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Mebus 
Se~imine 
Do(Jru. 

Bu •J içinde yurdu• her 
JaDı b&,nk .,,r •IJHI faali 
yete HhDe olacal.tar. 

Terk milleti; d&rt yıl it 
•• dıı •IY•MtlDI idare etle 

~·" olaa yOl&Hk •ec· 
lıfn aza1aaı fU ~alua .... 

lerde •yaracaktar. 
V atan.laılar ayın on he· 

ılndea ttlltarea d6rt ıO• zar
fında ikinci mOntelııpterl; 
~ualar da flpheılz, ller tir· 
1 ıahıl dayıu•an auk, yal· 
••• milleti• refala •e •••· 
lekatla teallılnl 16z&nlnde 
hıtaralı millet •elıılllerl•I 
.. ç•celılerdtr. 

Me•lekeua h6yle m•kad 
deratanı it ..a 

L • ••• b•lundura · 
ca. • •Dun ııdtı•ae tıttlıunet 
•erecek mlllet •elılllertnl• 
Mçl•tntle \L ı. e aette •ataadaı-

rad dGıea blyllı nzıfeler 
•ar ar. 

fllıllıtllıl&h lçla en lıGçOlı bir 
r ayrıht 6 erketıl 1 1 ıtermekıtzfa 

hı 1 L e, lıadıalle , çocaflle 
r ıate •J•ı fd 

... " .. • .liilı-
•. • .. d11ı.1 

ıayı1az lnlııl f, ıonra ela 
•edeni el lp bamlelertle 
ıh 111alutuau '-iti• 

e an •l•aceheılacle lıal»et 

;~~:~lııolan Tiri& •illeti için, 
•ecltıte yer alacak 

••lılllerını ••çmelıı: ell»ette 
•l atanı ••alfelerta - ı•ref 

111 Ye e L T lı • ••t1ahchr Her 
1'' ; o ıln Tlrlı ••tantlaıı 

o manıD vercl ı tı ıurur •• 
olıualalııla reyini lulotet1e 
llutlanacalıtar 

d Tarlı •tllettntn bu ıeçl• · 
• c6ıterecetı ... "•ti 1 -

' ' 1 • ya 
~ o ıanluiunu t•h•I• etmek 

iç .le ılç deflldır. Na111 lcl· 
•••••• 1 1 • 
1 

ite MÇ • erde ılıtertlea 
• ti, buflalıl ileri •e 
•odena T 1 d lrklyenla çelıı.re 
~ D • ·~•lıva elıu•alı mim· 
•latlır. 

Saaclılı 
iar1n '"' 

batında •ata•d•t· 
tlef • tla reylerini 

•dY•ı mu•aff alılyeU temin 
• •celı • ayaı ta lzerı .. c1. ,aı 
rlJecelı elan unıurlara 81. 
rllı Mıllet Mechııat• eat111 
altaacla topla•alıta taaa bir 
f lklr blrlltı elde t L • me.tn 
uzak lıı:alm11acal&lanna ada 
tl111he Jolıtur. 

Tlrls ••t•aı; her ıı b 
dl 1 1 •r t nce, her lıuruluı öaQn· 

de; lıellmentn l»&tln mlnaılle 
tam bir beraberltlı 16ıtere 
ferdlerla lıaynaıt•I• bir GI 
lcedtr 

la&nlDI• ıon nutkunda 
41a ltaret ettılderl slbh 

« 1drk milleti, her lrJrlu 
nifak teılrlırfnden azak ve 
ıallm bir birlik ot beraber 
lllt h11ua11 içlndt kendini 
gdıternttktedlr :. 

Milletin; bu atırlılı ha•a11 
içinde tereddltıtıa, 9Gphe· 
•la, lıalblnl• bltla M•l•I· 
ht •• ınaall• re1f•I kulla 
"•catı namıecllerln, ancak 
Cu•burlJ•t Halk Parttılal• 
•&ıterecelt aamaetler oldu 
t\l1a.a •lrlemek "ile ıaıddlr . 

C•lllawı1.e Hılk Pırtll1 , 

('_/_m_t_ırv-az_Sa ..... hl_b_l:~B~;r"!"",k.~e-sıı:-.r-r-:ıy:-:;,uı-:6'--• -=8tJO~ "" 
J /(, Altı A~lı~ıı 400 

Mebusu Hayretti'!.. aran Sayııı: 3 Kuru,tur 

umu,;-F/eşrıyat Müdürü Adrtıı Türkdlll 
Fuat Bif a/ Balıkeılr 

p,.zarteıı Goaıert1ıd•D 8aık• Her GOn Çıkar. 

-
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Stalin,Dünyanın Taksim! le~." ikinci 
Harbin Başladığmı Soyluyor. -

-
Askeri Müfrezeler 
Asilerle Çarpışıyor. 

Tayareıerin deiŞiirak Ettiği 
Harekltta Asilerden 35 Ôlü, 

60 Yaralı Var. 
Ankara. l 3 - Halter al 

dıfımısa 16re Mavera)'I Er 
dOD hliklmcları Emir Ab
dullılun hGyllı ofulları •• 
•ellahtlerl yalıı•da ıt•J ılr 
melı a .. ,. m«mlelıetl•lze 

ıelecek •• Ankara mulaafıa· 
alayının ıl••rl l:t611Pncle 
•aztfeye baıhyacakhr. 

V •llaht blnt,aıı rttlteıta 
dedir. Mllll ŞefJmlz lımet 
lalD6 ile Emir Abtlullall 
ara11Dda cari olan ıamlm1 

mOnaıeltetler tlolaylılle mem · 
lelıetlmlzde b•la•d•lu mOcl· 
detçe [mirin otl•nu Relıl 

cumhar••••un falad Y•••r · 
lJftni lf • etmHf ele ayrıca 
kararlaıtmlmıı •• Milli $e 

fln bu allka •e dikkatleri 
Emir Abtlulla .. Haaretlerl•I• 
.. ı,ıtc ••••u•IJetlerlal mu 
cip ol•uıtur. 

Fethi Okyara Bir Tevcih 

Amma•, 13 (A.A.} - Aı· 
kert •tlfreaeler, Maverayı 
Erdlntln ıımalt•de ılllhh 
'etelerl talrllte de••• etmek · 
tedlrler 

z ••• ı cl•arılscla tararele 
rln hlmayeılatle hareket eclea 

Itır Arap •lfıezeal, ku•••l· 
il bir aıi ~eteılle tldcletll 
mubarelteJe tutuearak aall•· 
rlD t.ı,ık bir lnımını ımba 
etmlıtlr. Aıalerdea 35 kiti· 
nln lldllt •• IO lııııatn ele 
yaralaD•hlt tahml• •dllmek· 
tedfr . 

Arap lejyonuna menıup 

olaa Mac Adam tımt•delıl 
zabitle 4 aaker 61mOıtlr. 

Aııler, 3 aıkerf tayareye 
lıarıı •t•t açmıılardar. Bu 
tayarelerla birinde buluaaD 
•lrala1 Chryıtal, pilotun 
lıalbıae btr lcuruıua lıahet 
ettlfl için karaya inmek 

Tlrlıı mlllett•ln lıaf a11Dda 
Y•ıattıfı ideali en 
ıhel •• •• •ltelılmll 
bir ıektlcle madfie halinde 
ortaJ• ko1mak ıuretlle ••· 
ta•cl•ıl•rı• 11celı , rlya11a •• 
temi• muhabbet hlılertal 
lserı.. topla mııtar. 

1•6•1 ıtbı •n ylkaek .. ır 
ltaı•• Geael Baılıanı bulun . 
clufu CamhurlJet Halk Par· 
tlatnl• •illet •lncelaeıta 

de lalhnllz•etsı yıllar.ta ela 
•rl .. cell blyllı •u•aff akt

yetler bulu•••I••• her Tlrlı 
ferdi buılnden bitin kallıl 

ile taaamııtar . G~mıı•• bin 
bir çetla da vaııaıa •• ıa 

7111& ~ l•klll•l• rın milli meD· 
faıtlere ı•r• e11 11rı•• Wt 

--------------~-------------------~ 

Bir inıiliz lniıarıitııi ııki lındrı Blyü~ Elciıizı 
f ıhı ı dıktırrak 11riyır. 

Aalıara, lJ - Londradaa 
ltlldırtldlflae ı&re, lıkeç'• · 
nın S.ntandr l•l·nulteıt, 

TGrldJ•DID ealst L:oadra bO· 
yilc elçlıl 8 . Fedai Olıyara 
b• Dal••raltHI• fahri clok-

mııtar. 

,.kılde halledllmlı •• baıa· 
ralmıı laulun•a11 buD•• n 
caala bir 6raeil clefll •lcltr? 

IS . Fethi OkJara, Haalran 
ıo•laraada ••rHI• Japıla· 
calı haber •••ilmektedir. 
Keadtıl ıllı tlef• elaralı lıır· 

.,. ................................................ " 
! Vatanda'"'•.. i : .,. 1 Baaun l~ladlr ki her ve· 

taaclaı; intihap 1aad... ba· 
ııada mllll .... ı aatlerl ••· 
lecelule de •• IJI ıelstlde 

İ • MllleUmldn birlik lıudntl, ,ak kuowtll w çoA 1 
! dmitUdlr. Valtındaı meı.u• uçlmlndc 11encılltt rt~lı f 

y6r6t•••ll .. lrerayacall İ bu haldkatı bir kerrı daha l•bal edecıkıltt · 1 
olan Cumh•rlJ•t Ha• Parti 1 ıl•I• n••••tlerını; 11-•• r•· ! • Cumhurlyd Halk Parll•I umdılerfnln lıobd H 1 
hu••, kendi da,su••.. .. İ muoaf/aktıll ıırrı. bdyı1k Türk mlll1Unl11 tı01ogıJllı- 1 

1 rlnl H lhllyaçlannı hakkiyle bulmaktaki IMJHll lttıdar 1 
1 1ürlı mlllıtlnln hayatiyet ve kudretindeki hoılntf/I '' 1 
i ldglklylı laledir tdeWlmedekl ld/agdlnthdlr. 1 
• 1 

tar. 1 * Cumhurlııt Halk Partl.t ntJptnak lldltlarındtı 1 
Mılll Şef in de decllll ıtbl• 1 

11
- , 1 l 

Hep ı..ralıer bu lmllhaeda•. 1 olmod•ll• lılırl uyartıırucu, og•lolflCI o6ı., • gopanı 1 

ıclealln• •• uyp• b•lacalı 
•• reyl•I on•• ılıtertllil 
ltlmler lserıllCle lrallanacalr-

da ı•r•fl• •• ••••ffokty••· ı "11• mil/ti• lıorfl gdndtlllı .ı,,...ı loklp .ım.ıı flOn 1 
1 Cumhıulgtl Halle Parllılnln rH ıltlll MJtlll. 1 

le ftlııacalt• · ,/ ~ ....................... .. ............... . 
•vd11t /Amir•r 



SAYf A : J 

Blrglln lran krallç.eal ola 
cak olan prenseı Fevzl1enln 
dOIOnG için bir taraftan 
Mııırda, dtfer taraftan Tab
raoda hazırlıklar yıapılmak 

t•dır. M111r krahnın hemtl· 
real, lran velıabdı tle nl 
klhlandıktan ıonra beraber 
Tahrana ıtdecek ve Kahı 
redelct nlklh ıenhklerlnden 
ıoara, Tahranda da dOAOn 
ıeahlcl~rl yapılacaktır. 

Tahılllnl Franıedn ve lı 
vlçred yapmıı olan Preaı 
Muhammed Rızanın, aliylf 
tarftarı olmadıfı ve Kahire· 
deki olklh mQn11ebetıle 

fazla ıenlık yapılmaaını lıte· 
mdlll ı6ylenlyor. Buna 16 
re Kahlrede 1alaız 15 mart 
çarıamba akıamı yani nl· 
lrlb meraılmlnln ye pıldıiı 
ıOnDn alıııamı - ıenlik apı· 

lacak, ve rene o ıece vali 
de ıultan Nazlı kızı ıJe da
madının ıeref ine Kır sara· 
yıatla bir ziyafet ver eek· 
tir. 

lran veliahdının a11I dO· 
iln ıenllklerlnln kendi mem
leketinde yapılmaıını lıtedı
il anlaıılayor Ztra Tahran 
martin on betinde Kahlrede 
•lklh kı1ılırken ıenltk ya 
pacafı gibi, ondan sonra 
lrana ıelecek ~lan mtbtaktl 
kraltçe ve •ellaht lçfn bü 
yQk bir dtifGn merHlml h · 
zırlama ktadır. ' 

NılcAh tarJhl olarak 15 
martın intihap edllmealnt! 
ıebep ıudur: Bu tarih ge 
relc Mıaar, ıerelc lran için 
btr milli bayramdm J 5 Mart 
Mmrda kaauoueuılnln ıllnı 
yıldönüm6 olduiu ııbı, lran 
Şebtnıahı Rıza Pehlevlnln 
dofum 16nihiOr. 

Bu ıuretle 15 marttı re 
rek M111r, ı•rek lran, ayrı 
ayrı iki ba1ramı bır ıünd 
yaıamıı olacaklar. 

Prenıeı Fevsl1e ile veli· 
aht Mahammed Rızoaın ev· 
lenmeleriae ıeçen ıene bu 
vakitler karar verllmiı • 
iki emleket aarayı ara11n· 
da her ıey tamamlle karar 
laıtmldıktan ıonra prentcae 
keadlılnl vlendıreceklertnı 

ıöylemtılerdl. Kral f arukun 
hemtlreıl. ıarklalara mah uı 
itaatle, müıtakbel koc 11nın 
kim olduiuou ıormad a 
«peki demlı Ye ancak on
daa ıoDra, lran • lı hdı fi 
e•leaeceftnl 6freomlıtt. 

Fevziye, o zamana k d.ıır 
,. llahdın rHmlnl ı8rm mf 

U. Yalnız, kendisine, alıan· 
lı ının 101el bir delikanlı ol
dulu 1B1lenmı1 Ye aıhay t 
bir ıOn reımı 16ıterllmı1u. 

Haziranda lran Baıveklll 
Mahmut Cem Kablreyl slt· 
mit •e prenıue •eliabd1n 
ntıan hediyelerini ıauırmOı· 
Ul. 

Preneı Muham edın nl
ıanl111na ı&oderdtil bu he· 
diyeler baılıca btr nlıan rü· 
zOfQ, Oç jocl ıerdanlık, eı 

ki lra dakı sultanların kul 
·ıandıfı tarzda aedef alem -
la bir el ayn ı, yaldızla 1a· 
zılmıı el 1azmaaı bir Kuran, 
kendıılnla ve lran ur yına 
menıup dtier ki ıel rln re· 
ılmlerl dl. 

F kat, •tıuı b diye) rl 

n 

'*"'. ...... ~ ~· ............. , •••• .ı J - " 

RLERI 
arıuınd btr ıe dah ar 
dt ki, btl H Prenseııl en 
f zla m nun etmtıtlr dl-
1orlar. \' ellahdln. nlıanlmna 
yazdılı aık mektu l: u 

Umumi Mecli d Bar dırma a F ci Bir 
T r e n Kazası O 1 d u, 

-

Muhtelif dairelerden gelen ev-
Prenı Muhammed bu mek· rak ·üzerinde görüşüldü. ~~~--~-------~-------

Vapur biletı almak için koş""· tubunde prenıeal ne kadar DDn Vıl&yet Umumi Mec 
ıe•dl ini keadl ıfadeıl ve itti Jokuzuncu tçtlmaını Va
el y zm ti anlatmıı, lçtae it Etem A11&utun baıkanh-

ene k ndtılntn yızdıiı ltı· iında ıaat 14 de yaptı . 
k ne tllrl r de lla•• etmlı Ruznameye ıöre zapta 
tir. tabak okunarak kabul edil· 

Prenıea Fevziye k adlılnl dl Buou müteakip nakı 
çok H,Ylndlren bu mektuba •arlde7e ıeçlldt. 
d rh l . cevap yn:mıı, o da Şaml. nahiyesinin Armut-
nlf& lmna k rıı duyduju alan köyündeki 127 danım 
ı Yglyf enlatmııtır ve 380 metre nıııf kuturlu 

Yazın ınneıl ıle beraber raztde d6rt ıene mGddetle 
A•r•paya ıeçen prenıu, Pa- talibine rubıat 'ferllmeal ka· 
rlıte dOfunlilk elblıelertal bul edildi. 
y mGo Yberlerlnl intihap Talebelerin olıul barlcla 
etmtı ve birçok rob1ar, men tkl boı zamanlanaı ne ıu -
tolar, kür ler, elmaelar ala . retle ıeçlreceklerl hakkında 
rak Mıııra cl&nmOılerdtr . Vekllet ıazetHlnde mün-

Dül n 6oQ küçük pren teılr Maarlf Vek6letınla 61 
ı sin takacaiı müce•herlerJo aumar h tnmlmtadea « 1()00• 
kı1metl bizim paramızla ya· adedlaln Vıll7et Matbaaaın· 
rım milyon ltra kadar tut- da meccaaea tabına dair 
maktadır. Bunların araatoda Maarif Müdür1Gllln6n mil 
75 bin hrahk bir elmaa ger zekkereal okundu Y ılnız bu 
danlık, 15 bin llralalı bır taç it için b6tculnde münaılp 
Yardır. Itır tahılıat •e7a mQnakale 

fakat yeliahdın ona, ıark yapılacak baıka bir para11 
ldettne 16re takacaiı 1Gz olup olmadıimın Maarif Mü 
1610mlüiOn D ve dtier he· dürlOiQndeo ıorulmaııaa ka · 
dl7elerlo, ütün bunların rar verlldı 

birkaç mlıll kıymetinde ola- Merkez Gazt, Namık Ke 
calı mubak aktır. mal, Kurddere, Bal1a, Ko. 

capıoar, Dununl:ıeytn Sarnıç 

ltalyan gazete- okullarındaki demlrbaıa kıı.yıth 

l • • F · bazı eıyaluının eski it 0 J. 
erının ransa- dukları anlaııldıjından bun 

hü larm demlrbaıtan çıkarıl · 

ya cumu. mHı huıuıundakl M rtf 
Mdanod n yazıhyor: hal- Mndnr1Gilo6n yaaı

0

11 olluna
yada lıpany tlvtl harbinin rak kabul edıldı. 

y ınd bıtcceğlol ve çok 927 Seneılode Gazi mek. 
ı çmeden ltalya em~llerl tebl lçfa lıtlmllk etltleD ar-

etrafınd Fransa ıle ıörüı· ıa bedeltne borç kalan 
m lere baılaoacajı hesap 1424.80 kuruıun Evkafa te· 
edtlmektedlr. ileride yapıla diye için bütceye düyun ola · 
c k ola bu ıörüımelerde rak konulmaıına dair olan 
it• yarar btr let kullan Maarif M6dürlüjloün y zııı 
mak tçlD efkarı um mife olu.ınarak maarıf encümeni· 
yl hazırlama ta ola ltal· ne havaleıt kararlaıtmldı. 
y n matbu"tJnıo neırly tı, Baytar MGdOrlüiüoün 938 
b tahmini te wlye eyi m k- ıeaeıl bütceaıae kırtHlye •e 
tedtr. evrakı matbua terttblodekl 

Şimdi, lltln kardeı aile· tabıı11t kafi ıelmed•ğlnden 
(Sonu dörd ocü eayfada) a1nı fuıl dahllloden sfat -

1 Sığar pa~etıerin~en çıkan 
resım r mer k1. 

Çocukl r raaıoda, ılğara 
paketlerinin kaplarını birik 
Urmek Ye bu fara, o ne•l · 
de vey çok bulun a 
11 na•aran b!r luym t ver · 

ek mera ı vard1r. 
8ug6o ogllterede bu ıe · 

kilde blr kollıkılyonculuiun 
bOyQk klmtelerl dehıetlt 
sardı iDi aörfiyoruz 
Anupanıo birçok mem· 

lek tlerınde si ara pak lle 
rlnlo içine reıtmlt kartlar 
kotl r. Bunların kimi artlıt 

imi ıporcu, kimi tanınmıı 

bir muh rrJrdır. 

Bu k rtlara btrıktırmeğc 
mer k nranlar onlardan al · 
b mler yapıyorlar llertnd 
1 ıy oları btrbırlerly1e, pul 

,coll kıt oncul ,. gibi bu 
utl rı toplatan alan ve 

ıonr itti enlere satanlar 
•ar. 

Slğara p ketlerlnd n çık n 
k rtl r1 btrf ktlrenler rala· 
rıotl btr d ce lyıt kur 

letaayonları mcfruf&h terti
binden 30 ilranın münakale 
ıln karar •erildi. 

Muhaaebel Huıutlye Mu. 
dGrlGğünGn ~emlcket baataha
neılncle yapıl cak tamirat 
için 7CO liralık tahıİaatm 
mevcut olduiuna dair ya 
zııı okunarak kabul edildi. 

Vlli1et jıta.darma komu 
tanlıiının köy sandıkl ran 
yardım olarak konul n pa. 
radao backa vJI yet telefon· 
1 rı lçtn 5771 liralık ayrıca 

bfr tabılaat konulmıuıon 

dair yaz111 okunarak meıara 
f ı muhtelife encümenine ve· 
rlldı. 

Suııfırhk Baya Kurumu 
baıkanhğı yeni seçim dola 
yıılle ıube az l.ğanda te si· 
li vazifesi kalmıyao beledi 
ye relıt Hüınii Aykutun 
yeı;lne Meclts Umumıce hır 

muılar. Geçenlerde bu ce
miyet bir kooıre yapmıt ve 
60 bin reılmden mOteı k~tl 
bir lcollekılyooa 2 bin lır 

adar bir para lu,meti biç 
mltttr 

az teçllmeıloe dair yazm 
okundu •e gizil reyle yapı . 
lan ıeçlmde Muıtafa Bulca 
ayrıldı. 

iki yolcu trenin altında can verJ'' ,, 
Bandırma, (Huıuıt) -

Burad~ pazar ıOnG alcıamı 
fec1 bir tr n kazaeı olmut· 

culardan ıkt kiti bir •0 , 

Ruzaımede baıka bir mad
de olmadıiın~ao 15 mart 
çarı• b ıOnü ıaat 13 30 
da tekrar toplanılmak Qzere 
ı&rüımelere ıon verildi. 

tur 

Yapılan ta ktkata 
1zmlr ekspredle ıelen 

•el •apur bıl ti al••" ', 
•apura yerleıebılmek t~ 1 
yere atlamıılor ve ıık•I", 

I•' ıöre doiru koımağa baıla1111f •· 
yol · fakat ray Gserlnde 110 

Şehir Ve Mülhakatta
ki SporHarek tleri .. 

Havran Bürhaniyeyi 1-2yendi. 
Gönendeki maç yapılamadı. 
Gönen, (Huıuıi) - Pa

zar ıünü kazamız ldmaa 
1urdu ile Y enldoianıpor 
kul~plerl arasında yapılma11 
mukarrer maç haYaDıD pek 
çok yaimurlu olmHından 
OJunun yapılmHıa• lmlıln 

bırakma mı ıtır. 
Hakem bu yOzden oyunu 

tehir etmefe mecbur olmuı· 
tur. 

YOr Uy üş müsabakalan: 
Bahkeıtr Spor bolıeıl, at · 

letizm ıjaalıjının tertip et 
ttit bet kilometrelik yürü· 
yGı m ıabakal ra pazar gü 
nO ıehrtmlz ve mOlhakatın
d y pılmııtır. 

llk defa yapılın bu yO · 
rüy O ıehrlmlzde çok re 
bet aörmilı ve onu müteca· 
Ylz ıporcu lttlrak etmjıttr· 

Çok zevkli ıeçen y6r6Jü -
ıe Tdupor kulubGnden Sa
bahattin Alptekin 31.46 da 
ktkada btrlocl, Rafet Oktay 
ikinci , Behrul Tezcan üçQo 
cü, Bahattin d6rdünc0 n 
Mehmet Ş nHlmıı be· 
tinci ıelmltlerdır. 

Sekiz hafla Y• tedricen 
arttmlarak de'tam edecek 
olan bu y6rii1lılertn blr!a•I 
•e ılcıncllerlae birer Hat ve 
takım halı11d~ de hlrlact r• 
1 D k lüplere kupa v rıle · 
cektlr . 

Aynı ıG•de Bandır ada 
yapıl n yüriiyüıte bırloctllil 
27. 15 d kıkada S. Z ndal, 
Jkloclllii A Demfr en, ç· 
üocülOğü l... Gümü , d6rdün· 
cGlüğü Ş. Aldal k zaomıf 
lardır. 

Bisiklet yanş1 rı: 
Sert bıııklet yarıılarıoın 

GçOncü h ft ıı p 2! r ıiinü 
50 ktlometrelJk Bura ıoııı-

ıı üzeriDde yapıldı. 
Tekıpor kulubüoden Sab

ri Btrtz 2 eaa.t 18 dakikada 
birinci, Ômer Kutlu lklnct, 
Mehmet Mekl üçüncO, 
F erld Ôzaıçı dördüncü ve 
Süleyman Okçu beılncl ıel 
mitlerdir . 

Daha beı h fta devam 
decek olnn bu yarı 1 rd 

birinci, tklncl ve üç ncü 
gelenlere m dalya Ye ta
kımlarına btrer kupa veri· 
lece ı gibi, haziranda lat n 
bul Edirne r&&ında yap.la · 
cak bfılklct yarı larına d 
tıtlrak edeceklerdir. 

Btııkletçılerlmlzlo halıha 
zardaki ç hımalarma bir z 
da hı btı verlrlerae f ıtan 

bul Edırne yarıtlaraada ı,ı 

neticeler alacakları ümit 
edtleblltr. 

Elı gümıslndeki maçı 1-2 
H11rao kazandı: 

Horhanlye, (Huıuıt) 
Pasar ıGnO, Hanan idman· 
yurdu ile kazamız idman
yurdu araund 928. 939 ae 

neıl ıamplyoaluk maçlarına 

baolandı. 
Yajmurlu ve 

havada cere1 n 
1 2 Hevraolıl r 
lardır. 

ıojuk bir 
den maçı 

kazanmıı · 

Ölretmen okulu-lise arasın
daki kır koşuları: 

Pazar ıGnü Ôjr tmen 
okulu ıle Lise sporcuları ara 
11nda Haıtahane · Ôğretme 
okulu yolu üzerinde 1200 
metrelik bir kroı k oıusu 
yapıldı 

Her tkı okul öiretmen
lerlnln ve K6ltilr Drektörü
nün hazar bulundutu bu 
lı:oıuda 6jretmen okulundan 
Sermet birinci, hmı ıkın 

el ve Llıedea Hikmet GçOn 
cü ıelmıılerchr. Takım ha 
lınde de Ôiretmen okulu 
birinci olmuıtur 

Karga öldiirül-
.. 

mesıne ev m 
e iliyor. 

V ılıi1etimlzde tohum kar· 
eal rll mücad leye rlrlııldl 
jlnl ve yol parası mükellefi 
y tlot h iz her 'atandaaın bir 
karıa b tını makbuz mukabi-
linde zir t dftlretlne götu 
rüp teıltm ıl muk lleflyetlnt 
ifa etmlı olacağını evvelce 
yazmııtık. ; 

iki ıü odenberl ıchrtmlzde 
bu ite hız •erllmlf, 
vll6.yetlo emrlle ıehlr dahi · 
llnde de kargaların ltllfıoa 
müıaad edılml§Ur. 

Bu m6n ıebetle avcılaı 
ıebrto muhtelif yerlerinde 
etlib atarak kug ları öl· 
durme tedlrler 

Vuranlar tar fından kar 
alar mubtelıf kimselere 

ı tılrnaktadır -
Hal~evinde öyf üye sine

m gösterildi .. 
Ak am H 1 eYlnde kö1 

ll1e ılae a afüterilmtttlr. 

rGdGklerlnden bu sarad• dl 
komotl fde hareket hal1'

1 
, 

bulunduiundao za"•111 ' 
makinenin altında kalıo1f1'' 
•• parçala•mıılardır . 11 

Y a p 1 1 a D tahkflı~ 
ıöre yolculardan bırıoto d' 
kılı kaz1t1ından, dıterl111".J· 
bir avukat oldufu •"''" 
mııtır. 

---"'!llı~••ır----d"-

Ma a irf mQeııt 
seferinin md~ 

rakebe•İ· .,, 
Maarif müe11eıelerldt11'' 

arzu edilen gayelere ao"' 
tlerlemeıl, bu mGe11es•le D 

murakabe h lrkını hal• b' 
tanların tef Ut Ye mur•"~ 
nzıf•lerlnl metodik "' 1 . ,.., 
vamlı bir ıurette ıfa 'dııf' 
lerlne müteyakkıf ol (1 

hakkında butno kOltiir 
1
, 

okul dlrektorlertoe birer 1 
mim gônderllmtıtır r.t•• ~ 

,ıo 
teıkllihoın her kadeo>t "" 
yer alan her makauıfO 

1
, 

dl murakabeıl altınd• b"11~ 
nan 1ahıt1et ve mak•..,..,
dalmi ıurette teftlı •• ıl' 
rakabe etmeleri eberoo>11İ 
kendilerinden lıtenm•"'' 

Tahsil mikaları ne ı•~ 
da verilıcek. ,,f 

Yanıı• ve •11aller d't>J 
ıl1le kayıtları kaybolaO ,..,ı 
lar4a okumuı Yeya b&J 

0 
" 

lan bltırmlf olaal•r•• ıf 
muallim •e1a muteber JI'. 
batın ıahltltklerıne tıt"':ı~' 
tanzim olaaan tabıtl .,e~tl' 
larıaıa ltazı klltlr •ır• ,ı1' 
Uiklerlace okallarıod• 

1 
~"' 

Vekilettea lrayıtları bd ~-· 
bulunulm .. hiı araıu''1,, 1 

dan taıdtk edildiği ,o 
mııt1r t• 

Vekilett n ıe eo bl~ı~' 
f,.. .. 

mimde, bu ıektldekl ,ı,ı•r 
ların , tahıtl dcrec:•1' ,ı11 
tedktki için, ıahtplerl cı-'~ 
•ealkaoıo ibraz oıuo '' 
makaml r tarnfıDd•" ~~I 

ti _.J 

m raca ti r üıerıoe dtl'''; 
kat 1apalırken keO , ' 
vesika verilenlerin ~ .. ~"' 
aıaiı ıınıHnrda bul&Jll o~; 
veya mezuo oldukl8 '

1
; 0~ ~ 

duklarını iddia ettikler 0,~1'1 
1 rda yıllı butunıo• 11ııı 
ıarüldüaünd~n b&J ôrOdl 1 
daha sel m Ue f oı' 1 
iç n, taadık edttıne" 

1
,, ı• 

lbr z olunan veıtkal'~ır ~1 
dık edilmeden öoce

11
,,,. t•JI 

re de alakadar oku il'~ "" , kik ettlrllmeslnlnı 0 
1 

1 
1 eıki yıll rR td k•f' .. -er f•· ' reıml SultaDi, fda 1 ıd t• /. 

alllm meliteplerıoe 8 
0 / 

1 istenen •esıkal•r~ıl' 1 
bir def ted -ı ve 1~ ,el~ 

k aı.e 
ft tayin dilme 

1
.,1., 

kl1ete ı&ndutlıııe• 
ittihazı bıldlrthnlt11' 



1 
1 
1 
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Arnerikada Si. emaRe S~syal Yardım: RADYO Fran•a ve 

S t Oe• 1 NIARA RADYOSU /talya. IAmlar lı M .. d 1 ovye er e e- ltaJJ• ve Almanya, daha CI 1 . e ca ... Dalga Uzunluğu' ilk ıGodcn ıtlbar•D Franko· 

K A 1 A k 163Y m. 183 l(a. 120 Kvv. auo lehine mevki almıılar· 
Yıldızlara ~üyük '0.'hretı~r-ım mı'n etmı' ı oJ n Lezı rı"- e a r ş 1 a a. Q T.A.Q.l 9.74m. ısı95Ke1. 2° Kyv. dır. Bu ıuretle fıpaaya .ı 

Y ~ il 'I Usı 1\ T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 ~vv. bu tkl devlet araaında te-

la• il 1 d ld' Y RSFSR J ı' _ 3 - IY3:1 ·"alı m USU 8fl m ne ·l 1. Moıkowa üoıwcnıteal Pıo lıırualt ta d ır . nı.t k eııüı etmit olan doıtluk 
h 1 d l ·->.30 Pıotram 12 35 Tir Ar:nerikada lnıanlaran ah- mııludır. feıörO met ama tık doktoru cumhuriyeti da ı in e en • I 

3 
OO Mernlc· bajlarını ne laklr etmeyi , 

tiıluoı düzelt11u·fe çalıı n Pontrfaglo k• ıon Jefa Aka düıtrıde çalııan ve faal bı muılil .- Pf. ne de uımıamayı alılımız-
bl '- B ılhaua tatbikattaki 11kı d h b l l ı •-et ıa•t •yari, e3'aaı met•- f ı. rço. c mlyetler Yard emı mu a lr aza ığma ıe· rer unıur o are t yaıı yan ı;; .. ... d 0 geçirmiyoruz. a" t 1e 
Bunlar ı•ntı mlky lla pr~ · iline bu •ı l e uAraıanlarıo çılmltUr ıeoç yaıındanberı k<irlerJn adedi 13 263 tilr. orolojl haberleri. JJ.lS Müj ol lıdany• ıle dostça müna · 
Palanda yapar l r . içlerinde itira zına uğremıı, bırcok kördür . Fakat bu felaket, Moıkova el~kt:lk molörlerl zlk [Danı müılfl - PJ. ıebet ler kurmnl rma kızar 
birçok noru~ıu d 1 ilan müe1teıelerı bu ıerall kend11ıola bl1iik bir alım fabrtkuındtı körler en ınce ıl.-45 14 Koauım• [Kadın ,aront'CCk yerde lttılya ve 
milyonerler de bulunıanm ~~ altında ilin yap&mıyacakla olmaıına mani teıkıl edeme mak&nlu önQnde çalıırnak· aaauJ 18 30 Proğram 18 35 Alaııtnyn . ııamlmi ıdtuler 
cemı1 tlerlo Am rHcaoı her ranı eö1lt1erek ıtQd,oları mtıtır D•ter bazı körler de ta Ye çok huıu parçalar Müzık (Senfootk plaklar) dört g rp devl tın ın lıp•n1a 
tarafında, her itte bQyGlr tehtlde bnılamı;lardar . aynı vazlJettedlr Ezcümle imal eylemektedar Bu kör 19.00 Konuım• (Türt;;:

1
• meıete8ı üzerıode tamamtl 

teılrJ ıörOlüyor MOcadele MQnakaıaluda tamamen ıeaç parkomenko Ye Proı· lerln ekHrltl, f§ veriminde poıtaıı] ı9. 15 {Türk m b mutabık kaldıiını ıör·mek · 
ettllclerl m6e1teıeler bitaraf kaldığını ı5yllyen kurlyakoY, d•ha ıeçen ıene aormaldan 1ukan norml r il (Halk muıJklıl - Ta;;~ ten memnun olmalıdular. 
da ılnema da v rdır.·~:1

1;_ bir ıloema mecmuaııı bu matematik llaant tezlerlat kurmuı Ye bu •uretle çahı- racı Oıman PehlltaD) 
1 · Uzun ıamao Roma, lıpao· 

•utt Lı hl k mO Alebetle ıunları 1azı1or: nrmı ıler H halea Moıkova makta bulunmut olan ıta· Türk mtlılil [Karaıık prol' 
1 11 

o•n ıtalya ile f ranıa 
•• a l c•mı0eıt ılne B 1- ? •e ' 

"' ı u Karar do"ru mu. de ü 1 k k H kk Dermaa " •-roa yıldızl rının hareketleri- ts n veultHlnde matem&tt a•ovltlerdlr . Bir çokları, it ram · a ı ara• n d • oıüıktllt çıaaran 
ııl adım adım takip eder ill mı? Bu ıuale cevap ver 6jretmekte bulunmuılardır. verimi, 1Gzde ~so ılı 300 arkaclaılara) 20.00 Ajaaı, yegane meıele olduğunu bı -
N mek lıtemlyoru:ı Sadece ·r ti k G 1 1 b t d f t 1 meteoroloJ'l haberleri ziraat Ahi Mtll ti• 1 •IDuıa ve 1,.timai akidele- re a ov a erls , ıo• oıı e in e aza aıhrmııtır. IS y~rk ze ıöy l ec.JI. · e ~r 

.,. va ıılaro bakmakla ı kıfa ( J 20 u 
re ayk111 bare'-etl•rı ıörG- eGnlerde, kör inadın he1kel· Körlere, yüluek aündehlııle - boru11 flat · b ıdare r. deo adamlar ılreeet · 

• ... diyoruz Buııün meıbur L Ç I l · Veci e, il i lenlere 111 •- 1 taraı in Ponua bazı mfl rl•den 1.aıka huıuıl bir mDııj1 a au ar· l•rhıc nıuat bu mi et er 
U•a 9 e e yapılma- olan yıldızler bu t6hrotlerlDI C d t Koıan 

rnaı t ı r l \ kemmel eıerlerlal saha al- maddi yardım da 1apılmak Keıat Erer, e• e araıınd• mevcut ola11 dürüıt 1 ~ 0 
' lrn tlrketlerlnl oe1le temin etmıılerdlr? b Oku-

zorlar. mııtır . Moıkova lnklllp ti- tadsr. Kemal N•razl S•J un 1 k lüii kacabllıcler l . . 
8 Eğer bu k dınlar "Ok ıü· b K ki S dl Hoııu Me • f l u eemıyet IOD haftıslar .,. )'atroıu lkt ıezendan eri, ir çocu ara huıual tla- 1anlar a ' f ıanıaoı• ıpanyo DHJO 

lçerılDde, ahllk mu"cad•l•ıı zel o 'on YÜcutlafl bilha1aa kör U1atro muharriri Dob tlmamlar HrfedUmektedtr. Tokıöı: . 1 OımaD beJ Peı~· nallıt makamları nezdloôe 
b ... .. müteaaılp ve endamlı ba 1 ,,, D d - Saba 1 ı ı fı•-oı Iraz daha ileri aötGr rjlnıkınln « van tiolotnlko•» Bunlar, buıu•i yatı mektep · YI .:. - • e keadıol temıl elt rmH ;•· 

nıüı •cı Hollvuttakt büt.n.o caklaraoı fotoğ r afJarla eflt· tarihi •tefini muYaffakl1etle lerlnde tahııUerlnl ıarmekte ,.rkı Guıeyle ıel bDlb~ rf devlet adamlaramı~da• H 

fıl ı ._ u lerle teıhır etmemlt olu ıdı . oynamaktadır . Oıfu bir kör lerl 3 - Hüıaü EfeaJt ço•- ,ı.,aıl kabtalerlmlzden ba· 
L mi 1 r•etlerlulo toplanarak ve burada orta taiaıtl den • 

aa aka m ler bugüoko büyük ıöhret muharrir, Rlazaahev, birçok lerı ile beraber keodtlerl•• Beıtenıılr ,.,kı zılarını htddettea tttretmey• 
la urayır •lnema ilin lerlnl temin edemcalerdı. ıiizel ve aevilen eauler neı· ıu-rmedJ. 4 faaburl ~u=-l L.:.fı .aellvordu 

ranuı IDeni haklc d b Ü b lı k T nudatlarına göre ,, t• ~"'r• ÖDU • 0 • " ka ın a lr uu it lr zamaalar o ka retmııtır . r ü ômet, ürk- • tafa _ Bir eımer• 1 k- Sanki AlmanJaDıo hudut -
c rar vermelerini lıtemtıtlr . dar ılerlv• 1ıtmf1tı kı Holl t t t11i , 1 1 O dl tılmektedfr. Çoçukları• te - . R t Er•r ta 

• 1 ,,.., men ı an nı ıa r ur Yerdim :> eıa 'arımıu hOrmet etmeJI re•· 
1

111 
Jetin nüfuzundan kur b ı.ı il K ı Al 1 ıebbüs kabıltyetlerl , bu yatı K k ' l tu •11\ıya 1_ vutta aca ... arı gOze eıtlr ı ıça Ye tav mHa c111 1 6 - S. a1Da m•o tanıma1tndan Fran11z a · 

n tlraetler de mOı k k dl l ı Nık 1 UI ı mekt«plerJnde ıenlt bir la 1 m k Du ... tereken ıu •- me ma H J e açı an ıü· o ·~ aıate•e. Her e - ŞeYkeba ıar ı rın memnunt1et tiuy111a11 
••rarı vermı 1 1 b k tltül ı d d 1 ı ı kıtaf ve teaahOr aaha11 bul- 7 Sa · dlr: ı er. ze aca en erinin Hyı r n en o ayı D ıan Yerm ı rupta bir bakıııa bir kabahatmlt ııbl Saakf 

Her "e 1 ıı 67 ya Çıkmııh. Buraya tir. Hu iki tllr de kördür. maktadır. Çocuklu, büyOk ıd' dede - Şeykefz• ••Z fraoıa lıpanyadan teıafül 
y 

1 l ••nema ilanla- de•am eden arttıtlerln eayı SoYJ•t DeYlrU, korlere. bir memnuntyetle, musiki , 8 Kbıın Us 
rında Ye ıl&n ._ ıemalıt. - b 1 edebilir ve azaları Fratan•ı• 
h 1 mauıdıyl 11 günde 5000 1 buluyor. tahııl bakımından çek b6 teıannt, edebiyat beden K _ d ,..11 9 __ Ra Dl l lan 

azar anan ıln • - aaı e. · 10 b r yanın• J•)'I ••t • 
tı d n. b ema neırly . Y alnı:ı. bunlardan bırıaırıe yGk kolaylıklar •ermekte, lerbl1eal kunlanna devam beJ _ Bir ıthlr tar•P b k aınııa nez· 

n 8 fup eh btr kendi lıtldatlaranı lnklıef et· eyleme'·te, ıık ıık tlJatro, h6kümetten •t • h ıayefe bir ııene lçeralode 32800 " _ Mulallı Sabalııaddta - d 1 t ti ettir 
lzıuet eden çıplak reılmle- kadın müracaat etmııtır. tlrebllmelerl için elinden ıe lıonnr n müHlere ııtmek l MublJı dinde ken 10 emı 

re Ye lnı nlarda ihtıraılı Her kadın dah ftıüran leni J•pm lıta ve hanları, tedlr. A1rıca, büyük ıanat· S.Ba::~.~~l.!i · ~ s: ,.ınalıl meıl dolru olmıfzmtf k ıtbt . 
nıe11ller uyandtr•cak •azf. olmezdıın e•vel bur lara faydalı ııler görecek bır b . klrlar muharrirler Ye titr- Sanki Geaerl\l ran onan 
Je~te fotojr flara katıy en b ' vurur, vlicudundakt ku· le g'! tirmektedır ler, bu ,.ta mekteplerine 21.00 Memleket ıaat a'i~' eylul bularanı ••DatlDda Fraa· 
rnuıaade edılmıvece 1-tır . K 1 f b k 1 d 21 .00 Konuıma [thıkuk - 1 d 

B " • ıur l rı düzeltmeie ,.alı .. ı rdı . ör er, a rl a ar il ça· aelmekte Ye bu ıenç çocuk· k llJU] "J.15 ıa1• kuıı kendl ttıa •• wer-
u karar f otolraflar v• ... )' • ~ 

ili t " liütQn bu emekler, bu met· Holivuda ıeldıtı ılk ıünler lara konıerler, kooferanıl:lr mi yayma 
1
uru "ambtyo dıjl temlaatı uoutm .. aıs na acentelerinin çok ca - ~ 

k raflar, Ye ekıerlya baylı iz lçeufndt' sokaklarda banJo ••rmekte, muuhab~ler 1ap- t:ıham tahY& it J 21 25 ic•p edermlı ılbl. 
nını 11 mııtır. Şımdloe ka · (fJat · 
d 

1 Urepl. olan ıüzelhk tavalye· elblıt1lyle dolaıuak ku:ao- maktadır nukat beuaıı 1 30 Mu-- fakat denecek ki neden ar ılDeı:na llAnat rnüe11ea . R 2 
1 L ı lerı m~ıhur olmak lçfo ıh mıı defll mıydı? RSFSR cumburlyeU dahi Neıelt pllklar · • Ş f Mu .. oltnl e kartı da ayaı 
eri ul b ıan gilzel bacak l ·ı•- (Radye Ork~ıtraıı . e ~ 1 1 

1 1 Uy r edlltyordo. Bu vaa.t& ,.Mıroa Loy ıeoe erce. çok lıode, bu tipte 58 mektep .. ~ ıekllde hareket eat meı • 
reı m erinden çok lıtıf ede k . 1 Ll O 1 k Praetorluı) 1 GretrTJ ) •dl oııt 6.rın elinden elanıoca ıOzel o an bacaa arını 111ey meYcuttur. eY et, bu me . (Sonu d:rdüncü H•fada yor ve bu reılmlerı .-0 ı ı llU a) em · u 1 

b .. ne yop~ c1.ılc? S netlle halkı daoa çıkaracak fdmler oy· teplere senede 12 mtlyon Mott : Ba et 1 

Ofa ııdecek bir vaziyette h bourln b) Meouetto c) Gı- 1 ) ) All a tea lr et.in dı yecclulnlz.. nadı. Klodet Kolb~r muvaf- rubleden f zta para tahılı d yon ( 4 onzlool • eıro 
1 ıtermek lçla eUnden e p ue 2 AntoDIO Vınl 1: 11 
len f d k g kat bu çok ı&ç bir tıtır . hklyeUotn mühim btr k11 eylemıı bulunmaktadır Er ı 

1 
mlnlSr grazloıo, leglero b) A eıro 

F e 
8 irlt§ı rapıyordu Uzun ıeoeler lltM. Oemelı maoı aadece buna medfuo - kek kız, ıe•Ç körler, yükHk Coocefto 110110 '

0 ırejioıo c) Andante ç) Allri · 
•kat ahllk ceml1etlerın~ oluyor ki bu k rarın tetbı dur . Zaten ,ıldızın &ceodlıl i hılllertoı, yQkaek mektep· op. 3 Nr. 2. Adagio •La''r!. feıtom 5 Marcl Poot: 
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SAYFA: 4 TORKDILl 

ih p Tef tış Heyeti Amerika da si· 
nema reklam-

Rei liği den: ; ıarı ile mtica-
lotlh bı mebuHa k•nunuaun ( 13) ncQ maddeılncı teda· 

an mOatebtblıaal intihabının martla 15 ncl ç rıamba gQ. 

nll beılayıp 19 mart 939 akıamıaa kad r ikmal edtlmeıl 
teftıı h yetince karar altına alınmııtar. 

ah esir merkez mahailitmm münt~hihiııni inti h abı: 
Efe, Akıncılar mahall lerl birinci Ele ıubeıl rnerker.I 

ahali oduınde . 
K Jabey, Altay, Dumlupınar, Oruçgazl mahall lerl 

ikinci intihap ıubeıt merkezi Kayabey mahall odaıtnda . 
Ça,, Sakarya mahallelerl QçQncG intihap ıubeıl mer-

k zl Ç mahalleıt odasında . 
GOndofaa, Kurtuluı, ln6nG mabalJelert d6rdiinc6 latl

ap ıubeıl merkezi Gtıadolan maballeıt odaıında 
Karalea , K raoilan, Aya6ren, Okçukara mahalleleri 

beılocl intihap ıubeıl merkesl Karalu m hallt~ıl odaııada. 
Aearlçl, Yıldırım. Cumburl1et, Ucnurbey maballelerl 

altancı intihap ıubeat merkezi Aaarlçl mahalle f oda11nda. 
Anafartalar , Dınlrçlle, Yenice mahalleleri yedinci intihap 

ıubeıl merkezi Anafartalar mebalfeıl odaııada . 
Altı EylCıl. Martla, Börekçiler, Eıklkuyumcular mahal. 

leleri ıeklzlncf Jatlhap ıubeıl merkesl Altı EylGl mahal 
lul kOUlpbaneal ı lonunda. 

intihaba 15 mart 939 çarıamba aün6 baılanacefuıdan 
bQtQn mCinteblplerln yukarıda ıchterllen lntlbep ıube mer· 
kezlerlne gitmeleri ye reylerlaf kullanmaları rica olunur. 

Arap aleminin siyast bir 
Şarki Erdün Emlrl 

siması: 

ABDULLAH 
Abdullah kendi kuvvetle

rinin OD mlılı bir ordu ile 
çarpıım k hat 11nı taıblb 
etmek fırsatım bulamadı. 

Bısylece meıhur Llnens -.e 
rkadaıları tar fıDdan ha

zırlanmıı olan aahra kal· 
kınmaaı lmtldadınca Abdul· 
1 b ikinci p1Anda kaldı. 

Kardeılerl v arkadıı\arı 
11.brada çarpıııp muvaff ald· 
yelten muvaffaklyete koıar · 

en Abdullah ıertden, mu 
Y ff kty tt n uzak bir ıe 

kilde y ı•m•la mabkOm 
dılmlıtl. lıte buıcınlerde 

Abdull b bıtka projeler h • 
aırlamala koyuldu. 

Aıkerltfe yeda etmele 
mecbur olduktan eonra ıt . 

J il tabada ç laımala t • 
tebbiiı etti. Birçok entrikalı 
•ılere karııtı . Doıtlar ka· 
sandı, bir parti hazırladı ye 
ıOnden gllne muYaff aklJ•t 
ıllnGne 7aklaıtıiını, yıkılan 
Oımanlı lmparatorluiunun 
enkazı (izerlnde kurulacak 
Arap be1hklerlnden birini 
elde ~debllece§lnl, bunun 
için de evveli logtltz oüfu 
zuna gQvenmek icap etttllnl 
t kdlr etll Baba11 Hüıeyln 

HJcaz krala olmuı, ortanca 

lrardeıı Fay1al evvela Suri
ye nthayet Irak devletini 

idaresine almıı, yalnız Ala· 
dullah ortada kalmııtı . Nl· 
ha1et Abdullah da birçok 
zahmetlerden ıonra Şukl 

Erdün Emlrl Gnvanını aldı. 

Abdullah 1lrml ıene kur
dufu hay ilerden ıonra, bir 
gOo bOyOk bir merallmle 
Bafdada glrecell 7erde Şar
ki ErdOnün merkezi olan 
Amman yolunu tuttu. F -
kal Abdullah daha Lavren
ıln teıvıklle çıkan 1abradakf 
çarpıımalar zamanındaki 

hayaHerlnl ve dOıQncelerJnl 
terk edememlıtt. 

Yirmi aenedenberl g&zn • 
nO Fdtatlnden ayıramamııtJ. 
O Jıldızıaın Erdüo ufukla
rından baıka 7crde parh 
1acafını tahmin etmlt ve 
yoı samanda «Mukaddeı 

mınta a» da oturan Yahu· 
dtler ile Araplar araıında 
iıılr u&1aıma :;apıl111aı1Dıa 

mGmkDn olmıyacalını, a,nı 
zamanda BüyGk Brltanya 
biik4metlnln de Arablıtan 
ve flltıtln Ozertnde menfaat · 
ferini terk edemlyeceflnl ıör
mOt ve takdir etmlıtlr . Ze
ld ve derin ıarOılG bir aat 
olan Emir Abdullah bu va-
zlJet lrar1111nda lnılllz men · 
f aatlerl1le Arap lıtelclertnl 

ve bu meyanda Şarki ErdGn 
Emlrlnln taalfslnl bir nokta 
tiızerlnde blrleıUrmeğl dQ. 
ıOnmOı olan adamdır. 

Ytrmt ıene mOddetle ha-
7allerlne ıadık kalarak Şar 
ki ErdOnden bOtQn Arap 
Alemine aaflz Ye blklrn bir 
ı6z1e l»akan Emir Abdallab 
bOıtOe teklif Ye lararlara 
ralmen ErdOnden çıkıp htr 
maceray ablmamıı, aakln 
bir halde ldiıeılnde Fdııtın 
tıtnln ıanıında parlak \llr 
d6ntım aoktHı olacalıaı 
dOıünmOı, bunda haklı ol· 
dutunu da baıGn anlamıı 
tır . 

Yirmi sen• mOddetle in
tikam hl11lnl içinde sakla 
yan, hiddetini bQyQlc bir 
azimle Hhra tahvil edebilen 
Abdullah bugün b6tGo dao-
1• muvacehealnde Ftltıtlnln 
takılmlnden ıonra kuralacak 
olan Arap lmparatorlufu 
tahtanın en kuvvetli aam. 
zetlerlnden biri •e 16p~eılz 
blrlnclıldlr. 

l6yle bir f mparatorlufun 
kurulmuı demek. Şarki Er
dCln ve Fılııtta Araplnının 
bir memlekete maltk ol. 
maları, lnıllterenln 1alcı• 
Şarkta kuvvetli ve aadılc 
bir mGtteflke ve Emir Ab 
dullahın da nihayet bir tah· 
ta ıalılp o\maaı demektir. 

Emir Abdullah bayok 
bir ıllldlo içinde miiıtakbel 

Arep Jmparatorlujuoun t h· 
tanı beklerken bir çok ra
ktplert de ihmal etmemeie 
mecburdur. 

Arap lmparaterlujunua 
tabU varblerl, Büyllk Brltan 
ya bOll:Qmetfnln dOımaalan 
mChtakbel Arap imparator · 
tulunun «Armut p ff ajzıma 

dOt kabilinden Emir Abdul
laha verllmeılnt her bald hoe 
1Brml1ecek •e mOıa de et· 
•IJ ceklerdlr 

SONU VAa 

dele. 
(Baıtarafı liçGncü aayfada) 
kayb ttlll ı~hretl bır h a mle 
de topl yıv rdl 

1 
Bu mtanllerl çoialtmak ve 

hemen hemen bOtftn kadın 

JıldızlarJO letm(erlDI HJmak 
kabild ir . Karol Lombar, Con 
Kra•ford, Gtnıor Roıera, 
Tobl Vfag, Ret Davll, sa . 
aatktu istidatlarını meydana 
çıkarmulaa evvel ıOzel vl). 

cudlarını teıh lr ederek ken
dılerlne muvaffılcr e t yolu 
açmıılardı. Bu huıuıa co iyi 

bir mlaal . Marlen Dıtrıhdlr 
Vakla Marleol Amerlkada
kı t6hretlnl (Ma'fi Melek) 
fdmtyle ka:undığı muhak 
kakhr. F k t Am rlkalıhu 
bu filmde yıldııın aanatın · 
dan ziyade gfazelltilntn mü
•11lr oldufunu bir çok defa · 
lar itiraf etmtılerdtr. 

Bu lıde ziyan edenler 1al· 
DiZ rekllmcılar n fotofraf · 
çılar oluyor . Çünk6 tlrket
ıerfo verdikleri kararda filim · 
erde açık •e ıht1r111lı 1ah 
•el erin bulunmı1acatına 
dair bir kayıd yok.. O hal 
de ahlikl ka1ıtlar yalnız 
cebinde ıtnemaya ııdecek 
paraıı olmıyanlar için meY
cut.. Onlar aflılenle güzel 
•• çıplak kadın rtı!ılmlerl 
16remı1ecelrler . f •kat lç•
rlJ• ılrebtlecek olanlar (ı 
tedılder- rıbı ıüzel aabne· 
lere raat gelebileceklerdir. 

Sovyetlerde 
körlere karı ı 

alaka. 
(Baıtarafı OçGn~tı Hyfada) 

hurıreu yükıek mektepl• • 
rinde tahaıllertal ikmal et 

mekte olan 206 k6r vardı 
lıuf a netlceılnde yiikıek 
mektebe ıelmtı olan bu 
ıençler, çalıımalarıoda çok 
lJI neticeler Yermektedir. 

So•yetler Btrlfilnl teıkıl 
eden cumhuriyetlerin her 
lalrfade, kirlerle me11ul olan 
Itır cemiyet .. udır. T •ıkıl& · 
b çok ıenlı ve kuv•etll olan 
cemiyetler, aza11 için tı or· 
ıanlze etmekte. bunlar10 
kGltQr ve lıth ahat vaZIJ'•l
lerl He de yakından alika · 
dar olmaktadır. Bundan on· 
.. eı ıene evvel kurulmuı 
olan Ruı körler cemiyetin 
de balen mukayyet 18.540 
aza mevcuttur. De-.let bu 
cemf1ete her ıcne 4.500 ÜOO 
ruble yardımda bulunmak
tadır. 

Diler kör cemı1etlerl de. 
ıerek merkt'zden ıerek bu 

1unduklar1 memleketler ma 
halli ıdarelerloden bGyOk 
maddi ve m oe•I yardımlar 

ı&rmektedlr. 

Kayıp şahadetnsmı 
lıtanbul Tophane f9"e)ztye 

ROıdlyeılodea •ld1§11n t• 
badet~ameml hareketi mtl 
ltyede ka

0

ybett1m. Yenlılal 
alacajımdan eılltalotn h61c 
mO olmadıfı tlin olunur. 

Balakeılr Çafrt nahly11I 
nQf uı mem•ru 

Peliml it ••r 

ita/yan Gazete-ı~~ ~~ 
lerinin Fransa- Osmanlı Bankası 

ya h.ücumu. 
(Baıtarafı ikinci ıa1fada) 

te KUfl vakUyle aCldGleD 
doıtluk polıtlkaıı devrinden 
ıerl kalan ıamlml hlıler 

büyCik bir maharetle orta · 
dao kald1r1lmaktadır. 

Bu propatandanın hede · 
floe •aracalıDa ıGpbe yok
tur. ÇünkCl bir elden tdare 
edilen matbuatın nllfu:ıuna 
mukabeletle bulunacak ba
baylflt, taaav\'Qr btle ·•dile 
mez 

Aldo Volorl , Korlyera 
d lla Sera anzeteıtade Fraa 

ıanıo mukadderata bathlı 

altında 1azdılı bir makale-

de, litln ananesine da1a
nılarak Franıa ile tekrar 
bir yakınlaıma temfıa etme· 
fe kalkmanın bir hata de· 
iıl. bir ıuç olacalı netice· 
ılnl çdıarmaktadır. Bu ma· 
kalede, olıa ot .. , hiı bakı· 
mıadaD mtlıterek bir nok
taları olmı1an 'Ve her biri 
keadl yolunda, kendi lle
mlnde J ürü1en klmıeler 
araııada olduiu glbt bir an
latma me1dana •etlrlleblllr, 
clenllmektedlr, 

«Stampa» ıazeteel fraa· 
ıanıa, ı6mürıelerde hiçbir 
•arhk ıöıteremedlflnl, ne 
fikri ve ne de vahdeti ol
aııyan bir lmparatorluktaa 

baıka btr t•J olmadıiıaı 
ka1dettılrten ıoara . yahudl· 

lerta fdare ve renklllerJn 
müdafaa ettikleri bu PraD· 
aa, kendini mtıdafaa ettir
mek tçta, korka korka ID· 
ıtltere1e ıokulmaktadır; dl · 
yor. Bftyiilr bir ftklre ma· 

ltk olmaciıj'ı için, dünya 
laarbladen t0ara Auapada 

ld n6fuzunu kaybettlil al· 
bt, Franaa. lıUkbalde ı&mbr· 
ıelerlni de kaybedecek· 
tir 

Stampa, Cıbutlyl Fran. 
ıaoın mu haf aza etm•t• kalk. 

maıını aklın ve hu·aalanın 
alamı1acafı bir hava ııbı 
16rmektedlr. 

Noye ZGbrer Sa1tunıclaa 

Fran•a ve 
ltalya. 
(Bııtarafı Oçüac6 ıa7fada) 

Sadece ıu cevabı -.eririz 
ki Fransa Faılıt h6k6metl
nln matbuatı tarafından iz
har edilen tahammül edilen 
lddtalardan kati ıuretta vaz 
ıeçmeatnl eo b6yGlr memau. 
niyetle karıılaraz. 

Gerçekten ~iz bir Fraoıız 
ıl1aaett ihtiyatı. olduiu ka · 
.. ar azlmklr bir ıulh ılJate· 
U takip ettlilmlz içindir ki 
bizi doıtlaramısa bafhya• 
rabıtaların 11klaıtıiıaı rörü · 
Joruz. Franeanın dostları 

onun kadar macera dlıma • 
nıdırlar ve ı, ıl1aaet endi· 
telerlolD hlklm olduiu her 
dıı ~lyaaet mukadder ıuret· 
te maceraya g6tClrmek teh 
hkeılnl taıır . Doatlarımıa 
klmae de ka ~ıa çıkarmak 
lıtemlJorler Ye bizi kawıa 

tehltk lertnt ortadaa kaldır · 
ma1a a-zfmll a&rGnu bize 
olan itimatları oanlaamakta 
•• artmakhıdır. 

L'!.• N••••ll• 

Memlekette taıarruf hareketinin tnkltafına latılll,& 
arzuıunda olan Oımanh BankHı , Aile Sandılı (1'•· 

~ Hrruf Cüzdanı) beıabına teYdlat 1apanlara kur• k•' 
it_ ı fdeal ıuretlle aıafıdakl tlcramlyelerl te••fe karar .,,,. 

1 mittir 

Keıtdeler 25 mart ve 25 e1l6l tartblerJncle ıcr• 

1 olunacak ve her ketldede ıtalıdalrl llcramlyeler .,. 
tıtılacaktır: 

1 aded 

• " 1 
25 
50 
~ 

• 
)) 

Tlrk liralık 

T.L. 1000 -
• 250 . 
• ıoo -
» 10 
)) zs -

1 
Y ant cemaD 8j aded T L 5 000 
Tlrk ltrahk tkramtye 
Aile 1andıfı heHbır:ıdakl mevduata kuranın ke,td• 

~ edildlil tarihe tekaddGm eden alb ay ıarfında: 
'! T L. 50 · Terk lirasından •t•fı dOımemlı ol•• 
ı her mudi bu keııdelere lttlrak edecektir. 

·~~~~»7'~~~~~~~ 
• ... 'I. 'I. 'I. 'I. 'I. 'I. .._ 'I. ....... 'I. ._ 'I. ...... 'I. 'I. 'I. 'I. .. t. .... ~ 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bank•fl 1 
llJ Kapital: IOOf)()OIJ()O Türk lirası ~ 
: Yurd içinde 261 Şube Ve lljans ~ 
I' Dünyanın Her TarBlında Muhabir/er ~ = Her t6rl6 t.irai ikra:ılar-dıjer btlcümle bankı aı•· ~ 
111. amelerl b6yük ıubelerinde kfralak kaıalar. ~ 
• lhbar1ıa taaarruf ve lıumoara heıaplarında 11ırt• ~ 

: ml1e!er. ~ = lkramt§lt: Miktar/: lkramlye.nin tut11rı: ~ 
.. ADEDi LiRA LiRA ~ 
"' ıooo rooo ~ 
"'" soo 500 i 
• 1 250 250 :.t . ~ • ıe ıoo 1000 r. 
ıtı Z5 50 1250 ~ 
• JO 40 1200 ~ 

.,ı 'o 20 aoo t 
,,. 108 600ô 1 
: B• lkr•mlgeler hu Üf afld. ~ir ol .. ak ıi:.•rt Si"~ 
M nede d6rt tlıfa hu .. ılct•r ııurlntltn kura fit •ağıt•·' 
~ lacaktır. j 

··~~·················••*1 Defter.darlıkt.an: 
Ameli mClddetlerlat bitiren R .. ımbeJ çtftlfiınde , I~ 

alan k6yüade, Mer1emderede, Gl•emçrpnf kiJl,.
Ktreapınar, Korueu aablye1l merkezinde, Korucu ••h1~ 
alala Çarkacı. Blladıç merkezinde, Çai•t merkezlO fi 
Kepıutta Şamhda bulunaa kalbur malıtnaları Ooer ı 

Kalaycılarda, Keart••n lıöylnde, Bıtadıç mer_kezınde ~ 
adet ) bulunan kalbur maldnalar1 on tlıiıer, KDpder ,_ ,. 

kezinde huluaaa bir adet lcaibur maklnaaı kırk befı !(~ 
ıutta buluna• bir adet kalbur rnaldoeal kırk, SavatU''JI 
buluna• bir adet kalbur maklnaaı ıatııı 15 Ura b•'t.ı 
muhammen üzerinde• 8 3-939 tarihinden 22·3 939 t•'115 
De kadar ve bulunduklara yerde teıllm almak ıarttl• fJ3' 
ıün m6ddetle müzayedeye çılcarılmııtır . Taliplerin 22·3 ,. 
çartamba ıünü taat 15 de yüzde yedi buçuk pey •"~1, 
lartle birlikte Defterdarlık daırutnde bulunmaları f•' 

ı 1 l rı· ma umat lıUyen er Milli Emlik dalreılne mfiracaat ' 

--~~-:--------------4 ___ . _ı_~ 
Def'terdarl.ık tan: 

Mataalleıl : 

Börekçiler 
Sokağı; 

Kor 

Bedell mubamment: 

Cınıı : 

Ev ankazı 
•• ana 

Ankaz halınde yıktarma maarah 
mGıterlJe ald olmak üaere ankaza 
600 lira beher metre murabbaı S 

liradan J 40 metn aua11 700 

k.apu ~o; 

A 13 
(( « 

Hududu: ,ti 
Saaı Ra••"' ı· 
ve dlter ••" 
luı yol. 

KepıOt nahiyesi Camlcedıt i
l ,,.,. 

E" · 00 Bede 
11
,,. 

hammeol • 
681 

H11dudu: 
Yol, Ş6kru, Molla Emin •ereıderl 

ve lbrahlm pehlivan. 
11
,, 

Balıkeılr Camla bedesten fe•kant dCik"lo i 50 g'J9 
Y•lıarıda eyaafı yazıla l•Jri menkullerin Htlfl s-3 1'_ 

dan 22 3.939 tarihine kadar 15 gün müddetle m6~•1ed~ 
lconmuıtur. Taliplerin mOz yedenln yapılacıjı 22 3" 1, 
carıamba aOnG Hat 15 de )'üıdc yedi buçuk pe1 ak~' ,ı 
rlle DefteJdarlık daire.inde buluomalan f aEla 111•I0

67 

almak lıtlyenlerln Mtlı i Emllk delr~ılne müracaatf•r•· 

---...----------------~-------4---~ _____ ı ....... ~ 
BaıılclaJı J•rı Vll&Jet Matba~ıı-Ba~ık.,ır 


