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1939YILIDEVLETBODCE 1260MILYO 956BINLIRA IR 
Milli Müdafaa_K_ ıt· z· . . =A ŞA · ' u ur, ıra- lngil e e ile Fransa-Fran1<0Hü- s erı ura 
at ve Emniyetişlerine Miihim Toplantılarına 

Miktarda ilaveler Yapıldı. kCtmetini Resm n Tanıdılar. Başladı. 
işçi Partisi Lideri Avam Kamarasında Çem· 

berlciynr Hiyaneti Vataniye ile İdham Etti. 

1 Ankara, 28 (A.A.)- Ma· 
l ye V ektlt F~at Afralı bir 1 

h>kuharrlrhnlıe yeni bitce hak· 
ında be Y•natta bulunmuı 

tur 

V ekli hulihaten demlıtlrkl: 
939 Yalına atd hGtce proje· 

ıltl~azırlanmıı ve buı6n 86-
Yd 

1 
MUlet Mecllılne takdim 

e 1 mittir. 
Yeni bot bot ce geçen ıene 
ceılne ll nazaran on bir 

m Yon fazlaıtle iki JGz alt-
11111 mıl, d 
alta bı ~n okua yQz elli 
edılmı1~1,!'a olarak teabtt 

Varidat• 
da ta

111 
b • maaraf araıın-

Ge lr tevazon •ardır 
nazar::• ~e~e bütcelerlne Maliyt \"ekili B. f'ual Ağralı 
altı buçuk 1 1 Mldafaaya Bu zamların on bir mll 
tılerlne bı bllltlyon, Maarif yon llra11 geçen ıene)le eö · 

r uçuk il • 
Zirai mabıull m yon; re bugüne kadar tahakkuk 
lnktııfı için e~tn tılih ve eden Yarldat fazlaıılle bet 

S 
ah YGz bı allık meaelelerın 

1 
n; mtlyon lıraaı da muhtelif dal 

b 
e ata y" in, Emniyet ve J d ua relerden mümkün görünen 

bat 1 an arma t f 1 u ce erine ıeklz yG b aaarru ve tenzı !erile kar-

dfi d 
z in ve 1 

er alrelerln yurdd l ıı anmııtar. 
f d 1 ( aı ua Şı dn.f ay a ı tı eri için bir milyon men u er ve ıınel proğ· 
lfra1a yakın bl ramların lüzum •öıterdlöt 

r zam ., 1 • 
mııtar ,,apı • 

1 
karııhklar ayrıca derplf edıl-
mtıttr 

20 Saat Süren Bir Çar
. pışmadan Sonra: 

Çın Kıtaları Ş~ald , l e Japon-
arı Bozguna Urrattı. 

Londra, 28 ( Rad 5 
Fılııtln konf yo ) - ı Y abudıler tarafından yer yer 

mltlnıler alrtoluaacaktar. eran11 tona er 
11111 albldlr Buıan k 
reımi bı b çı an 

r le 11lde; fıltıttnde 
rnChtaktl bir A d 
111 

rap evletl· 
n teılılne ve Yah dl 

bu de•let içinde bu ı er~n~ 
olarak 1 ır az ı 

Jatama arına ve 

Londra, 28 (Radyo) 
Bu akıam Fthıtln kooferaa· 
11 deleıaayonları terefine Ye· 
rtlen ziyafette, Yahudi dele · 
ıelerl bulunmamıılardır 

Londra, 28 (A.A.)-logll
tere ve Franıa Franko bil· 
kQmetlnl hukukan taoımıı 

lar ve keyf lyeU Burgoıa bıl: 

dirmtılerdlr 
Dün bu mftoaaebetle Avam 

Kamaraaında 11ddetlf btr ha 
dııe olmuı ve tıçl partlıi il· 
derfnln bu münaaebetle ıor· 
duju bir ıuale Çemberliyn 
cevap Yermekten imtina et
ttil tçtn lider htyanett vata· 
niye ıuçu ile hakkanda takt· 
batta bulunulmaaı icap eder 
dtye baiarmııtır 

lıçl mebuılar hükumet 
aleyhinde bir ademi lttmad 
takriri vermlılerdlr. 

Azana istifa etli: 
Parlı, 28 (Radyo) iı-

panya Cumhurrelıl Azana 
lıttf HIDt vermtıtlr. 

Azana lıtlfanameılnde 

Cumhuriyet makamlar& va
ııtaatle harbin kazanılmaıı 

lhtlmall olmadı~ını ölrendt 
jıol, daha fazla l.panyol ka· 
Dının d6külmeeıne meydan 
•ermemek için vazlf etinden 
ayralmaiı mu•ahk gördüiü· 
nü yazmııtar. 

Franko, zaferi komünizme kar
şı kazandık diyor: 

Parlı, 28 (Radyo) - Bin 
kadar halk; Burgoıtaki Fran 
konun evl öoOne ıelerek 
tezahüratta bulunmuı Ye 
keadlılai alkıılamıılardır • . 

fraoko balkondan balkı 
ıelimlamıı, bir nutuk ver· 
mit Ye demlıttr ki: 

« - Bız zaferi kardeılerl
mlze kartı deitl, komünlz 

haklarının ol•eçhlle tanın 
ma11na karar •erlldıtı bll-
dırtlmltUr Bu •- a aarar zerine 
flllıtln Arapları k •-ı d , ıo aa ar a 
ıevlnç tezahCiratı ,apmıılar 
« Yaıuın lnıiltere .,8 ' 

Filistin de Müstakil Bir 
Arap Devleti mi? 

Ç 
• ı ıaaın 

emberlayn• diye bıııtırmıı 
~ardır. Yahudiler lıe, Hay 

.:· Yafa, Telayo ve daha 
lrçok yerlerde bombalar 

patlat111 1 k lf ar, yanıınlar çı-
rmııtar il 1 Ye •er en karar 

a eyblne nGmaylılerde -bu· 
lunmuılardar. TeliYlvde altı 
bomba birden patlamıı, bir 
~ok binalar harap olmuıtur. 
Y abudtlerln çllıardıklar1 ar
bedeler netıc .. ınde çolu 
Arap olmak llsere G~ aaat 
içinde 26 klıt 6lmlt. 45 ki· 
ıt yaralanmııtar HAl&Chnet, 
•6frlt Y ahudllerl• liderleri 

'-I tevkif etmlıtlr 
Nevyork, 28 (Radyo) -

Ftt •tinde aılhtakıl bir Arap 
"'"taınetlnln teılılne dair 
L • ._drade verilen karu, Ame 
tlll 
el ' Yahudi mehafıltnde 

9tf- L d tı,, '-Qlr teılr uyın armıı 
~ararı protftt• tçlo 

Londra Konferansının Ka
rarları Yahudi Alemini Te

essure Gark Etti. 
Londre, (Radyo) - Çın 

millet mecliıl yaptıia f evkal
ide toplantında miihlm ka· 
rarlar vermlıtlr. Bu meyan
da btlbuıa ta7arecllf iln in· 
klıaf eturtlmeal ve mühim 
merkezlerde bava tetklllh 
vO&ude ıetırllmeıl kararlaı· 
hrılmıthr. 

Pekinin ı••all ıarblıimle 
bulunan Çın kuvvetleri Ja 
ponlara bGylk bir taarrua 
yapmıılardır. Japonlar bin 
kadar yaralı bırakmııla d 
Ç 11 

r ır. 

in 1 er bu mantakada bir 
lıtaıyon tııal etmlılerdlr. 

Japonlar 20 aaat ıllren Itır 

çarpıımada cenuba dofru 
rlcata mecbYt olm .. lar~ır. 

Suriye Franaa 
Göriişmeleri. 

Şııım, 28 (A A.) - Fran
ıanın Surl)'e feykallde ko 
mlıerl yeni Suriye haıkaaae· 
ti Jle Suriye ılyatl vaziyeti 
hakkında ve Franıa ile m6· 
nHebat meıeJe1erl etrafında 
don ilk ıörllımeJl Jıtpmıthr . 

lrın Veliahdı Baüdıddı 
Ankara, 28 (Huıuıl) 

Bafdaddan ıelen haberlere 
•6re Suriye yolu il• M111ra 
ııden lrao Veliahdı Balda 
.la •••aıallt •t•lıUr 

lnglllert Fransa Tarafuıdan 
Hükumeti Tanınan franko 
me karıı kazandık. Bu ıenç 
lliln zaferidir » 

Franko, hükümetınio, Fran· 
ıa ve loglltere taraf1ndan 
tanındıiını da halka bıldır· 
mittir. 

Londra. 28 ( Radyo ) -
Avam Kamarası, bugiin aa 
bah aaat ond• toplaomııtır. 
Bu celıede, bpanya meıe 

leılnla ıen aafhaıı hakkında 
Çemberliynıo beyanatta bu 
lunacılı daha evvel bildi· 
rllmtı oldutundan, tribünler 

baıtan aıaiı dolmuı. Gene 
ral Fraokouun alyaai mü· 
meuılı Dlik Döalp da ıel· 

mtıtı. 

Baıv~kıl Çemberlayn, ken 
dlalne ıorulan bazı auallere 
cevap verdikten ıonra, Bur 
goı mDmeullindeo ıelen tel 
grah okumuı ve lıpaa1a 
harbinin aldılı ıon Mfhayı 
müteakip memleketin dörtte 
üçünü Ye en zenıln maden 
ocaklarını, köprülerini ve 
takelelerlnt t11altode bulun · 
duran ve lıpanya mllletlnl 
temıll eden Fraoko hülnlme· 
tinin taaınmaaına karar varil· 
dlilnl ve 1- ranHnmda aynı ıu· 
retle hareket edeceilnl bil · 
dlrmtıtır. Çemberllynın bu 
ıöslerl üzerine bir gürültü 
lıopmuı ve batveklhn, bu 
meaele hakkında karar Ye 
rilmeden Avam kamaratıDt 

haberdar etmemealnden ıld 
dedi tenkitler yapılmııtır. 

Baı•ekll, bAtka bir ıüa 
m6oakaıala bir celıe açıl 
ma11nı kabul ettlflnl 1&1le
ml1 "Ve o gün bertaflll • ce
••P verecellnl ili•• eyle· 
mfıtlr. 

Parlı, 28 (Radyo) - Fr· 
ao11z lrablne•I, buıiln Ellza 
.. rayında Camburrelıl Leb· 
r6o0D rlyaMtln4e toplaamıı 
•e Burıoıtan ıe1en Leon 
Berrarao raporu hakkında 
Batvekll DaladlJ• tarafta· 
dan izahat Yertldlkten ıon 
ra, buıDnden itibaren Fran· 
ko bolr6metlnln Franıada 
da taoıaaa .. ı llı:umuau bil· 
41r•lfllr. Bu ıaa•t lzerlne 

karar11ame tuızfm edllmlı 
f ' o 

ve cumburrelıl tara ıao• 

tmzalıınmııtır. 
Baıvekll, General frao· 

ko hükOıneUnln taoındığanı 
Burgoıa resmen bıldırmııtlr 
Burgoıa bu günlerde ıefır 
gönderilecektir· Sefir nanı 
zedlerl ara11nda Leon Bera· 
ran fımlde zlkroluauyor. 

Burgoı, 28 (Radyo) - in 

1ıllz milme11tll Sır Robtr Maraşal Çakmak 
Okıton, bu akıım bııvekll Aokar11, 28 ( Huıuıl ) 
Yordana11 zı1aret •t;•ı ~e Aıb;eri Şura, Genel Kurm•J 
Biiyük Brltan1ıoın, ra~u~ Baıkaaı Marnıal Fevzi Çalr
hiikümetlnl taaındıtını, \ mıiıo baıkanlıiında toplan-

1 d fi aönderıcejlal ıün er tı H r • tılarına b1111amııtar . 
btld•rmlıttr. 

938-939 Yılı Bölge Lik Maç
ları 1 t Martta Başlıyor. -

Bu sene maçlar bir ~evre ta iti güme üzeıin~ın YI· 
pılacık. Buna ıi~ talimat va li~üstDrü v11ıyoruz. 

t il 
aiinO ber ayrıcada cesalandarıla -

(?5) Şubat cumar e • 
- h ti (938-939) caklardır 

toplanan ilk eye maç· 8) _ Mlıabakalar ancak 
Bölıe birincilik futbol I deki :aorlu aebeplerle beıka bir 

1 ları hakkında •t• e~mlı· iüne tehir edtlebtllne.le bu 
mukarrerata ntthas nun hakem raporlyle te .. ıkı 
tir. 

1) - T eacıl muamelelerini 

tkmal ehn yen kalOpler bu 
mÜlabakalara tıtlrak ede · 

mezler. 
2) - Me•cul kulOplerJa 

bir arada miiıabaka 1apma· 
lan lmklo11zhl• dolaylılJle 
kulüpler (t:le H Maraaara) 
namları1le ıkl kDaaeJe •J · 

rılmıılardır. 
J) _. Bu miıabakalar 

Beden Terbtyeıl Geuel Dl 
rekt6rlüjün8D nıüıabıkalar 
tallmatuameıl hOkGmlerlne 
tevf ıka n ve bir devre ola· 

rak yapılacaktır. 
4) _ l>u milıabakalar" 

tıhrak edecek futbolcuların 
hüviyet cOı.daoıoda behem 
hal Futbol kaydı bulunacak 
tar. Akıl takdirde bu ıpor
cu müıabakalara ittlrlk et 

Urllmez. 
5) - Kulüpler bu mOıa· 

bakalara bü•ıyet cD:adaoıız 
oyuncu lıUrak ettirip blla 
hare hükmen mallubfyetl 
kabul etıeler dahi hake•· 
ler bu cüzdao11z oyuocunua 
oyoamaıına mDıaade etmez 

ler. 
6) _ Bu mOıabakalar 

faküıtilrde 16ıterılea ıla ve 
aaatlarda tam •aktında baı-
lar. 

7) Aıker ye talebe 
olupta, aıker •e talebe de
illmlt 1ıbı 16ıterJferelc mi 
ıabakalara ı1t1rak ettirilen 
futbolcu bulundulu tardlrde 
o takım kazanılmıı bGtln 
1!.akS.rı•ı HJM&mekle bera 

fhırodar . 
9) Flkftıtürde ıaaterl · 

len hakemler her hanıl bir 

1ebep dolaylat1le vakti mu· 
ayenene müeabaka yerinde 
hazır bulunmayacak ol•
lar dıhl mlıabık iki ta· 
ktm bir hakem taJln edip 
mü.abakalarını behemelaıl 
yapacaklardır. 

J O) Memleket ıaha11D" 
da rııiiııbaka yapacak ta· 
kamlar aahalarını oızamata 
uyjun bir ıekilde tanzim 
edeceklerdir· 

ı ı) Bu miiaabakalara 

ıfttrak edecek kadrolar (1) 
tdar~cl ve ( 13) futbolcu ol
mak Qzere ( 14 )' ktıtden ıba · 
ret olacaktır. 

l ~) Gayri nizami 
oyuncu oynatan veyahut 
oynattılı tahakkuk eden 
kulOpler hDlrme• mallap 
addedilecekleri ılbl lt61pc• 
de kendilerine hiçbir . ma1· 
raf yerılmeyecelr •• ıayet 
yerllmlt f•• ııttrdat edllecelr 

tir 
13) - IClm• maçlarını 

yapan takımlar mlaabalra• 
laı ıoı 1aptıkları ıOn ıeldlk· 
teri yerler• d6neceklerdlr. 

14) Merlıre•de 1apıla-
cak final ma~ı berabere ••
ttcelendlil takdirde tem.il• 
den deYaDI ettirilecektir 

15) Sahalarda maı ,. 

pan takımlara maaraf ••· 
ml•le l»lr ıey •erllmH. 

16) Marmara kGmeıl 
( s. u ıktnvt •JfMla ) 



SATPA ı 2 

Köyliilerle 
Konuşma. 

Kö1lü kardeıler ! 
Bu ay ıubat a1ı içinde 

RADYO 

-- ANllRl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

en bG16k tmtllaaaı ıeçbl 1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

yoruz. Aramızdan en iyi T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 

rörüılü, olguo "8 falı. köyle· I T.A.P.31 ,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

rlmlzl bayındırlaptnabılecek 28 2 u.W . Salı 
•e her itte bizi ere yol göllere- l 2 JO Pıojrnm 12.35 Türk 
bilecek gibi olan arkada ıle müztil Pi. 13 OO Meml• . 
rı idare için ıeçlyoruz . 

ket saat a1arı ıjanı ve me· 
teorolojı haberleri. ll. IU. 14 

Elimizde köy ihtiyar he· 
yet ı erlnfn nasıl aeç !ecejlnl 
•e 1eçllecek olanların ne gibi 
•atıfları olmHını bildiren 
bir kanun ve b61ükler imlzlo 
kıymetlt buyruk lan vu. 

' Rlya1etıcumhur Bandoıu 

Bununla bera~er bizim de 
a:a çok bu tılerde olın tec 
rübe Ye rlrıGlertmtz bulu 
Duyor. Gerek köy kanuau 
mu:adaa ve rerekse buyruk· I 
larcian •• ı•çaalı tecrlbe· 
lerlmlzden aldılımız, derale 
bu ı~lmlerl Japarkeo kım
HDID lHlrlne kapılmadan 
ıırf keDdl bı lıımız, lrendA 
cllflncemıse ıöre ll1ık olan 
ları •JUmamıa keadt men· 
faatlmlz icabıdır. 

Şunun bun•• lHlrl altın · 
tla kalmak Ye onların k6lü 
emellerine llet olmak ko 
ylm6z0a kalluom&11 bakı
•ındao laıç dofru deill 
tlır . 

Komıu kaza Ye •lli1et 
k61lerlaln baaılarıada köUl 
pro1talandalara kanarak 
ılrllt6 çıkaranlar, hattl 
birbirlerinin kalblerlnl kıran 
lar olduiu tee116rle duyu 
luyor. Birimizin zarar 16r· 
m~ıl, bir Yatandaıın yara· 
laDmuı beplmtzın. zarar 
ılrmeıt, hepimizin yaralan· 
maıı •• hepimizin kallı ya 
ralaraaın lraaama11 demek 
tir. 

Ttlrk milleti Ye onun bel· 
kemlll olaa Türk k6rlOıil 
her an böliinmez bir bütln 
haline ıelmlttlr. Bu bOtGaü 
bllmel• çalıımak kadar boı 
•e ıOlGnt bir t•Y olamaz. 

Rey Yermek kanuni e• 
ıaf ı bal• ola ala rın en mu· 
kaddea hakkıdır. Bu hıkln 

le u llanırkea çok diiıünmelt 
ve heHp ederek kime, ne-
reye Ye niçin ve rdlflmlzl 
dtlflameltylz. Yokıa, iyi bll-
mtı olalım ki rey verdtlde 
rlmlzla yapaeaiı feaa lık yal · 
nıa ona defli. hepimize b4 
tla rey Yerealeredfr. Ve 
onların yaptıiı c6rümlere 
bGtQn r•J verenler ortak-
hr. 

S. V. BortJ -Batll iti~adları inanın 
aıt:stlır. 

Film ~evlrmedea evvel 
veya çe•lrlrkeo «b t ıl Hl 

kadlara :o inanın aı o t-mn ta 
nat&carlarının aıayun bır hay 
11 yOluektır •. 

Me1cli Judy G rland fç ln 
de bakırdan ptıton bulunan 
bir orkeıtra r taka t inde ıar · 
kı ıöylf yemn 

Güzel y ıldız Una Mer 
kel çeytrdtğl her ftlmdtı bir 
defa esk• ilk rplolerlnden bl· 
rint atyer. 

Ro.ıı:allnd Ruıel f ılmi çe 
vlrmeğc ba ıladığı ilk hafta 
iç nde birkaç defa e ıkl rob 
döıambrıoı sırtına geçir r 

Ftlm çevır ğe baıladığı 
ıırada Robert Taylor ıo plrn 

1101 'b ir yatağ ı üze-r ne koy 
111ay ı ltl)•ad t:-dınrofttır. 

Norma Şereı daim oıkt 
makyaf m&1a ve takımını 
lıtlmal ~der . 

'.Frantız u.o•tk ra Pcroand 

(~ef: lhtao KünçerJ l -
Ltncke - Muzaffer ıılahlar 
[Marı} 2 - Schrelner 
K.on1er polkuı (Klarloetler 
leın] 3 - Salat - Saeoı -
Sarı pren1tı uYertürü 4 -
4 Maıcaıani • 4<Kavale· 
riya ruıttkana {aaüzıkıı dra· 
mandan ıele&uyoo J 18.30 
Projram 18.35 Müzık [Çı. 
ı•n Ye ıaıre Pl l 19.00 k.o 
ouıma 19.15 Türk . nıOzıfı 
[Faııl be1eU - Nııabürtkj 
Ceıll Toeı .. ı, Hakkı Der
man; Eıref Kadrı. HHan 
Gar. tsa1rı Üfleı Hamdı l'o
kay 20 00 Ajanı meteoro. 
loJı babarlerı, ziraat bonHı 
(fı1at) 20.15 Türk nı\izıjl 
Çalaalar Vectha, Refık Fer · 
tan, Fabtre Fer1an CeYdet 
Çaila Okuyanlar: Müzaffer 
lıkar Semahat. 1 - Tat10 · 
ıun - ıuzlnak peıre•I 2 -
Sedad · .::>uzınak ıarln -
Ne çok ~ektim huretlnt 
ba1ret1at. 3 - Hacı Faık 
- Su:sınak ıarkı -- Kuzucu· 
lum ne kaçanın, 4 - Ha· 
cı f alk Suzinak ıarkı -
Senılz ıeceler ıeçtl . 5 
Faiz Kapancı · Suzinak ıar · 

lu - Unutma canı• Ö -
Oıman Nihat • Suzinak ıar-
kı - Ne miltkOlmOt ıenı 
ıe•mek . 7 - faiz Kapancı 
. Suzinak ıarkı - Y alalını 
ıüldea yapıam. 8 - Şe•kl 
beJ • Hicaz ıarlu Kıt 
aeldl firak . 9 - Şevki bey 
- Kudretin klf ı dejıl . 1 O 
- Aziz efendi . Hicaz tar 
in - Çıkıp arzı eemal e1le 
21 00 Memleket 1aat ayarı 
21 00 Konuıma 21.20 Eıham 
tabvıl&t kambl10 · nukut. 
bornıı (fl1atl 21.30 Temıtl 
[Doktor: Yaaanlar Ekrem 
Reııt Ye Kemal Töz~nJ 
22.00 Müzik [ t\lçük orkeat 
re: Şef Necip Aıluol 1 -
Vılly Rtchart• - lık bahar 

da bir çift aıık - uvertO,.. 
2 TıchaikovV1ky 

Şarkıcık 3 Lumbye - Şam 

panya [Galop) 4 Stede 

- ilkbahar melodtıl 5 -

Mıcbe l ı - Bu1eler Hrena<lı 
6 Fraoz Sadek Vıyooa 

ıeo b a lm rüyalarımın ıeh· 

rhfo 7 - Henrtqüee Pe 
rll r rak11 8 Cullota 
intermezzo 1 Reelden 
y.-ald Vtyaaa müzikleri 
Potpuri 23 00 M&zlk l Caz· 
b•d - Pl .J 23.45 24 Son 
ajanı haberleri Ye yarJnkl 
projram. 

Grayey Gra•ey ayın 1 E ün · 
c6 Cuma acına film çevir 
meğe baılamn. 

Joao Cra•ford hep ukl 
loc ıını kullanır. 

Deonll O , Keef enin cebtn
de ulur getiren btr dolar 
vardırdır t-tlm çevlrmefe 
be.ılamadao evvel bu para 
oın yerinde olup olmadığı 
tetk ik eder. 

GOzel J eanette Mac Do· 
nald yerde ılçtm ı6rdllkçe 
bamen toplar. Sııımı yerde 
bırakmak onca uıunuıluk • 
tur 

TeRK.DILl 

- SEHİR HABERLERi 
Tarım Kooperatifi Dün 
Toplantısını Yaptı. 

--------- - - ----
Ziıııt Bankalın Jıhkısi r mırta~ısı lo~puıti tler ~on· 

trö: öıü nün hezır ~u 'urdu~u lorgu~e rtz
namıye göre görüşmeler ya,ıld1. 

bul edtlmtıUr. 
Ruznamenta d•l•r madde 

lerl (berinde de ıörüımeler 

ıtr mıntakan kooperatifin olmuı ve mGıbet neticeler 
kontrolörii ŞGkrO , Ztraat Ban tevlld edıldıtınden takdJr •e 
kaaı MüdllrQ Sadık Ye yö ıltayiıle Jad edılmtıttr . 

Dün tarım kredi koope 
raUft, aenelık konırulnl 

HalkeYI Hlonunda, Balıke· 

neUaı kurulu ile kontrol ku· Buodaa ıonra ıkı Jedek 
ÜJe ile mOraktp 1eçlmi ya-rulu Oyelerlnla tıtırakile ıe 

nelik konırHIDI ıaat 11 de 
Japmııtar. 

P.•lmııtır. Yedek G1elıkleu; 
lımaıl Safa K.a1&pojlu, Lat. 
fı Kıral 1 aOraktplıje de ortak 
Hilmi ŞeremetlJ Hçllmtıttr. 

Ruznamede ıörilıütecek 
baıka bir madde olmadaiın· 
dan konıreye b67lece ıoo 

ola raporları okunmuı. ka· verılmtıttr. 

Konıre baıkanhlıDa Htl 
mi Şeremeth 1eçllerek ruz· 

DameJ• ıöre. btr ıenellk 

faalt1et Ye milraklp heyeti 

Bandırmada 

Yotsul çocuklara yemtk 
ıenhyor. 

j lkı 1ütün 
Kaçakçısı 
Yakalandı. 
K.epıOdün Mahkeme ma · 

ha lle.inden Ahmet oflu Şük- 1 
rGnün e•lnde B kilo lı:ıyıl- 1 

Muhtelif Vergile
rin Mürur Zamanı 

Maliye VeA°dldi alakada~lor' 
buna aid bir tamim yaptı• 

Maliye Veklletl tahıt l nunuo yOrOrlüie keauld•~ 
milruıu zaman nıüddetlHI tarihten ıonra eekl z•"' ~ 
ile bu naChldetlere baılanııç ı lara a ld olmak Gzere tabi~ 
olarak tarlblerln tayin ve kuk etttrı1ml t verııl•1,ı1 tHblU buıuıunda bazı ma mürur zaman hDkiUP il" 
hallere• tereddüt edalmul ıeae eıkl kanuna ıöre 
dolayııt1le , muhtelif verıl aap edilecektir, ,_t 
kaaunlarınnzda yazılı bulu Kazanç verglıl tahatl ' 
nan tahaıl m6rur zaman ruru zaman mGddeU bati ıJ' 
mlddetlerl hakkında alika ıı cının ta1lntnde, yertf ı.ıd 
lılara btr tamim yıpmııtır. taalluk ettlil aeneafn t•• _. 

Tarh edıltp de katllettıil ve Yergi 933 Ye dah• ~ 
mali yılı takip eden mail velkt ma lt HDelere atd 
yıldan itibaren bet yıl için dulu takdırde tahıllı •81 
de tahıtl olunmıyan kaunç ru :aaman mOddetlala v•' ~ 
yergileri mGrur zamana nla katlyet ke1betttil tal~ 
ufrıyacaktır. Yabancı mem- ten ıonrakİ zaaııan. f' ,J 
leketlMde bulunanlar için 934 ve daha ıooruı "~ 
tahııl m6rur zamanı on ıenelere ald bulunduiu t• 
senedir 2395 Numaralı ka- dtrde de bu müddetin f~ 

---,.•• ıının kattletttil mail 1 
Açık Konuşma: takıp eci•a 1ıt 1pttda1111~ 

heaap edılmeıt lazım I 
Kocasını Ara- mektedır. "' 

61' d Bu Yerıt hizmet erb•d" 
yan AO ın. Ye hizmet erbabı dı11:,. 
Gönenin llacıoba köyün kalan kazanç verıııı mO 

Bandırmadan yazıh7or: 

lSandırma merkezinde okul· 
lardan aeçlleo ( 130) çocuia 
birinci okul btna11nda ıkt 

a1daoberl haf lanın beı ıO· 
nOnde 6fle 1emeil veril
mektedir. Bu bayırla itle çok 

den Mural Kuraknlpak ka· leflert olmak \bere ıkı k~ 
mıı Ult6n buluDmuı ye ya- 1 

flSl Mürüvvete: da mGtalea edılecektlr 1' 
kalanmııtır. Kocaoızao ılzl barakıp ıtt met erbabına tarh ecl:,.,. 

ufuıan Bandırma Çocuk 
!ıırıeme Kurumu Baıkanı 
Salah Gönen takdire llylktır . 

Bu yemek verme den yı 
lı ıonuna kadar de•am ede· 
cekUr. 

Oütkinlann sipaı ve ten
teleri yeniden yapılacak 
vı ~ir renge ~uyanacak. 
Btrlraç ıDndenberı . ıehrl 

mlz dilkkiolarıoın tente ve 
ılperlerl ıokllmekte ye ye
niden bir 6rnek Gıertne yap
tırıl11>aktadır . 

Tente Ye tlperlerfn eni 

Konakpınarın Taıpınar 

köyOnün S~petçl mahal· 

le1tnde oturan lbrablm ol 

lu Mehmedln eylnde de 2l 
kilo yaprak tütün bulunarak 

•erıtoln müruru zaman ... 
Uflat Ye ı4 a1daoberl ara- lanııcının tayininde, •"': 
madıiını Ye btr aya kadar ,r 

2395 numaralı kazanç f .ıı 
ıelmedıil takdlrd• keadlılle O lr 

ıııı kanununun yür '~ 
olan allkaaızı ke11cellntzt mevklloe konulduju ter• -
yazıyor Ye bunun bizden ten eY•ele ald olan ye ~ 
ilin edilmesini rica edt · Ye daha eYelld mali •" muıadere oluom uıtur 

Her lkt Ultiin kaçakım 
adliyeye verllmıılerdlr . 

da yor aunuz lerle allkah olduiu takd~ 
Kocanızdan ayrılmak için de nrglnln kattyet ke•b f' 

ıeluen vey~ yüz Jlrml Hn
Um ile yerden itibaren dört 
metre lrtıf aında .-e oluklu 
çinkolar Ozerlnden aıkıh 

olarak yapılacaktır. 

Bu it ikmal edıldıkten ıon 
ra, bilumum dOkkinlar ve 
cadde üzerindeki eYler kur-
ıunl renre boyanacaktır. 

mahkemeye m6racaat etme 
1 

nl:a Ye boıanma llararı al 
uıanız icap eder. Akıl tak · 

clhde btr baıkaade evlene· 
mezı,nfz. Btztm yapacaiımız 

tlanın da buna bir fa1daıı 
yoktur 

Yalnız belki kocanız bu 
1azımızı ıörGr de evine dö. 
oer. 

tlil tarıhtn; verıı 2395 ;,, 
maral\ kanunun y6rOrl ~ 
ılrdtil tarıbten ıonra o t 
934 ve daha ıo•rakt 11111•1 1enelere taa lhik ettlrd~ 
takdirde de verıtnln k• 
leıttll mali Jlh takip .:, 
mali yıl, mürur z• fi 
bıılangıcı olarak kabul 
he1&p edilecektir.· .. 

. . .... Muvazene verrııtne 1 ti 

938-939 Yılı Bölge Lik Maçla
Yoksa a1rılma kararı için 

yukarıda da yazdıiımız aı ı bı 

mahkemeye mlracaat etme 
nlz lazımdır 

ce, 1980 numaralı kaıı"".,-
9 ncu madde1incle ver•1 ~ 
taaltôk ettljl mali ••~ 
tak ıp eden mali , • .,, ~ rı 11 Martta Başlıyor. 

han paranızı bu düıGnce 
ile poıta ı le 1•ne ılze iade 
ediyoruz . 

itibaren bet yıl içinde t•' 
at i edilmem it verııler ,_, (Baıtdrafı birinci ıa1fada) 

nl teıkıl eden kuluplerı n 

tat• ve yol nıaarafları k r 

ıılıiı olmak üzere her at ka 
dat lçlo ( 150 kuruı) ve 
(Eğe ldimeılnln} Havran - liur· 
haniye maçı için her arka 
dat• (b6t6n mauaf dahil) 
(75 kuruı) ve bu ta lumlarıo 
merkezde yapacakları müsa 
bakalar için (2 ıer lira} ye· 
ıaltl nakliye ücreti verilecek 
taıe ye ibate bölrece temlD 
edilecektir. 

EGE KÜMES!: 
12·3 939 Tarihinde Şuürl 

Sumer ıdareılnde Havran 
86rbanlye1 Biirhanlyede kar. 
ıılacaklar; 

J 9 3 939 tarihinde Şufırl 
Sumer ldarealnde Bürhanlye 
- Tekıpor Balılı eı lrde kartı 
laıacaklar; 

26 3 939 Tarihinde Şuürl 
Sumer ldarealnde T ekıpor -
Havran Balıkeıtrde karııleıa 
caklar, 

M ~RMARA GOMESI: 
1 J .3.939 Tarıhıad~ Hulki 

, 

Karahan ldaretlnde Bandır
ma ldmanyurdu Bandarma 
Doğaoıpor 8a11d1rm da kar· 
ıı laıacaklar; 

12 3 939 Tarih inde Hulki Neşriyat: 

rur zamana uirar "':,, 
mevcut oldui•ndan, ıo&J ~I 

Karahan ldareelnde Göoeo 
ldmanyurdu - Ganeo Yeni 
doğanıpor G onende kartı 
laıacaklar; 

&ene verglılnde kabul •d._,
beı 1eoeltk tahıll mi~ 
zaman mGddett baılao ti. 

ilk öğretim nın, veralnla taalluk e!,,r 
Maarif Veklle ll tarafından malt ıeneyf takip edeo ,JI 

aeae lplldaaından heıaP 

18 3 939 T arthl•de Mü-
nlr Yenal tdareıtode Gönen 
Y eoldojan · Bandırma Do 
ğaoıpor Ginende karııla· 
ıacak lar; 

Defredllea ve tdarehanemi 
ıe 16nderlleo bu haftalık 
öfretmen ve eiıtmen ıaze

teılnln 2 ael ve 25 ıubat 
tarihli ıa ym çıkmııtır . 

içinde Bat•ekll Refik Say 

lecektlr il 

19·3 939 Tarihinde Münir 
Yenal ida re.inde Gönen jd 
manyurdu · Bandırma ld 

Hava kuYvetlerlne Y'' .,t 
nrılılne a td olaa 288% I' 
maralı kanunun 12 ocl -;, 
deılyle konulan h8~ ısı• 
muvazene verıtılne .ıd f damın kabine projramını _ Ü • 

izah eden Millet Mecllılnde- ruru zama hukmüa 0 ti 
ki nutku tle muhteli f mea nı olduiundan bu ver•• -' 

do müruru zaman bati• 
1111 maoyurdu Ba dırmada kar- lek ya~ıları , den va1ıtuı 

ıılııacaklar ; olarak gGmrük lıtthıat tar-
25 3·939 Tarih inde Şuurl zını gchterlr bir levha Ye 

Sumer idaresinde Bandırma dtier re1lmler vardı r TaY· 

~ının tayininde Yerrto1,. ~rl 
a lhi k e ttlil mali yJlı ':f" 
eden mali yılın beti• 
tı11aı UUhaz edılecek1 1' 

ldman1urdu - Gönen Yeni 1_•_1 ,_e_ed_e_r_ız_. _______ .... 
1 
••••••••• 

doğan Bandırmada kerııla - ,ı1aıacakl11rdu . 
ıacak1ar ; Fınal maçı Ele ve Mar 

26 3 939 l crlhlnde ŞuOrl mara kiimelerl birtncılerl 
·Sumer idaresinde Bandırma era.ıada ye 2 4 939 pazar 
Ooiaaıpor -"Ci&nen idman· aüoO Balıkeılr Al i H ıkmet 
yurdu CID•n ıtadıada kar · •t•dıatla yapılacaktır. 

CfNGIZ HAN _, 
Tefrlkam,z buıOo 11'' 

dl ÔzGr dılerlz . 



...., 1 MART lHt 

&. 
Seher 
Vakti 
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G E N Ç L i .K VE E D E B 1 Y A T 
DOLUYMUŞ SOGUK 

SAYFA. 3 

' 1 
• 

Gençlerin 
Sevinci 

Korkuyla rnoraraa dudak· Ebedi sandığım sıcak sevginiz; Crnitsizligiulİll U)~Hıdı~ı arı Türkdılınde kendılerı rçı n 
larında btrbırını kov•I .. "ld 'i bir ıahıfe ı.çııcaiımızı ha bu 
aıabı "-·hlc h 1 .. •Y•D Çorak sahralardan daha kuruyn1uş. Başım yası1ğmıa )'Ol'~UU gouıu '. alan aençlcr. bu HVlaçlerlnl 

1 ... a "ar Ye l&o . 1 d e •ı•n a6ılerınde ııttık~ ~~~ Her sözünün bende b11 ak tığı iz, Biı· kadıu kap11n111 ara ığm arı 0 ze mektupta ve ıdarrhaoe· 
JÜyen debıetle bo QI K arumla kanşıp boşalan suymuş. Sıcak ~·aıağuua doğl'll ~iizüJdii. mlH ıeierek bildırmek ne· 
bir etatlr mabİCiku J lbnmtı zaketınde bulundular. Bu 
lüyordu. g 

1 aO· G .. , .. b A k b 1 d me'·tuplardao birisi aıajıya onıum u manayı pe yeni ildi. Bu kadın, o ~imal sema arm an. " 
Buhran! "' olduiu 8ıbı alı1oruz: 
HJıte;ıe nöbetleri.. Ruhun1da uyuşan ecım dirildi. Parlak yıldızlarla girdi tıdama. Gazetenize bar geaçllk ... 

Ve dellceılne, ıOreldı fe Gururunı sarsıld~, hissim ezildi, Seçti bir ka~ını aralarından; hı feıl ı ive edecejlnta ıayl 
::~a~11

1"1•hırler atbt boı~nao Sevilmek: kafamın kuruntusuymuş. Ruzlu ellt~ri~1 le koydu kafama. a11 kulaldaramdızka ~~d~r •:
1
-

ka•a' P ılslarla karııılr kab· dt. Çok ıevln j , • a u 
alar.. Samimi sanmışım meğer her sesi. Bu kadın, yokladı odamı sessiz. mutauvver olan fıkrıoızıa 

U 
Yerde, be1azlu frfade, / . dk b d pek ye.kın bir :ıamanda ha · 

puzun y t " çıme sin i çe gur et gölgesi.· Sonra l>aş tl'',tıına oeJip otur u. L a an alGye rat· • ' " kılcal• vumuı için ıa•ıraıa· 
cn~ · Bu mudur l(Jhin en son perdesi, Baktı, derin derin bana hevessiz l anı1 oruz. 
raaı:~ :ıaınaD, aıenlerl• ka· Gülüşümü elem pek çabuk duy muş. Başımla bir ıamaıı oynadı durdu Geaçlıtın lok ı ıafı için ha· 

mateıntndea ZIJade zarladıtıaız bu hayarlı ze 

:~:;:::•a,r~n011•t1rabı bakım Silsen de içinden beni büsbütün. Ve uzun babseUi ıuacerasındau aıınden btr laarl• .. aıerel•r 
l r mGıken bu ıü elde edlleuilne katly•n 6• •ıçı.~ır? Sana biraz daha yaA ınım her gün. Uzak ülkelerden ve adalardan 

8 1 emlD olabılıut nlz . 
ht .~~.:: 11n6~'' neıenın tey Bilmern inanumı hercai gönlün: Yorgun hayallerin maverasından Açtıiınız bu ıahıfe ıle la· 

deıu 111 
rtt bir ıtUme H"I ! v /. I -' / llık 'leıtı'zler·•e arııtadalardan. ı • d bt ltı hıı b'ı taınteuı, bunda •Gt Uydffl Var ıgın a nas~ uOıLJymuş. , u lıkHlr ıeoçlfla e e r 

Uio br J•lı Ye kederin bü ııyah• ya çıfarıyonunuı. 
•ımeu,ı. l Rakipler yoluma kazsa da hendek, Ve :-onra soyunup Mirtli koynuma Oavetlnıze fcabet edıcekler 

ltllc&r IÔrij " ro OJnadıiı 1' ı . s 0 "Yordu. Beni bu sev ;]İden çevirmiyecek. Lambam uyumuştu daha pek er~eıt ıayıeııdır. Ttcrlb• ve teı-
k oau De olacak? 8 1 vık alanı olan bu ıOtDalar. 

ı; beıeıl muk 
1 fnttıez Kalbinden-kalbinıe vurulunca ek: c_.:ıı•lak kollarını sardı ho).'OUOl3, b 

la türlQ b adderatın tür- - da Türkdlli okuyucuları it· 
olduau b 1 

L lhnallerle dolu Derim ki; çektiğim boş bir korkuvmuş.. Bası uı lıo~ uyandım sabah gülerken.. çok ıenç ve eneıj k kabılı-
u 0•nı•rn d J • \ • Orhan O''ku" 'u" E d ı kt • rauız naııl l e e11 za- T Çağlayan ı . ıı yellerden ay • anaca ar 

8 
11 rı •cak? · ~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-z- ümidin)!& çok ku•vetlıdır . uluaa deva .:: k k h ıo 

Çılıın kahlcahaı Ql ed_t,or . hahralarıDtD araııoa barak- T h - ı arabyabllen erkf • an dl. aııırn içi• bnırlamakta 
Dl kuvvette . ar, Jlne .,. IDlf. koCHIDID 61üılloü yok a a y y u lerl• bakıyortlu. Batı tU oldufunuz uhıfemlaln blr•D 

G ·- d tan unutmuıtu Hatta, Zeki o" tüsu" ııt"ı İ)'!.ledı· nı'ııı ku!'oı.~ ·, kalmlt ıtbl 11lak, boJDU .~e ev•el ıaaeteol:ıe ıtrmeml•I 
•aç •a ın, kıı•r•n ~ -:; IA ' • ı•nlt alnı tertçınde tdt. • .. 

'lilnü •I ı • 1u- ile olan mOnaaebettol artar- -..ı ı ı derlı 
lr l

lku ıe IJeQ daitDıL ve ( ~(})geSİ ilde UyUdUYUlll c.•afU SIDID lrlade heceleri çt ... yel bl haHa r ca e ' 
ar 1 • mıı .,. eıkt 1ev1Utılolo inat· o ... Lt .. , e k ı ı l.lr lakl · 

•D ı ıaç aranı titrek \ ' A • rek .,. korkun~ .. r Geoç a em ere 
Qlaldarı,ı ı_ par. Çl i1rarlırı lcar1111ada daha e öŞinasım nnutmu,, ._ onu • Ç••lJor 1- ıordu: 

7 
ııf f111atı yaratmaa •• 

G ' •0P•rı- fazla mukavemet edemt1•· y JI d · · ,,1_ ki 1. lıı ~or.. Glmektea lcatılmalc ı ar 11' ıc:ınıus ren eueıı a.şam. - Ne lıtlyortUD· ,.,atmak 1a1e1lat ıDd•D u 
ereceılne ıele11 1 1 rek tik ıOnabıoı btle itle- Kadın ,.ı..,.ran bir eeıle; y•rlode teıebh•lllnOadea çek 

ID•h b nıan ara tnltlt Zeki, rektbı in 616· _ Beat ıe•t1or muıun. "" 
•uı lr hareketi b lşıklaJ'Ja .Yanan bir c.·ehre miUeha11&1 olduk. 

tOn ku•Yelllc &ca 11kı:,.•neı baa,.- tnOoü nimet · bilerek ıenç dl1e taletlt d ıtt1h 
tırayor. Ne milmkQo!.. kadını tlcna etmıı •• kOçlk (;özlerindeki lıüzüu nerde. Serhoı ~YDI korkunç ,... Bu yolda me arı arı. 

bı ' bk lla ır aız olacaiımıza laaacımıı 
Bır an, bOUin cı ı 1 r •e1ahata razı etmııu. Şair: firtiilii bak peuc.•eJ'e ıtle usun bir ka • kO b l 

.i bt h • QJ ere Zelıh h b ı.ttı ae batı bir kurfUD t• ııjlamdır Sahıfemlz er JI 
ar r arelcetılzlik ök a. ru uouo ütün ' l . . 1 .. d- . d .. dl u k d 

N6bet lceılldt •e ıenç ~ dtü. acılarını rttttit 1erde bıra ( ıece ~r IÇlll( e gun nztin ner e. lçHI kadar alır ya1tıla ' . bir•• daha ku•vet ve u -
akıaınla l&araran aa uı ' kara le 1epyent bir ı&zle av Zeltha mfltemadlJ•D ıo - ret toplıyarak ilelebet yaıı· 
içinde "••katı odanın det etti Geçmtıten bir ıe1 Yollar uzak, ecel pek yakı1J, ruyor~~, •• Zeki?. Allah ,acaktır. 
ldeta ıJçıdan bİr b:::·. Ye laatırlamıyordu. Soranlara, Ufuktan gelmiy,eni un ut, aıluna .a,Ie? Beni ···•yor· Bııe bu fe1ızU 1ollia in-

~ Y•reo Yıkıldı. Öldü em~? - ~=~~in dud klarını bGke· . ((Hayfa. im.k.Ansıı» dem~ sakın. muıun? Hakikaten ... ı,or· .,.kolan TOrkdth ı•nt•ll 
h •Jsr. ı .. ı,ecek . Kaf aaın111 muıun? h l - ıdarecılerlne Balıkeatr ıeac· 

•rlclnde, rubu kalb - Mest mt dlyonunuz? Biumiyen hierallJ göğsünde nyut.. Kadının .,. 111,etl va ı1-:_te 111, namına 8081uz te .. kklr 
•··ı o in tne dol. Hını baz it 1 d • 1 f •-ar•• 1• • .. ıan Yavruıu için ı nefcı an ar a ılyordu. u6ı er ' • O •• ıayıılarımızı ıunarıa. 
::t•,Jacak .. Beraber ,.,.,. Yarlıtı pek az hı11edlle• Ne yarından iimit, diindfln ız. ~·r kedi 16zO 'sıbı .. b,ı: t~~-- Latif Okyay 

ar... kederler •ardır; mazim, o Ne bakışları ~aran korku. rek parlıyordu. er o 1 
Fal&at De oi 1 kadar çabuk ı•çll ııttı ld H .. 1 . . · 1. k rar ıaratı. Ôtekl, btr 6 D 

Jelclerlnd U an ince bt ODUD daha eT•elce Yar olup ll ÖO)flJfl )lf"JCI~ a~'WSI kadar 1e11lzdl. bil 
1 e, ne de buılu ıu· E I rl jıoı 
arla 1ıkanan b b ol111adıtını bl!e düıGnmtyo .:.ıSl'UI' J aleme uzanan ehliz... Kadın oe yapaca bl 

em e1az ol· ram. Diyordu . ı lar• ınahıu• r 
rnuı YÜ•ünde bir har le t Fethi flk tuğ mly•nı ~··~ oladan indi. 
Yalnız, dolıun ıötıGnGea :İ ı•ıkın ık a arJ Bıbçed• 
tında eli b A k PençereJe lcoıtu 

1 , e eetırıldııı nktt rh e•lerJnl btrleıtlrmlt· G E C E D E S U L A R ve ıok•kta 1911tı bir kardan 
çı ııma1ı •ncak hl11edılebl · ler, hayatlarını tanzJnı et hk yardı Ha1lrırarak 0 a · 
len, mGpbem, dehı tlı kor mlılerdı . Genç kadın erke- (' l il 1 " l" l · 018 içinde öte1e berlJ• ıal· 
lcularla dolu kalbt ıeee ıaya er e sus 11 nr saray 6 Y"t•Jor ilot H•lyor. bır dedliJnl I dırdı. Bııı d6•Dyor. 111.a.· 

Çok ıeçmed n, bo7lu bo ılu etmiyordu. z ki lıe, ta .\ynasıncfa bil lll' nağnıeJer hüyiir lert kuarı1or, konıolun us 
Juaca Jathiı ,_ r1ol daa 1 \ " 1 1 1 J •• 1 b ı 16r• 

il\ tnanıı e 1ad1k bir koce adı . I •• pırı ll aı· a ' ll)'«J ( nşerı ay rinde J•••D anı aJ 
~af,ıf hlıçkırıkl"rla k rııık Akıamtarı rkeo gcllycu, el mlyordu Her taraf karan· 

1 
er D ini tiler "clmeic ha, 1 1 )algalara İrtP.ll ruhları hiidir JıLlarla dolu ııitı·df 

erinde ıetlrdıjı hedıyelerle " ' 
l)edı ~; _•oora tahtlı btr hGz· kadının aıuhabbetınt kazan. Hızla lambaya koı~~ ·ldft · 
kül runen ç~ reılnlo bü- nııı, nıcrnoua Y•~ıyordu Sulaı·rn ak:,cdeıı beyaz gfügesi, tıltnl fazlaca yukara aa ır· 
sn:~, dudak 'arlle kendııı UJr Y•z Gktamı Zekı mu- Öl .. uüu iiuıitJeı·J) kallJJer<le c.~aular dı Gayet 7•v•1ı dlııtr hl ar~-

• e veren bir kadının t ..1 d l~ 0 1- etle, lamba e ID e o ar•• 
ı ••ın an ıeç hem de pek faz· B' ı . • Y "~ •Jıtı od 11 doldurdu Du- ı ı r ork~stra llJU köpü 1\ ten .sesı karyola1• yak laetı at••• 

• rl b a g~ç geJdı Zelıhanıo ıo d Lt ki lyormuı 
h 1 fırı o,deoboya lu,plıyan rulı:ı.rına ne,~h oldu~u halde Kosau da)!ıalarırı ıwşinde 11~laı·... u7an 1rmd••

9
•nLç• b• lct Yt 

• ıların kuytu aö•.,. ... ı .. rınd- g • l') ö ·•b• •i•l t. a.ta, • 1 

b • •"" " " hiç Cl"V&p .,errn-dl. a'~man zden 1 ktldf H of ulan çıleın kahk•lııaların ' '"' .;, na yavaff• ıer ç• 
Bu hal btrlcaç kue de · -----------------::---------- kolunun ltOtCID ku•••tlJI• 

",erın:, •hndt, clolıun btr •• nm etli. Hele bir r·ce... btr hayal .... ızltğıle kocaıı datı1ordu . lamba71 ıerhotu• kafa11D• 
1 0 •g "Y•tı doluyordu. " d 1 ı d T l 1 Suler JaHf, yanı lleell · 

G Of. O a .. c .. ne u-·,•ntu"lu-y oa oiru a ere ı. ı r yor fırlattı ~nç k d •"" " .. u d 8 k ı dl. Arkaaını, odaaın ort•••n· • ın, arhk ıQkün dQ K we korku1or u us eıl en Odanın ı~t birdenbire par-
bulmuttu. . ocuı, Kecc yıuuıaı ellerlnı uzattı, Eak•t birden da , korkulu •islerle bakaa la•- bir ıııL:Ja .loldu. 

İn1aolığın ıar.t ve ıefıl 
ôınOrlerloto ötealnde, hu 
'«blQ endııeden uz.ele yalnız 
tı fe dolu bir hayatın f~c.rı 
P•rlar Fakat, hayatın en 
hrtp cHvelt tecelltlerl var 
clır. Ve umen ne adu 
1.ı"~tturucudur 
h,!~lıbe, üç ay vYel geçen 

1•el•rı çoktan kaybtılan 

nıau btr •'"'alt tdı K d b d kadı-• reytrerek aısdı. • • .. e ge . • ın bire. kuvvetli tr itme ar .... ... Ve •-adıD kotarak peace 
ıoka a ba'-an Kad••· hll& odanın orta • I 
d " pcncer~ önün ' beıl tle odanın ortuına yu reye Jakla.tı. Şiddet• camı 

c bekltye k ._ l ıında duruyordu, Hl kalça .,. 1 dl 
Dan s. ._re Uftı0U • Ja . vnrlaodı . kald1rdı, batı•• ıerl ('9., r 

""u~ • •-ı MOt sıoda tfddetlı bir unca c• · kt " •pas rıoı gQrlük Zeki, ıttrhoıtu. ema E l il •a•·ıt, Lar1elayı ~o an l k ~ y d nıoı acıtı1orciu 1 erinin tlt • • 
e tıçı tutuJor. içine dol•o dıyeo küf redlyordu. er e, L at•t ıarmıtlı. Ke•dfnl kor· 

1- t .. b t ı rek yarduntle kal.ta. Ztr• .. 
aor ku ara fevlcelbeıcr bır • ıka b•r lıöpekl ıt 1 ti r J~n kort."u elbet1erl celm•fe baı· kutan bitin ,eyler arka11•· 
metanetle mukavemet edı kadına baıını bl e çeYlrmeı lamıttı . Baealıılarının eon dan ıeUyor••t ••iti •leu 
Yordl1. ıu-zum ıörmeden ayafında •- L •- 1 duau L.-lul• baralrh 

d •·ı ıayretıle •ot•r•• .a,,o •Ja __, 
'-ua.ıuralarr, ıırtın •• ce L •taca karanlılrta boi11k Nıb t ldı y • • k atıldı Serhoıuo vo1nuaa ıa- ,. 

JO ae &rftlı bir ketiJltı borlu boyunca ar · f Lir lntltl lfltlfdf 
h b h B 1 k 1 t rıldı. •ıddetl• aarab rl bir D ayvan ıı 1 omurdabtyor yol••- . uzaodı fr • e c ., 1 b U•a'-t•. ezan elr•nuyordu. 
d K d mandayı ıOrDlc er •• 1 kea . .. • 

u adın evveli bır fe li aıbl ,.eneılnl ofn"tıyor, •ı· la 1 '•f1..1• lfklu~ • ,, dl•• ,ekti. Z... •h •rlDt r~ "' l!I 
" l endı, .. ı,.le Utredt, •onra, lerl•l lnrıyer••• rıbl .... .,. 

Oğretmen 
Acaba her eaaatklr liret· 

men kadar ıenlf midir? 
Ôtrel men a1ıe bir ıanat· 

klrdır ki. karanlıklar içer 
tinde bir yıldız çelenıl' 
aıenf ıler (jzerinde de mlı· 
betleri hak etmekle uira11r. 
Ôğr•tmen, bir namiUenıbl 
boıluiun lçenindekt akıp 
ıtdea ıahapları ı6rea .,. 

gchteren adamdar. · 
Hangi 111natklr kendi ru • 

hundan b•ıka ruh taeıyer? 
Eıerlerlnde okutlutumus •• 
kokledıtımız rula. keacl•el· 
dır Halbulııt 6fretmen meY· 
zu olarak .ı... aidatı .,r 

çocutu11 tçln• •'"''' Ye ena 
kend• tçlne ahr. Eıeri tiri ru· 

bun ha lttHı · 
Ôjretmen her tDrll fera 

fatln adamıdır. fakat l7le 
bir adamd~ lfl «•lsellllı» de· 
nen teylerin bltl•i4Nr 

Muharririn dılt, lcalemtdlr. 
Belki bazan bu kalemf• uc• 
kırrlabıhr. Fak•t 6fretme 
nl• çocui• verdlil ruh yolu 

nabtlır, emılrdlil ıOt ta ita hhur 
ett ırılebıltr mt? Ô•u• lefa 6f 
(S.JNJı lltlM teYlrl'811) 
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: Yok&ullilrı Gözetme : • • 

Hitler, Ruzvelt, Çemberlayn 
Da/adiye, Mussolini Ve Bon

ne /Le Mi1lakatlar. 

i Birliği Menfaatine i 
• • • • • • • • • • 
iKIYAFETi 

l'I 

BALOSU i Gizli röporttejı yapan: 

PASCAL COPEAU 
«Demokraaıler o~ kedar 

tlddetlt tenktdlere uirarla na 
, ulraaınlar, onların ıoa za 

maalarda nutuk verme re 
korunda birincilik aldıklara· 
nı evveli. ıöylemellyiz. 

Payıtahttan payıtahta ak 
ıeden hu ıealer, kanunlftnl-
nla ıoo haftasında baıla 

mıttı. Evvell M. Bonne tle 
M . Daladl1e mccllıte 'ler
dıklerl ılyati izahlarla, nu· 
tuk aerilerlnt kapadılar. Ay· 
nı ıoa, M. Muasollnt Vene
dtk sarayının balkonundan, 
Baraelooaaın ıukQtu miiaa· 
ıebetlyle mülalta bir autuk 
verdi. 

Onıformalt ve çlzme\er 
ırı1mf1 855 Alman mebuıu, 
M. Huleri ve nutkunu ııd 

detll ıurette alkııladılar. 

Hıtler bu nutkunda demok 
raıllere hilcum etmtıtı. 

Erteıl ıOn A merlka 
Relılcumburu M. Ruzvelt 
kendi nutkunu verdi 

Ruzveltfn nutku çok hu 
ıuıl bir komnede ı6y· 

lencllll için çok ıamlmi •• 
açık oldu. Ancak dört. 
160 ıoara bu nutuk ıı:alt 

bir ren2e bOrOndibülmek 
mecburlJetlnde kalındı. 

Şimdi ııra M. ÇemberllJ 
aın idi. O da nutkunda btl 
haıaa ıulh kelımeal üzerin· 
de durdu. Çemberllynın du
daklarından dökülen (ıulb) 
kellmeıl, ona hlı bir ma
nayı taıır. Bılıntnlz ki ıon 
ıOnlerde (ıulb) keli "" 
mHlndea mada dillerde keı 
retle ıeze11 hiç bir kel•me 
roktur. Yalnız bu üç harf 
ten ibaret olan kelime, muh 
teUf afıziarda muhtelif ma -
nalar almaktadır. 

M. Çemberliynıa (ıulb) " 
ber ne habaaına oltaraa ol· 
ıan mltekabtl bir emnı1ete 
lıtlnad eden bir ıulhdur. 

M Hıtlere ıöre lıe, (Evet 
ıulh, ilkin ... ) 

Herkeı ıulbtan bahıet 
mekle beraber, sene lııerke 
ıln mGdhlt bir harbe hazır 
landıfıaı bilmemek ııaflettlr 
Bazıları bu ıllihlanmanın, 
ıırf kendilerini müdafaa et
mek ıçln olduiunu 1&1ler · 
ler. Haydi demokratların bu 
ı6zllne inanalım Fakat dl 
ierlerlnln .. 

Baz dQnya ıef lerlnln reı-

retmeo J•ııyan lnıftndır , 

Ôlretmea öyle bir latan· 
dır ki bütün ruhiyle yeni 
dolan bir çocuk kadar te 
mlz ve ıaftır. Onun için 
çocukla ancak o anlaıabl 

Ur. 
Ôtretmen kafa dDnyaaın 

da •e o dilayaoın karanlık 

larıncla, elektronlar ıtbt do
laıan meçhulleri bir ek"n 
etrafında toplamaya çalııa• 
bir mıknat11ttr. 

ÔJretmen bir meyva af a 
cıdır: K6klerl1le kOhür top· 

· ralıadaa emdlfi bllıllerl 

lalebelerlae meyva ola
rak yedirir. Ôiretmen lnıan 
imal eden bir makinedir. 

Hullea ideal lilretmen 
ıl:aellıklerfn ıembolldGr ... 

Kemi/ Özdeş 

mi nutuklarındaki cümleleri 
bir kalemde hazfederek, bu 
ıeflerln a11 I ka lblsihlarıoa 
beraberce girelim. Onların 

• • • 

• • 
4 )1:\HTTA llÜKÜ- : • 
~IET BINASI SALO- ! 
N t NO A YEHİ LECEK i 

iç yüzlerfol ıörmeie. gizle 
mek itledik lerl f ıktrlerl an· 
lamaia çalııahm Bu bizim 
için büyGk bir kazanç ola 
cakhr. 

• • • • 
'-·······················' 

Möbla,eri kurtarmak~ 
Franu HarfclJe Vektlt M. 

Bonne, rerek kendi memle
ketinde ıerek•e hariçte faz 
la tenkide utramııtır. O ten 
kld lerde çok hueaıtır. Her 
tenkide cevap vermek endt
ıeıl tle kıvraoao M Bonne, 
bize bakınız neler ıöylüJor: 

- .Kendinizi benim yeri 
me koyunuz Veuay mua 
he.&enamealoln harablye uj 
ramaaıodan dola11 beoml 
meaulnm? Müalh hulmetlo 
den sonra Almanya ile an. 
laımamızdan bana çıkıııyor 
ıuauz llarbl lıtlyen ıtzler, 

Uıtfen biraz harp kitapları 

okuyunuz.Kaçarak muharebe 
etmenin faziletlerini bJlmeolz 
lizımdır Sonra, ıafdtl ol· 
manızı da ılzdea rica ede 
ram. Biz kaçak görOımek 
mecburiyetindeyiz. ÇOnkl 
harbe hazarlıiımız yoktur . 
lnıtlterede gerek manen •• 
ıerek maddeten harbe ha· 
zır detıldtr Hem kimin 
önGnden kaçtık biz canım! 

Alman1anıa, halyanın mı? • 
Suratını ılze fzah edeyln 

Artık Almanya doymak 
üzeredir. Almanlar, tasdik 
etmek lizımdır ki bizim iki 
mlıltmtz olmuılarchr. Eh, 
onlara yayılabilecek bir yer 
•ermekten batka yapacak 
ne vardı aankı! Dikkat edi
niz! Ben, her fır•attan tıtl · 
fada etmeli bilen, 6z cloı· 

ten bir dtmlomatım. Rtben· 
trop Parlıte tiren ona ıunu 
ı6yledlm: 

- Doıtum Rıbe•trop; A•
rupanıa cenup ıarktıt ılzln: 
dır. Orada lıtedlilnlz ıtbt 

hareket etmekte ıerbHtıl· 

Dizi 
Alman diplomatı bu tek 

lıfimden ıon derece mem· 
nun oldu. 

Rıbeatrop, ltalyadan zl 
ya de bizimle anlaımayı da -
ima tercih eden bir adam· 
dır . lıte, benim ıt1aıetl· 
mln en ince aoktaaı bura
dadır: Geç veya erken, mu 
hakkak ki Alman,adan 
balyayı ayıracajı:a . lıte o 
:ııamao bizler çok ıenıı bir 
nefea alacağız. 

Evet, duyar ııbı oluyo
rum... Sızler bana 161le ba· 
jırmak lıUyoraunuz: 

« - Avrupayı, elı kolu 
baih olarak muazzam Al
man1a1a mı terketmek nl
yeUodeıln?• 

Sizlere aevap veriyorum: 
- Hayır, hayır! BöJle 

bir ıeyl katlyyen hatırınıza 

ıetırme1lalz! Polonya, Ro · 
manya, Yuıoılav1a, buıiin 
1ahud yarın Macarlıtanmda 
dabıl olacaiı cenubi ıed 
keodıltjlnden teıekk61 el· 
mek üzeredir. Bu huıu•ta 
merak buyurmayınız! 

ltalyaya ıehsace, bu dev 
letl• so• aamanlardakl ita 

T ıkspor Kutü~ü 
Başkınlığmdan: 

5 · Mart· gJ9 pazar ıü 
n(l yapılmaaı mukarrer De
ve ıüreıtoln menimin ge
ctkmeat 1üzOoden gerJ bı 

rakıldığı ili.o olunur. 

jırıp çalırmaları Almanyayı 

çok aaablleıtirmtıUr Lakın 
Almanya vaziyeti kurtar· 
mak lçln ıimd ıltk gene hal· 
ya ı le doat geçinmek m~c

burlyetlDdedlr . Maamafıh iç· 
ten içe bu do•tlulc temayül 
lert azalmaktadır Belki biz, 
Alman1arıo bu hareketine 
muadıl ıerek iktlıadi, ı• 

rekae adli bazı imtiyazlar 
vermek mecburiyetinde ka · 
lacaiız. 
Şunu da itiraf edeyim ki, 

umumi harpten ıonra hal · 
yaya az çok baluızlık ed ı l 

mittir. Bu haluızlıjın kGçük 
bir ıeyle tellflıl lizım ıtbl· 

dır. 

Eier harbi uzaklaıhra~I· 
llnek, bu yapacaiımız feda · 
klrlıklar htç meaabealade 
kalacaktır . M6blelerl kur 
tarmak gerektir doıtlarım . 
Biz, lnglltereyle tamamen 
mutabık oldufumuz halde 
ıahane bir politika takip 
ediyoruz. ,» 

Hürriyet! 
M. Daladı ye ıade bir 

adamdır. Onun oynamakta 
oldufu mülatm role atd ıu 
i'arlu, herkeılnktnden hzla
dır. M Daladl1e ayaı za· 
maada muztarlp bir adam · 
dır. Bakınız, M . 8ganeden 
ıonra M. Dala diye bfze ne· 
ler ıöyledl: 

c-Emln olunuz ki ben 
MGnlhe bayram 1apmağa 

rıtmedlm. Parlıte hakkım 

da yapılan nilmaylılerden 

dehıetlt ıurette aıkıldım. 

Sulhu kurtardık. Fakat ne 
bahaıına! 

Eler ben b11 fedaki.rhlı 
bir defa yapmıı faem ne 

fıe, ilkin yarın Franıız top
rallnın yeni bir tehlike ıe 

9lrmlyeceğlni . kim temin 
eder. Fran11z vataaı aıırlar · 

ca ıGren faall1etln •e harp 
lerln blze kalan bir yadı

ılradır. Şimdi bu yadlılr 

benim elimdedir. Onu mü 
dafaa etmek mecburiyetin · 
deyim. 

Mecll•te, veklller ara11n· 
da yapılan dedikodulardan 
ıttttkçe ııkılıyorum . f alrat 
fUDU da 115 ve edeyim iri 
Franıa, hürrt1etl1le maıhur 
dur. Hürriyet bir çok Jer· 
lerdea koiulmuıtur, ilkin 
Fra'aıada yaııyor . Fraoıa, 
teplne••el hareketi ıtbl 

yeni btr hareketle karııla • 
cak oluna, derhal milyon 
larca f raa11z ıenclnl öl6ıme 
yollamafa lmadeylm. 

- SeNUVAR -

Soyyetler Birliğinde Hıflf ~~~~~~~~~ 

~::~~~~;;~~:~1~:.i;~~-;~'. I Osmanh Bankası 1 Memlekette tuarruf hareketinin lnkl1&fına hl•_.a 
lık milli ekonomi lnkııaf ı (f•• arzu•uoda olan Oımanh Bankaaı, Aile Sandılı 
plinı hnlckındakl raporunda urruf Cüzdanı) heıabına te•dlat yapanlara kura Is• 
ı lerl flÜrdOiü tezler, umumi ı r• fldeıt auretlle sıaiıdakt ikramiyeleri tenle karar •• 
latlmal maddeleri tıtthı a lto· 

mittir 

Keıtdeler 25 mart •e 25 ~yhll tarih lerinde ıer• 
olunacak ve her . keıtdede •ıaiıdakl lkramlyeler .. 
fıtılacaktır: 

de yüzde 70 nt•betınde bir 1 
tez yüdü aöz6nüade tut ~ 

maktadır Bu tezler, hafif it 
endüıtrlye, tıtıhaali fazfalaı ~ 
brmak, çeıtdt ıenlıletmek it. Tfirk llrahk 
ve kaliteyi Jftlueltmek için ı l aded T.L . 1000 -
ılttlkçe tezayüd etmekte ~ 4 )1) » 250 
olan iptidai madde kaynak it S )1) » IOO -
larından tam tıtlfade 9azl· ~ 25 » » 50 
feıfnl vermektedir. it. 50 » » 25 • 

1942 ~enea 'ade, pamuklu " Yani cf'man 85 aded TL 5 000 
lıtlhaalt, 1937 fltıhıaltoe € Tiirk liralık ikramiye. 
nazaran, yüzde 142, 1ünl6 it. Aile undıjı heıabırıdakl muduah kuranın 
lıUbaali yude 167 ve ayak g edlldlil tarihe tekaddtim eden alta ay zarfında: 
kabı lıtıhıall de yilsde 143 it T L . 50 · Türk lmuından aıefı düt':'>emlt ol 
fazlalaıacaktır. J her mudi bu keıtdelere lttlrak edt'cekttr. 

Geoit t•tlbllk maddeleri 
endQ,trl•lne ikinci b•t yıllık ~~~~~~~~~~ 
p li o devrealnde 8.8 milyar • .111 .111 .ııır .ııır .ııır ... .ıııır 'f. 41: 'l_ • .ıııır .ıııır .111 .ar .111 .111 .ıııır 'l 'l. 'l. '( f; 
ruble kooulmuıtu, 6çüncü IC. IC.. IC.. -=.1t.. tt. ııt:. il: IC. tıt'.. il: tıt IC.. IC.. tıt'.. il: 

be11ılhk plAn deneıtnde ~.ı. 
lae aynı tıe bu ıefer 16.5 i 
milyar ruble konacaktır. Bu 

TCırkiye Cumhuriyeti Ziraat Bank• 
Kapital: JOOf)0(),000 Türk lir1Jsı 
Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans 

Dünyanrn Her Taralındfl Muhabirler 

plio dene•I eıoa11nda yeni l/J 
olarak Barnaul, Novoılblrak = 
Kuınetak pamuklu menıucat lflİ. 

fabrikaları ile, Lenlnkan .ı. Her türl6 ztral ikre:alar-dJier bilcümle banka 111 

dokuma tezıibları K.tev •e il/. amelerl büyük ıubelerinde klrah" kasalar. 
•e Semlpalatinık k•••t .ı. İhbanız. taaarruf •e fuım'Dara hesaplarında ik• 
kombineleri •e Taıkent pa ~ mt1eler. 
muk kombiDHIDID ikinci ... 
luımı, faaliyete açılacaktır. = I kramtye: Miktar/: lkramlyellln tutarı: 

Garbi Sıbtryada Kazak ili ADEDi 
latan Cumhuriyetinde, yeni 1111. 
kumaı fabrtkalaranın kurul · ' 1'J. 
mHına baılanacık, ve eıkl 

1 
~ 

meaıucat endthtrlıl mıata .,. 
kalarında da yenli:len çorap = 
keten •e ipekli lrumaı fab· f!I. 

LiRA 

1000 
500 
250 
ıoo 

LiRA 
ıooo 

500 
250 
ıooo 

1250 
1200 

1 
ı.o 

25 
30 

50 

kaları faıa olunacaktır. • 40 20 aoo 
Pllada ezcümle SoYJetler ı • ıô8 iOOô 

Blrllitn•n Avrupa k11mının J1J Bn lk'a .. ıyeltr hu üç a11•a bir •lınak üzırt 
ti mal •e ti malı ıarbt mıntı· -' nıde dort iltf a bu miktar uurindı11 kura 'ilt 'o~ 
kaları ile Uraldan orman • l ktır 
;:~tl~~:··:~:.::!~~::'.iıa da bi I ~··· .. 1J "i-. "1-••••• 1--_-_ 1-1-. 1-1-. 

Kliıt •e odun . klmyaaı 
mileHHelerlnln adedi ye bu 
arada odun hidroliz f abrl -
kaiarı f•zlalaıtırılacaktır. So· 
ltmalu. Sıu Narı. Kraıao-

yauk, Kama 'le Kondo110 · 
ıa seliiloı: •e kliıt kombi-
neleri de lıleameie açılacak· 
hr. 1942 Senealnde klfıt ıı-
tlbaall, 1937 lıtthaallne na · 
zaran yiizde 156 nlıbetlnde 
yOkıelecektlr. 

Pli.o, 1ııdai maddelerin 
çeıldlnln ve bunların bılbu
ıa y6kaek lralttelt k111mları 
nın mlhlm ıurette fazlalaı · 
maaıoı nazarı dikkate alın· 
maaıdır. Bu iç Jolda Gç ye 
nl et •e beı yeal ıe,er 
fabrlkaaı ıılelllmeie baılıya 
caktır. 

Üçiincü beı yıllık pli.n 
devreal eınaaında, yeni, ye · 
nl tereyafı, tek•tf edtlmıı 
ıüt. toz halinde ıüt, alkol. 
fay, ekmek ve puta fabri
kaları ile fıforlflk teafaah 
da vncude ıetlrllecektlr . 

1942 ıen~alode, konu~ne 
lıtthıalt, 1937 HDHIDe nlı · 
betle yibde 206 fazlaıarak, 
1 mllyar 800 milyon kutu 
verecektir. Şeker lıtlhıaltde, 
1937 ıenealne nazara• yüzde 
144 fazlaaıyle, 3.500 000 
tona •aracaktır. 

Bu milddet zarfında ba
lık end6strlıl .ie tnklıaf ede-
cek •e bu ıahada 4 kom
blno, 5 büyGık ve 20 kGçGle 
frlıorlflk lcurulacaktır. 

Klçük sanatlar koopera
tifleri lıtthıallerl de bu 5 ıe 
ne içinde en af&i• iki mtıll

D• tıkacaklar. 

Bahkesir Valiliğinde 
Vıliyet tdarel huıuılyeılnde kırk beı lira ve kırlı 

aıll maaılı üç mahalli idareler mlfettltllit •e kırlı 
aıll maaılı Itır tedktk ve icmal bOroıu ıeflıtı ve 26 
aıli maaıh Erdek kauıı mohu .. beı huıu•lye me .. 
münhaldır. Talip olanların veaallule blrllkte martin 
ıGaiine kadar vtllyete tıtlda ıle mlracaatlan fil• 

j Balya Hava Kuruınu 
I Şubesinde 

Ba~ya Ha•a Kurumuna atd tOOO adet kurbao 
18.2 939 tarihinde açık arttırma ıur~tıle m6zayed• 
nulmuıtur. Dertlere verilecek bedel haddi llylk 1 
iii takdirde kati ihaleal S-3 939 çarıamba ıüaO ,. 
de icra edlleseflndeo taliplerden daha zlyade 
almak lıtt1enlerln her rGn Balya Hava 
caatları alin olunur. 

Kıyıp mühür 
TOrklye Cumhuriyeti Zira

at Bankatı Balılcealr ıabe · 

ılnde 1764 numaralı taıar 
ruf cGzdanımda kullandıiım 
milhlr6m6 kayhettlm. Yeni· 
ılal alacalımdaa eakl mGhü 
rlmln hükmü yoktur. 

Suııjırhk Sultaalye ma · 
halle•I Milliye caddHI 

aumara l3 de 
Mahmut Gld'er 

Tııekklr _ 
Eıtm Bay&D 

teda vlıl huıuıun.I• 

rece itina •e dıkk•1 
ran KiUahya halli 
Bay lbralalme ale••• 
k6r eder, aaysıları 
tentzle ıblllı•ı rtc:• 

Ralıke•I' 
koruaı• 

kontrol 
AbJurr• 

Baaıldıiı yer: Vtllyet Matbaa11-8abkeılr 


