 
. yasi bir siması: 

e ava naklı- Şark\ Erdün Emiri 
yatı tekrar 
baflıyor. 

• (Baıtarafı blrJncl eayfada) 

kündür. idare ıayrl varit ye 
fenocn lmkinıız olarak mo· 
törlutn hepılnln birden bo· 
zulmuı olmatı ııbı bir ıbttma
le kartı da tedbirler almıı· 1 

1 
tır. Bu clmleden olarak ta 
yarel~rlmfzln 1tfer yaptık 
lerı yol üzerinde birçok em 
plyet meydanları vücude 

·ııetirmlıtlr. İıtanbul · lxmır 
araıında altı ve Ankara 

Adana araımd üç tane 
emniyet meydanı bulunmak. 
tadır fıtanbul-Ankera aruın· 

da beı aenedenberl hava H- ! 
ferleri yapılmaktadır . Bu 'ı 
bet •~ne içinde yalPJll bir 
defa bir yolcu ta1aremlz 
mecburi lntı yepmııtır . Beı 
ıeoede bir defaya ınhıııar 

eden ve h ı ç tehlıkes1z yapı· 

lan bir ıht lmal için dahi ha 
va folları idaremizin emmi
yel meydanları Yücuda ıe · 
tirmlt olmaat ha•• ıeferle· 
rlmtslo emnlyeUnl çok ar

tırmaktadar . 
lzmtr ve Adana hava mey· 

danları yeniden mükemmel 

bir ıurette tanzlm edtlaıtı
tlr . lzmlrde muhtemel bir 

ıu bukınıodao eahajı kur· 
tarmak için bir ark vücuda 

ıetlrtlmlıtlr . Her iki uhade 
da istasyon ve hangar bi
naları ınıa edılmtı ve telıız 
tataayonları y11pılmııtır. Ha 
len Ankara - latanbul - iz. 
mir araıında tehız mwhıt 
bereleri baılamıı bulunmak· 
tadır. 

zandığı ıerefll zaferleri tek 
rar elde etmek için, Cum 
hurreiılm lz lıruet loönünün 
göıterdıklerl yükııek alaka 

dan da Lıuvv4't alarak, ıtm 
diye kadar görülmemtı bir 
cayretle çahımııhr ve durma-

dan çallımaiar1Da denm etmek 
tedtr Haynnların bir mlk 

tar artmıı olması , bu ıevk 
ve gayreti bQıbütün arttır· 

mııtır. Geçen •~ne olduğu 
ııbı bu 11ene de talih eki· 
blmlze yar Ye yaver oluua, 
bGtün bu çalıımalann par
lak zaferlerle netlcelenccc

ilae fQpbe .,oktur 

ABDULLAH. 
Btrkaç gün evvel gelen 

te1araf haberleri arıuıoda 
Şarki ErdOn Emir( Abdul 
lah& bir ıulk ıd teıebbCisQ 

vaki olduğu bildiriliyordu. 
Geçenlerde toplanmıı olan 

yuvarlak mata lcooferan11aa 
iltihak eden Arap delegele 

rlnln en mühim ıahılyetle
rlnd en biri ve bfrlnclıl mu · 
haki.ak ki Şarki E rdün Eml
ri Abdullahtır. 

Yuvarlak maııa konferftn 
tı Arap fı.leml ıle, Fıllıtıo 

yahudılerl aruında öteden · 

beri ıüreo on laıaoıamızlık 
lara kaıi btr son verm~lc ve 
iki millet ara1ıoda uzlaıma 

lmklnlar1Dı bular ok i' ılııtlD · 
de Y&hudllere bır ocak te· 
mln etmek gayeıılne matuf· 

tu 
Londrad toplanın bu 

konferaoı aynı zamanda 
lng here hükumetlnlu teılrl 

altında bu uodurduğu Arap 
llemlnln murahhaslarını da 
bir araya toplamaktadır. 

Londrada toplan o Arap 
llemt murahhularının en 
~nemlt ıahılyeU he muhak 
kak ki Şarki Erdün Emlrl 

Abdullahtır .. 
Emir Abdullah ıahıılyetl 

nl ıızllyebllen bir ytize ma 
ilktir En biiyük .flzlyonfıt 

ler bile onun tombul çehre 
ılnden, mütebe11lm yüziioden, 
bu ukln tabiatlı adamın ıe 
nelerce en ğır yük6 omuz 
luında taıı kta olduğunu 

hiued mezle r Onu dalııa 
bir hareketle, küçük munta 
zam ıake lmı oke rken gö 

rcnler, bGyük bir bilgi ve 

yükıek bir nezaketle konut 
mıuını dınltycnler ondaki 
ruhi ve ahllki mthazenenln 
mükemmeliyetine 

kahrlar. 

hayran 

Emir Abdullah büyük bir 
h a 111 ılyet maliktir. Onun 
ruhunda erlıllemlyeo ihtiras 
ların, h klkate çevrllemlyen 
rClyaların bıraklliı derin fz· 

lu g6rünür. 
Emir Abdullah da 

ilk ıençltil ııralanoda 

ırkıoın bGtQn ıeoçlerl 
gibi aıılccrllle loUaap etme~I 

ve bnodöndürücü muvaffakı 
yetler kazanmayı tahayyül 
ediyordu. Fakat akıl tua · 
elif Abdullalaa ıllı d•fa ela 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonunda~ 

llahkeılr garnizonu için 5753 kilo benzin 412 kllO 
mohilovll 40 kilo valva\tn 88,5 kilo ggz yaAı ve l'.,üt•Wİ 
gernlzonu için 5569 kllu benzin ile 393 kılo 8 mabl~ 
J•i• açık eluıltmeye konnıuıtur. !halesi 16 3-939 perd 
be ıünü s at 15 de Balıkeıtrde Kor Satın Alma teo~ 
yonunda yapılacaklar. Umum tutarı 3309 lira olup ~ 
vakkat teminatı 249 liradır Evıaf Ye ıartlar komllY~ 
dır. Taltplerln muayyen aGn ve ıaatte lcomfıyoaa ... 
caatları. 4 - 1 - ~3 

Balıkesir t\skeı·i Satıtl 
1\J ıııa Kt,ııı is v<,111111da 

• 
Kor ihtiyacı lçıo 25 kadana z incir yular Hpı, 150 

da.na çulu, 100 mekkirl çulu, 2lJO kadana yem tor 
l ı10 mekldul yem torbuı, 200 kıl kolan açık ekıllt 
konmuıtur. 

lhal«!ııl 24 3 -939 cuma günft Hat 15 de Balıke•'' 
keri satın alma komiıyoounda yapılacaklar . " 

Muvakkat temloBh l 18 liradır Evııaf ve teıılam ı•' 1. 
komlıyondadır. T altplerln muayyen gün ve aaatte 1110'' 

atları. 

~----~----~~--~~~--~~~ 
londrada 
Esrarengiz 
Bir Cinayet. 
(Baıtarafı Oçüncü ııiyfada) 

taktan ıonra m1 kaybohrıuf, 

yolua k tıl çocutu da mı 

öldürmüı? Fakat, adam n 
ceıedlnt orada bırakhğı hal 
de, çocuğun ceıedlnl bir 
yere glzlemlf olmuına pek 
ihtimal verilmiyor. 

Diğer taraftan çoçuğun 

katli tarafından kaçarılmıı 

otm ı ı da muhtemeldir Kü 
çük VJlyamm katillerle bir. 
lık olduğunu ve onlar tara · 
fından, kandırılmıı olmHını 

da dütOnenler Yardır Fakat 
buna fazla thUmal verilme· 
mektedlr. 
Çocuğun cinayeti haber 

vermemeıl için katıl tara 
fından uzak bir yere götlk 
rüldü~ü ve orsda bırakıldı 
ğı po\t•lrı düıündüğü en 

rak idare eltlit babaııının 

ordusuou mağ lup ettirdi . 
Arabtıtanda böyle bir mai· 

lublyetla neya varacağını 

takdir ~de bilmek için lll hra· 
larm çelin uınllerlnt btlmek 
lazımdır Sahr larda bır hır 
ııızın affolunduiu •akıdır, 

fakat maiJlüp b ir kum nclan 
acili. af oluum ı 

SONU VAR 

DüşlJ.rülen 

Muşamba 
Aranıyor. .,, 

~urddere.ı köyü tle ti 
lıkealr araaında ılyah bl~ 
ba içinde ııtyah bir ..,., 

ba düıOrülmüıUir. il_ 
Bulup da Kaptan ol/ 

teı\im edenler mem111J.. j 
lecektır ~· ~ 

kuvvetli ıhtimaldır. A 
Bunun için. loııll~ 

bütün şehirlere çocui11' 

mini göndermlı ve ~ J7A 
batka, VJlyemın ...,. 
ıemalllnl tarif etmııtlf• ,,> 
na sröre, çocuk zayıf ~ 
açık kumral saçh• ~ 
eiblüdür. Arkaıııncl• tı•,, 
rengi btr elblıe ••'dıf· 
tında 111pk11ııı yoktur· A 

Çocuk bulundoi'1 t•~~ 
katıl hakkında ~n k~ 'I 
ip uçlarm n mcydao• 

çalı ümld ediliyor· 

Kayıp mühür A 
lımatl Su11fırlılı 1 f 

mübürümü kaybettld'' 

ıılnl alacağımdao • 

hükmü olmadılı ıli" 
nur 

Ba1ıldı~ı yer: Vlllyet Matbaa11 Balıke1ıt 


