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Bezi Satıf ı. MilliŞef ,lstanbulda vatan· 
da.şiarın dertlerini dinledi. 
!s~et İnönü; Dol;;b;hçede sa~t 9 dan 
ıtıbaren muhtelif iş sahibi yurddaşlarla· sa

mimi hasbihallerde bulundular. 
lıtanbul, 3 (Huıuti} 

MılU Şef lımet İn8nü; dün 
oldufu ııbı bugün de muh 
teltf ıanat ıahıbt l d va an aı· 

Türkiye Her Yerde 
itibar G ö r ü y o r. --«Turk milletinin sulha ve 

medeniyete hizmetleri tak
dir ediliyor.» 

lıtanbul, 3 EYYelkl 

çarfamba llD6 ıaat OD bir 
bu~ulıta Hariciye Veklltmlz 
•e arka1laılarını alarak P•re 
lımama!lan ayrılan Savarona 

yah dAn saat bete dojru 
Do1mabahçe anüoe gelmıı 

larla ı&rGım~lerde bulun 
18Uf, arau •e dtl &deri dınlt1e 
rek notlar ahnııhr Cumhur 
relılmlalo vatandaılarla bu 
dertleımelerl eaat 9 da Doi
IDabahçe ıarayında baıla. 
11111 •• Ü 

Hıuiclye V ~lcılımt& vata 
g61en cumhurreJııhjl kiHtbl 
umumfıf B. K~mal Gedel~ç 
ile batyaver c .. la.ı tftrafın . 

dan ıelAmlanmıf ve kendisi 
nl karıılıyanlarlıt btrlikte 
Oolmabahçe rıhtımına çık· 

mııtır. 

hı ,, tir. 

ıııı:a t ıtır. 
ç llH\l devam et -

..ı Cbumburrelıl111lzln bu ara
ua lr k d k un uracı ile vaptıiı 
onuıa:ıayı nalcledlyorua. 

Bir kunduracı Milll Şef a an
latıyor: 

Kunduracı ALd il h 
f , a U a Arı-

man •met ınönQ .. 
i 

nun ıual· 
erine 16 yle c~ 

b d 
•ap •ermeğe 

• , •• ı: 

- lt••J• [ret\lılQdenhn 
Oo ılııı senedir l.t•nbulda · 

1•• Oa dokuz ıenedlr lcun· 
durac11ım , Bet ıenedlr lıen· 
dl luardulam bir l&ooperatt. 
fıa mGdare1ıaa. 217 Ma-

•Heee tıletıJoc:um. Çı, mal 
tevzi ediyorum. y aphrdıfım 
kunduraları Anadoluya ıevk· 
edlyeru .. . 

y Joktur Neden gladermlyor· 
• IQıı; memleket içine ıunuı:? 

mı ıcv kedı1oraun H 1 
k _. ar ce S b ...... k b un111ura Kflmez mı? - e euı fll 1, u ter 

H ilkler 6ç dört flrmaDIO elın-
d ayır Kontenjan lh· deydi . B•nlar daha çok ka · 
aı edilmeden Atııerlkaya 

ltlemeh terhk ve balet 
1 1 

zanrnak tçln her aOn daha 
da 1 ç n ucuz mal lıtedller. lıçt, her 

na ter fil ihraç ederdik. gün kaliteden biraz daha 
- Amerikanın lıo t . ld 1 a enJanı ça ı . ı ıe•Jy •'nden •e 

italya, Arnavutluğu 
ilhak Ede c e km i? 

Yedinci Italyalı filosu Kag
lıyara döndü. Muhielif sınıf

lar silah altına alınıyor. 
Ankara, G çenlerdc 

Anadolu ajao11na Loodra
dan Yerden bir h berde 
ltalyanın bezı Arnavutluk 
limanlarını t11al edeceil 
bıldlrllmekteydl . 

Avrup" matbuatında bu 
haber Mu11ollnln her ne ba 
ha11na oluna olıun afif u:&u· 
nu kurtarmak için yepaca· 
§ı bir teıebbüı olarak tehir 

edtlmektedlr. Buna 16re, 
it lya Fran• Jft karıı ileri 

•lirdülÜ taleplerde muvaUak 
olam Ull Arnavutluiu hl 
kırnıyeU altın• lıtcaktır 

Ma16mdur ki. "orunuıte 
llıaüıtaktl olan Arn• 

•utluk hakikatte 1926 
• 1 

d•bberı ltalyanın kontro 1 

ll\tındadır Hattl l g27 de 
'-Pel .. TtraD atsl•t•••• il• 

ltalya Aronutlujun dahı\t 
ıdarıeıtnf y nl Krı.l Zuiooun 
aaltanatını hahhüd tıltına 
almııtır 

Arnft•utlufun lktııadl, 
aakert ve tdarl bütftn mD 
hım mevkılerlnl haly olar 
l11al etmf'ktedlr 

Bu10r1 lıe, ltalya Heri att · 
mek arzuıurdadır Kral Zo-
loya 16rGn01te bir biklml 
yet b1rakılacak, fakat Ar 
na vudlulr ltah•aJa ılhalc o)u. 
nacalc.tır 

Roma. 3 (RadJo 1 De•· 
rllleaı HJahfthna çıkmıı 

lk n. verilen emir üzerine 
cenubi A merlka aularandan 
ıerl d6nmOı olan ltal1an 
donanmaunın yedinci fıloıu . 
bugün Kaılıyan lım11111na 

111uvaıı it ehnlttl/ 
Roma, 3 (Rad10) Fa.la· 

itibardan dllıtü. 
Yazı · .. Gizel bir ıey· 

m•t· 1Caçırmı111nı&. 

- Teıkllitautlık yüzln 
den kaçtı O zaman koope· 
ratıflmtz yoktu 

- Ye.-.ık , çok yazık. Ea 
kiri. it dııarıya ihraç ede. 

( Sonu ikinci eayfada ) 

Burgos ·Kabi
nesinin Müza

kereleri. 
Parlı, 3 (Rndyo) - Fran. 

kllt lıpanye kablneıl, bu 

gece General Prankooun rf 
, .. etinde toplanmıı 9C ıece 

saat 23 e kadar müzakere· 
lerde bulunmuftur Alakadar 

mehıı.f ıl, F r nko kabı ne• nln 
bu toplantııına büyük ehem
miyet •ermektedir. 

General Frankonun, yarın 
ceph•1~ h .. reket edip elml 

yecefl bellı de§ıldir. 

oıantouun yerine kaim ola 
cak korporaıyoo Ye ayan 
mecllalerfaln martın 1trmf 

üçünde toplanmaları takar· 
r6r etmlıUr 

BuıDn totltar eden bir 
emlraamede, muhtelif unıf 

ların ıllllı altına ~•lirıldılı 

blldlrllmtıttr HOk6met, b 
huıulta btiyOk cadtılelere 

yaftalar J•P•ıtırntııtır. 

A llka dar mehaW, menau 

bahla 11nıf1arın, tal•• lfln 

v-lnıldıklaranı btNllrmlıfl'r. 

B Ve~ll Relıfcumhura ta· 
zlmlerlnl ıuamak üzere .a
raya glrmlf •e geç vakte 
kadar milli ıefla yas.nada 
kahnııtır. 

Sa•aronaaın ıaatte Js.ı9 · 
mil ıiiratl elmalda beraber, B. Şiikrü Saraçoğlu 

•- l !:.- .... 1 •• 
ve"I , Aalr:ara elrepreslae ı6ratl keserek yol ~ ~:: t•· 
yetlımek k'ararlle hueket ftrtınanın .eyrlne h ç 
etmelrte oldufuadan yat {Sonu ikinci ıayfada) 

= 

U. ark Harbi Çinlilerin 
Lehinde inkişaf Ediyor 
Vaziyet etrafında milli Çin 
hükômeti erkanından biri

sinin verdiği izahat. 
Japonlar iç bin 611 yerndt Sunkıaı 3 (A A) M•l· 

li Çın hükumeti namına ıöz 
ıöylemeie ıelihlyettar bır 

zat ıea ıünlerJa Hkeıi va . 
zlyellnl ıu euretle buliı 
etmlttlr: 

1 Çınlller Kantonun 
cenubunda Paoan •e Nomu· 
tu ıelurlerlal geri almııtır. 

2 - Hayaan muharebe· 
ı~nlnln baılanııcından beri 

Şuf nİg Serbest 
Bırakıldı. 

Dr. Şuınig 
HerlaD, 3 (Rad10) A••ı· 

turyaaıa ltıalladeo beri IDev. 
kuf balu••• .. bık A•uetur. 
ya Baıvekllt Dr. $,aı••ı. 
Hlllerla emrtle Hrbeıt bı 
rallllmlflar 

tir. l 
3 Şimali Çtnd•, iti 

ba11a Haıua Daulan• ÇID 

kıtaları terakkıler kayd•J· 

lemlttlr 
4 - Japoalar SanılnlD 

cenubunda Sutaaıtlano el 
Yarındaki d•llık araılJI tah· 

llye etmektedir d 
5 - Hopel eyaletin e 

Çtölller P•otloglo ıarkıada 
jencln Paounıılenl. Kaıyan 
ıı zaptetmlıUr. 

6 - Merkezi Çtade Çın· 
lıler Y aaıtteln cenup ıahl 
ltode Vuhaoın 30 kilometre 
cenubunda Sınkoy ıle Yanı· 
henin ıımal uhtllnde V u 

hanın 20 kilometre cenu 
buuda HuarıltnclJI lt>rl al 

mııtır. 

Bu iki ıehrlo ıerl alın· 
ma11 Vuhan ıle YoaoY ara 
aında J 3 pon f ıloıunua hare· 
ketıne mani olmuıtur. 

Londra, 3 ( A A.) Lord· 
lar kamaraaında Lord Sta • 
rabolrl Japonlar tarafıadan 
Kaatoaun Jtralı dolay11ı1le 
HonakonıUD pratik bakı 
mıadan abluka ed.amıı bir 
halde bulu11dula•u be1an 

etaalttlr. 
Mamalle1la Şaaıha1Jakl 

ımtt,a•h mıatakalar ••· 
m•rlaraaın tehdttl edtlmlt 
oldaklarıaı •• m .. ha11el 
Naalrla halaemeUDla b11 

Ankara, 3 (A.A.)-ll 11-
937 Tarihinden beri merlfet· 
te bulunan iplik aarhlarll• 

5 8 38 tarlblndeh ltlbare• 
me•ldl merlyete ıtren ka 
put besi oarhlarınıa yOsd• 

1~. mart 1939 tarıhıadea iti
baren kaldırıldılı lktlaat Ve
klletlad•• blldtrllmlttlr. 

Iran Veliahdı 
Kahirede. 

lıkeoderlle, 3 ( A.A. ) -
MıHr Kralı farukun hemıl· 
reıl P•re••81 Fevatye de e•· 
leomek Gzere M'ııra bar•· 
ket etmlı olan lran v.ııah· 
dı buıOa lılıeaderye1• ıel• 
lllff 99 Mıeır Veltabcb 
taraf ıDdan kabul edlldlkl•• 

eonra buıusi treale Kalalr•J• 
hareket elmlıtlr . 

Rus-Japon 

ihtilafı. 
Tokyo, 3 (Radyo) - Ha

riciye nazıra a1anda h•J•. 
natta bulanarak So•r•t Ja· 
pon mllnkerelerından bah. 

11tmtı •• demf ttlr ki: 
Balık a•ları mHele · 

ıtnde haklumısa blrm•t •'· 
tlrebtlecek ku•••tl•I• war· 

dar. 
Hariciye ••"•... ita ite· 

J•D•tı all.lradu mehafıller 
de dtkkat uraadar•ııtır. 

Çemberldyn 
Ru• Sefirinin 
Ziya( etinde 
Bulundu. 

Loadra, 3 (Ruyo) 
So•yet Ruıya aefareth•••· 
ıtade bu akı•• baı••kll Ne
•ll ÇemberllJD ıerefl•e ml
kellef bir al1afet werllmlt· 
tir. Bu sırafette, baıt• ola• 
Hariciye Nasarı Lord Hali· 
f akıdaD baıka, bit OD ••••• 
llz nasırları hasar t.ulunmuı· 
lardır. 

A•rupa ılyHI mehaflll, 

So•yet Ruıyanın teıekkl
llnden bugOne kadar tik 
defa olarak mubaf azalalr 

bir lnıılız baı•eklllnln llu• 
Hf aretbaaeıtaln zt1afet1nd• 
buluaduiunu nazara alarak 
hayret tsbar .,ıemlıtlr. 

ıebrtn be1aelmllel ımuıa•la 
mıotaka .. na kart• yerinde 
olmı1•• btr ıı .. • kalla••lf 
oldufunu tll•• etmtıtır 

Lord Strabol•I J•po•Y• 
a .. rınd• ... ,.eımılel bir t••
,ık icra edllmeelal •• Çta 
,.a 11 lllr 1ardımda balaaal 
maaaaıaı talep etmlıttr. 

Lord Pl,moutla ••r•lf ol
dul• ... apt• Jepoa maka
••tı aeadıade 1apılmıı olaa 
prot•ıtolara •• Japo• maka · 
matını• btlhaua Hal•• 
adHıaa mltealllk elu te•I· 
aatanı hat1rlatm11hr. 

Ma•alle1h laıtltere lal · 
(leaa dini .... •Jfa•) 



SAYFA ı Z 

Terbiye Bahisleri: 
o • 

Ogren e Payı 
Yeni T e · i 1 e • 

Yazan: llif zırrc hmtııı Rofli 
Okul, bütQn unsurlarlyle ne v Htlr ıez telerde mü 

.. laa11. atre!meal, pro nıon nakaıalar oluvor. Ayrıc 

kitabı metodu •• UirUi tek· ııı ttyoruz kt, üçgen yerine 
Dtlt ıle talebHIDID fnlıtıaf ı - müı lleat, eıtt yerine müıa 
na •• bapr111aa 101 •erdıit •iyi, yajbtzl yerin• ıuddet 
katlar defer kazanır. Kıı . dOhenıyl . olutJen yuıne mü-, 
ca mektep her ıe1den ÖD- •ellıdQ ıbumuzayı lıttyenler 
ce talebe içindir. Onu h ta• de var! 
ba katmadan mektebe veri · Nerede lıe, ff b610ınGoe 
lecek Ya sif enla m6 nuı •e 
makıadı yoktur. Bu ha ıkat 

ıe' de ol1a, bu ıln nla
tılmııtır. Artık damı • ka
'"ı elan her btna okul Ja· 
J)ılamaz . Okuma, yasma bl · 
lea berkeı 61retmen o •amaz. 
Proframlar, ıadece mHa· 
lartla otura•lara yaptmla· 
maa. ôıretım metodlan 16· 
renele barakılamaa. 

Muhakkak kt, Pııko1 ojl •• 
PeclaıoJı ıalaHıadakt araı· 
tırmalar 6lretlm tılerinde 
ltl1lk bir taklllp J•pmıı
tır. Ba tnktlibın en radakal 
tarafı. 6fretmekten çok 61· 
reamlJ• talebeDID keDclı fa
allJetlne kı7met ••rmHIDde 
ıarlllr. 

takı ımt amel, sıra dailara 
ı ı lııleı clbal, l 2 adaya c -
catrl Jına sıer dı1ecekler 
çılracek! 

Yeni terimler &rHında 
tek bfr uygunauau Joktur. 
demiyoruz. 

Bu ,anden terimlerin ilim 
•e dıl otorllelerıyle bir ara· 
da daha derli, toplu bır dı. 
ıtplıne tabı tutulmaamı •• 
k tdelenınutnl de yerinde -ve 
IGauınlu buluruz . . 

llım kollarına yent ıeçeD 
•e af aıı eıktlcrle dolu ol 
mıyan kQçGk t l beden çok 
yutsarı dartcedeld mekte.P 
lerde ve ııaıflardakl talebe· 
DID ye hele kıdemli 61ret
menlerlD ilk hamlede zah 
met çektıl&lerlnt de bilmiyor 
dejllız . takat bGUln bunlar 
eıHıD •e prenııbın dıı ında 

kalan tatbikat ıelullerınden 

•e tt?ferrGatten veyahut za 
manla dOzeittlmeeı uıtlm"On 
Arızalardan baıka bir ıey 

Alıı•adaa ıelen bir ke· 
Ja,hlda •• belki du btr aeYI 
•ıoıam ile claba çok liret· 
m• •ıuUerlDd•n talebeye 
liretUl•mıs t•Jlerdea bah· 
ıeder, •• «talebe~ ılztle 
eau ıadec• ltıaım yetltllrdt
ltmlsl ıanarıa. 1 mtdır? 

Halbuki talebenin kendini 
r•llıttren bir tıleyııı •e ken-
tli ıGcG ile 6irendlil bir 

ln11m bllılierl Yardır ki a11l 
•ülaım olan, tnkııafının 6zG· 
nD •• temelini teıkıl eden 
tarafı baracla toplaamııtır. 

Ôlntme uıuUerl 1erlal 

E•kt ııtıl&bl r yerine, az 
dıllmtzdeo çdı ardıtımız ye 
nl terimleri koymakla kol 
Ulr eahH1nda, tnklllbın em 
r•n• uyarak mtllıyrtçl ve 

halkçı oldutumuau ıöıter 
ml§ olmuyor muyuz? Defıl 
okullarda, elıtmeo kurala 
randa bile bu h 11rh yoldan 
ııdll rek k6yden ıelen ve 
hattl mektep yGzü ıftrme · 
mtı olan köyl(llerlmlzln tik 
Geometre derılerlol bir ka~ 
ayda naed kolayhkla 61ren-

' diklerin& Ye ytılerınde kullan 
dıkl rmı blllyoruz. 

artak llrenm uı•ll rın bı
rakı1or. ıBe• talebemle ça· 
hıırken oalardan 6irenı7or· 
dam• dtyeD PHtalojl bu ıa 
zile cehreılal deilı, belki 
tam bir metotça elduiunu 
anlatmıı olu7or. Ôiretmeae 
on• llrenm•I• tıteklJ •• 
hazırlıklı btr llalı CC!tlrmek 
J~ID kurmak, fır1atlar Y ıl· 

leler 'bulmak •e k ntltılne 
mulata~ olduiu anda yar. 
aı•ına koımak mGıkılınt 
laalletmek •e naaıl lirendı · 
ltal tetkik etmek •arıfesı 
lcalı1or. Bundan kolay ne 
•ar denecek! G&r&n ıt öyle 
fakat çocufa g6re ol a onu 

kendimize aydurm a çah 
mak kadar kolar e rahat 

bir it deilldlr· Ôgret nlere 
kendi duruml rını arnek al · 

dıkça tal beyi kendtlerl 
bl sayarak clOıGndOkçe dal 
ma aldaaacalı.lerdır Kenat · 
mlzl bir d taleb y rln 
koyarak ffl yokl malı1ız 
Haktlırab ancak o z m•n 
ıörQrOz. Btr Ankara' orta 
okalundo, ıerbeet tahrir der· 
ılnde dıs1pl ln meıelealnl aa· 
zetelerden bOllı etmei 
vaztfeelne me zu JBpsn bir 
talebe,. ı~zlerl nl ıöyl bıtt · 
rlfordu: 

M•ıeleyl bir de bize ıor 
malı deiıl ı? 

Niçin ı rıp but lım? Ce-
zaya çarp c kendtst 6§-
renect>k ol :n endııt! 

Bız demokr el en bahı de. 
rlz. Fakat bu16ntl kOçiı 

Sebebi açıkt1r: '\~eni te 
rıml rJa çoiunda lafız Y 

m na bir kelimede birle 
mittir. Tarif çek defa teri 
mln. keadııınde ıf adelenmlı · 
tir . Mefhumu ka•ramaktan 
bı; kil hafıza eko omlsl ba · 
&umandan da, bu yolun ne 
!<adar kazançlı olduğun~ tlk 
ve ort okull rda çalrıan 
baıuılı öiiretmeoler daha 
buıüoden f rketmtı bulunu 

yorl r . Hiç ıOpbe etmlye
l ı mkl yeni terimler, tcdriıft 

tamızda büyük bir metod 
ıakıllbı olmuıtur. V . bu fn 

kllAbı. canımızı olduğu le 
dar mtllt k\Uturümüzü yok 
olmak tehlike inden kurla 
u m Büyük Kuttarıcıya Atn 

türke borçlu1uz 
D necek ki , !llm ha lk için 

değ ldJr, ilmi halkın ayağı
n göturmek, oouo ltlbanoı 
düınrnr Halkı llmfn tahtın 
çıl<armak gere tir B ı z, bu 
telikkıde değiliz. Ne ort 
r. rnanın ruh nllerı , ne de 
Oıımanlı münevverler& glb 
düoünmeylz. Bizce, b r e 
halk tçındlr yalnız bu ma 
o öd n farkh o l rck kabu l 

deriz ki, yü k r k meclek mü 
•eaeıu~lerlode~ I busu lyetf ve 

deme ratlannı hı~ dDtG e ' 
•• Jz, Y l teri 1 r t~n. 

yf lyctıyle a lıoaD timin 
lr udı e m• ıuı btr dtl ı •ar· 

11lRK.DlLJ 4MART1~ 
•• 

H HA RLERI 
Mıll; Şef vatan- l!ml 

daşların dertle- Ş 
rini ·nledi. @1=====================~~ 

(Baıtdrafı birinci ıa1f ada) 
cck mal yBpmak 

rzettığ ım ı ıbt efen 
dım. Ar da mutavHı t •ar 
Onlar sebebiyle ı ı Hvlvulnf 
kaybediyor Burada bıle 
dofrudan dofruya halka 
ayakkabı yapmak lmkloı

nı bu lamıyoruz. Muta •a11ıt· 
la ıı ıörQyoruz O da «ara 
11na klğıt kof yirmi kuruı 
ucuza ver» dıye teı•ıkte 

bu unu yor. Bu ıekılde mllıl 
ıervet, kıymet tf ade eden 
ıenet b çe lnt1or Dofruıu 
nu aö1llyeytm, bayıece kö1 
lüye yaphiımız ayakkapl"r 
için •erd•i•mlz ekmek ıü · 
nah .. . Satıcı bize hlklmdır. 

Satıcı •ıaiıya yapmaını:rı 

lıUyor . Deri yapan tGccar 
daha aıaiı kalite mal Yer
mt-le HHfıyor. Bu daht 
kontrol edılmtyor . 

- Kaeelecllık ae Alemde? 
- Oouo dahi orıantze 

edılmesl llzımdır. Mılıl fab 
rlkalar ımız, yeni cereyanı 

takip etmeltdır. K61elenln 
en yeni uıullerle ıılenmHI 

tcap eder Bundan baıka btr 
k6ıelentn kemale ıelmeal 

için ne kadar zaman l&zım · 

H o kadar beklemelt-rıdır 

Halbuki yirmi 16ode k6eele 
çıkartan fabrıkalar •ar .. 
Dert ıçıa ıö,hyecek bir ıe 
Jlm yoktur. Bir de ııçthk 

meıeleeı •ar. 
- O na11l kontrol edde· 

bıhr? 

- Çok yakında çılırmHı· 
nı be"ledıitmlz küçOk aa
natlar kanuoı11e derdimizin 
Jiizde 1etmıı befl b Uedl 
iecekttr . 

f a6aü bundan ıonra Ana 
dolunun kullandıtı a1akka· 
bıların çeııdıaı •• ea ucuz 
ayakkabının fıatanı ordu. 
Ve m6me11lller arasından 

ıBü,Gk Halkalık6y» uodea 
çıftçl Abdı S6rerl çajırarak 
miitemmım izahat aldı . 

«Halk ayakkabı11» fıkrl Qze 

rinde durdu. Bunu temine 
eoıel olarak ılerJ ıürCile• 

muamele nrıııl hakkında 
aot aldı . Bu verııden kur
tulmak için yapılaa mu\'azaa 
sa ıektUerlnl teebıt etU. Bu
nun ardıodao madeni eıya 
•e pamuklu ınenıucat f brı
katörler ı le, tütOo ameleatnl 
dın.edl. 

dır. Ve her millet kendı •i· 
zana, dtlıne ve ihtiyacına 
16re bu dtlto kökOnden fa, 
dalanmaktao ıerl durma 
mııtır. Netekım bıLde kendt 
dtlımızde bulnmadaklarımızı 

ve baıka rnİlletlerın de al
dıklarını almakt n geç de 

' kalmıı olsak vaz geçeme
dık. 

Bız eni terlmlerlmfzlo bu 
kı mıoı da böylece her mil 
letıo f8ydal ndıiı bu müıte 
rek kaynakt n almn la. mi· 
it Şefi ız lımet loöoünOa 
yüksek bltabclertode belir 
dlil ıtbl, her beıeri kı me
li TC flletl benımıedlfiımızı 

ve kullaa11cafımızı göster· 
m f olu~oruz ki bu da k na 
aUmlzce TGrk in ılabının 

mıllı1 tçl e halkçı k r k · 
t rl yanında bat a bfr ff a 
d d demektir . O holde ID· 

ll&pçı mftnevv r için, ne 
adımı ıerl almaia, o de 

' d ••klip 1er yoktur. 

Bir Çocuk Feci 
Se il eYa 

• 
ır 

d ı . 
KostümliJ. 

alo Bu Gece 
Veriliyor. 

sı,ıı-
Y oluull rı G6ztotme 11 

inin tertip ettlll oıtli_. Yav ı ur un ali undı n göt süne kadEı y nm sına ~fak ., 
balo, bu gece k k a111ıet ,t 
nalı salonlarında 't'erll-' 

bir knı!ctm seb p oldu. 
Çai•f, (Huıuıl) - Nabi· 

1emlze batta Ka•hka Yak 
k6yGode tlyl r Chper
tıct feci bır t.aza olmuıtur. 

ma a baılamııtır . 

Çocuk korkaıundan acı 

acı feryada baılacnıı •e bu 

etr itan ltlUlip ıehnlaceye 

tir. ılı~ 

KoıUlmlu balonu• ııeS -

ef lencela ıeçmeıl lçfD ll~ 
g l bazırhkl r ıkmal ecl• ,,, 

tir. Salon ıece renkli ~ 
Emane tımınd bır ann , 

altı • yedi yaı larıodakı ço· kadar da za•aih Javru ba . 
cujunu, yanmakta olaa oca· caklanndao ıöğ Goe lıad r 

i•D yanına bırakarak tılerl 
Dl a6rmek IÇln d f arıya çık 
tıiı bir · anda. ateıten 
çoculuo Ozertoe bir lu•ılcım 
ııçramıı •• elhlı~IHI vaa 

Şehrimizde 
Çimento , 
Fiatları. 

iktı1at Vekiletınln çime•· 
to fıatlar1oın her yerde 1e· 
nlden teablt edılmHIDI hele· 
dı:relere blld&rdıtını 1azmıı 
tak. 

Bu emre ı6re yapılan la 
celemede beledıye çımento 
torbalarını11 110 kuruıa .. · 
tılmasını a lk daılara bJldır 
mi ıtır. 

YugoslaVJ'alı 
Muharrır. 

Tilrklye ve Ort Avrup 
hakkında neır ltıjl eıerler· 

le tanınmıt olno deal Yu
ıoılaY mu~arrlrlerlndca D. 
J. T oıe•lç d n ıehrlmlzl 

mulıtclaf J•rlerl t, bu arada 

61retmen ekulunu, AtaUlrk 
parkını ı ••Ilı v il ve bele· 

dtye retıı 1 ae ziyaret ederek 
ı&rftımüıtir 

O J T •• vl~, ıirOıtüjü bir 
arkadaıımıza Atat6rk p rkı 

ile 6jretmeo ekulaatlan •1-
taytıle bahHtmlftlr. 

Muharr(r, ı1ehrlmlz hak 
kında bazı fotoiraf lar edl• 

mtıur D . J T .. c.,fç, birkaç ay 
ıonra Fraoeızcr. olarak a• 
redeceit « tatürk · •e lte
maham» adlı eeerlnde Ba
lıkeılrd D d bahıedecell 

nt ti ve etmııttr. 
BuıBo kendlıl Bandarma 

1olu ti l.ıanbula sıtdec k, 
daha ıonra Edıroey Ye Dl 

bayet Sof1a J'O u tle H ı. 

crada ıeçecektlr . 

Deve Güreşleri 
Ya ın Y pılıyor 

Yarın yapılacak deve gü · 
fl'§ lcrln h rlçtoo birçok 
pehlivan devel r ıelmı Ur. 
Hav ları co uk ı tmeaı bal· 
ha11a ıür ı ıo tzım rhr 'I 
ol c ktır Çuokfi de9eJ r, 
eo ukta de fnzla luz rlar 
v O • nıeb ttc de gürf"f ha· 
r retU olar. 

Gelen d veler, dQn de ıebt

rln mulıt ltf ıemtler lnde da 
TUll rlf'. ıeıdırılmııur . 

H 1 ımız bu gOreılerJ H • 

bınrıbkla lemekte4ır. 

yanmıf •e ancak ondan ıoara 
ıöodflrillebllmtıtır. 

Çocuk ınemleket hHta · 
baaeılne ıetlrtlmtı Ye teda. 
•t altına ahamıthr. 

jekatyonlıula aydınlatıl• 
tır . ti 

Birçok ktmıe bu balo ,_,. . . .... 
clyar k6ylerdea ye ke ı,tl 

dan lcoıt6mler ıeurt111tf 

Karg Seferberliği 
Herke sın b r karga vurm"" . 

mecbu1 i tutulu.>or. 
müdGrlüfOne teellm eldi~ 
mükeUeflyetıaı ıfa etOJlf 

Vıllyetlmlzde ıon yıllar 

da Oreyea tohum karıalarl• 
le m6cadeleye baılanmıı 

Ye ıcap eden tedbırler de 
ahnmııbr. 

caktır . ' 
25 Şubattan tttb•''" ~ 

Bu buıuata 6jrendliluılze 
ıare, tohum karı•ları mez 
ruata çok zarar •erdtftndeo, 
mızır h yvanlar ttlifı ka 
DUDUİııa te't'fıkaD 't'lf ayet da 
hıltode karıa m6keHefıJeU 

kooulmuıtur Yol parıun •e 
ren her vataodaı bir karıa 
ltt•lf ederek, oaun b ı•nı 

"'" buçuk ay içinde, bir ,t 
batı 16Ulrmtyen •ataad ~ 

ezkur kanunun 11'1 , 

maluuıuoa ıare aç ıtr•_J 
OD hraya kadar nakd1 r 
cezuı •ereceklerdir. .,1 

Zıraat müdthl616, ,j 
dlyeyı vaziyetten hebt ~ 
ctmlf, beledıye de ro•,J 
müme11lllerlae aync• 

makbuz mukahıltnd .. z reıat §ntha bnlunmuıtur. 

l rkiye H r Yerde 
iba G ö ü y o r. ~ 

vekilimiz rel•t•amhurl• -
vekllın •e arkadaılarıll~: J 
zlye telıraflarını sıro1 _,,ıl 
•ııtır; hunun için ,~fı / 
rıhtıma çılı:tıiı zam•" 
ya9larını a•zltyorlarch· ,,_~ 

(Baıtarafı blrl~cl ea1fada) 
ılrl duyulmamııhr. 

Yat Hayelarpaıa karıılan 
na aı ldılt •akıt cumhurrei 
ıtnlo lıta bula ıelııtnden 
haberdar olmuıtur. 

Aı a ı ın ilum6 hab ri de 
Sara()oilun huıuıi alem 
mQdQrQ tarafından ratta ve 
hareketinden bir mGddet 
ıonre verllmtı ve ıevıılt 

H rıca,e Vekilimi' ;I 
teellere ıu beyaoatt• 

• ıtur: -'~ 
«Komıumuzun •• l/ı 

f tlderlmlzla de•let ' ıl 

( 1 
~ 1 larlle tanıımak ve ';ıi 

i.CÜ en ~ r top ntl 1. memtekeııerimızt .ı• ,1. 
Mecllıt dır n ilenular ıı'':,/ V alay t Umum 

cümenl rl On de 
rak k ndılerln öod rı len 

evrakları lncelemııı rdlr. 

Sm~ug , bel diye reisi is
tıfa tti. 

ocu~m f ınatm• ~·' / 
verrnıt olan bu se • ,'I 
d n ım mle etım ta•'"' .J/ 

"f'~ memnun olarak döoiJ tf .J 
Türkiye cumhurlfe f'. •' .~ yerde itibar ıör6yor el'/,. 

mtlletıoln sulha •e fJ 
yete bızmetleri takdtf 

Haber aldığımıza ıöre, / 
Sındırıırı belcdı•e reisi K.e. li1or. • ı bir 1 
mil Gölcıtdan v zıfeılndeo . Bilik nl rın tek ef it" 
Jıtafa etmııur . teıldl ttli• fıkrl eolıl' " 

d tt• ' - -
Ş · hır sın m mm 

ÜZ }Ytd Si 
MubHebeı huauıtfeJe atd 

Şchır ııaem ın o ıcar müd· 
detl bu ay bil m bu\muıtu. 
Ôğrend ığ ı mız g6re' muı 

tec ır üç ay daha pazarlık 
9uret11 ıloem11nıo temdıdı- ı 

nt l•temiı ve bu do. lak · 
darl r t a ra fand n kabul 
edılmtıtır . 

Ma 11 939 t tt rlhfndeo iti· 

ltareo ıloema tekrar müza 
yH ye "OD11lacdtar. 

m ıod n sonra. - d•' 
t ml§ luluoaıakt• lı'' 

k oa unı-- aöre, a-~ e " 
iı ı fdul gün eçtıll~bl' I 
kati b ir .huy ç 'le t 1 

ruret oi rak odt'1" 

t eni tar. d'' 
Türk tyeyl tenııtl e çt I 

\' e nrk det 1 annı getr "J 
h er yerde büyük bet·~ 
mlyctle kerıılaodılı · 1.ı 
Yun o h l ı ,.e 

d,ıt 
ndamlsrı tarafı ~ ,,,, ..ı 

artı glitterllen · _,ır 
hür tı teb1116z etttr 

btllrlm.» 
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ate.beni Vapacakla- .. ı..pl• müıalı•kı torkede· yunmodone••'•d•lihn111r It.alyanla·r, MüzakereYolile 
cek çocukların muhıf aza tacak şekilde daha henüı. 

rl Spor M 
.. sab· ' edllme1t ve ihtiyacı otaola g iyimli jkco hareketler ispanyadan Çekilmezlerse a ı. ra yardımda buluou\mUI yapmal n , Ye 2Ü JO met 

l le 
N uoaı· bakkaktır. 

için l rtlbat alınmalıdar. re lk ntıbeten çabuk oıu La Trlbuae de• • fakat bir kere de Miadı 

Maarif Vakilati müsabakalann np, zaman te ne eekildı Mibabakalann ıeçeceğl lar yıpmıt o\m111na dıkkat dea: i 1 ... tlDI• anlıımaıı diiı&alllıl•· Bası· 
1 yolu renkli kllıt kırpıntı · etmehdlr. «franıı• harlc 1 

Y ları SOdet arezlıiola Alman· 

y ı p; lı C! ğına da İl bir tali ma tna m e haıı ı~ d ı. ları ıle. kir oçle f. but la .. k Sll<el koıu la.. ı le atla- eHI za f ıf tar alı, bu ılf .... f. ,. bai ı •• ın••••• bir ... ,a-
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ça ııma arı neticesi ıucuya yanıı b tirit ııraaına .,. l •• 
olarak rapılacak atletizm ıöro urı erılocekttr. Me laaao reoklt b .. lerle, fıla· ııeaçlorı bu mDıabakaloro aıüttehtdoa ıutul-m•ı 

0 

• keudılerkı• doi,.d•a oloi· 
•lıabakalarını luı koıuları HIA hl 

1 
b akın mal rla tıaretlemek mim· aokmas.alıdır. ma1ldır. ruya taallüku olmıyaa itlr 

te'"'' e..ı•ce•·tır . B" r nclye 1' aayı, _ 1• dl " 1 6 1 d bl Ş h L ki imparator· hl k .a a... • • a aün r. aoıu yo a aer n • r ip e JO• ' ıeb•pteD harp te 1 e •e 
balıala b 1 d muı• . ctye tkt aayı 6çüncGJe uç, lüiD•6 H '" r t ı r r e cadd 

1 
Yarıı m ıafeıl ftzerlode kaç ylz metrelik aert, taıh lutumuaua bltOa ıhnek lıtemedtler. 

~· rinde doitl mümktln e ol~ :.u:~~.'" on ••Y• •e do.. muhtohf aaktalarda hakem aıe .. folor bulunduiu taktır ımparotorlak 1ollarımı&•: Arnl ... ı1et, lıp••Y• ~l· 
•aiu kadar a ı. •• kontrol bul•odurmak ll de .. oculdaraa uzun çl•llt emnty•tlDI mGdafaa el•• dtı•lerıad• de mltahatl• 
ı. 

1 
d ÇI• aru:ıde, Bu taınıfln nettcutode iki " ... ı aa mite· ... •lr ar a -.e ormanl d zamdır. Yanı• •ıUrak ede koıu a7akkab111 eıymemele bah11 menu o ur ' edtleblr· Hiçbir millette p· 
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L ar • ya· takım aynı ıayı yek6ou el 1 b•t.ıı fraoıes· pı acaatar. • cek olan ber ~ocuia bir au rtne itina edl melidir. ca•lze karı• 11 

uD rGlemlyea otuz •1 ıQreD kor· 

B 
de etmetl halınde oualar· 11 b k kları mu-u mCbab lr 1 mara -.erilecek •e bu nu· .n.OfU ıGıaQ .... ço r6z lartD blok 9ap•C• __ = kuor ıç harb&ade laıç karat· 

b 
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16 
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1 
~ JO 

11 
20)(25 uotlm ebadında ol Jerloe •• bacaklarınıa çıp " tarları karı• kart••• kaldı-

• eılJ takım: , ~, • • 1 a. k J j n n'uA••" IDuayeae ı d muı mu•afıkhr. aa a an lrııımlarını -.az•· Da gll uZU /ı ~- c 
1 D en ıeçmlf ol 16, 20=62 ., • 120Kn lar. 

rna11 da lazımdar. M 
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4 5 68 
allımlerlodea Hçllecek bet bir Y•i a • 7aflamıı olma- T.A.0..19.74•· J nn K-- ral fraako blkGmettal taaı· 

a ara er mek 1 , 1 = 7"- f46SKC1 1-" "• • 
tep 7 ıer kııılık talumlerla Suı tıtkun: 

2
. S, IJ, 

17
• kıııltk teknık bır heyet ter· larana dakkat edılmelıdtr. T.A.~-'. 1~ "':9s!I _ Cuma 118 dlJealerle, taaıma1ıa dl-

lttırak ed ki d tıp ve idare edecektir. Mlıabakalano netıceıl 11 
., Jealer lurf' kartıya. Fra ... -

d 
ece er ir. Netıce· 18, 19, 21=95 13 35 MI· L • ferdi t k Çıkıı, •arıt, kontrol ha· Maerlf Toklllıtt beden ter 13 30 Prolr•• ' ..ıa iyle adamlar -.ar al, 
•• a ım itibariyle Hu takuolardan yeıll ta " p ] 14 00 Mı•· • 

lkt tQr
0
ü tunıf Japılacaktır . lrım blrk ... ~. ma•I takım kemlerınl ıeçmek, bua1an• btyeıl dırekt6rllllae btldı- sik (Da•• - ı. fran .. aıo Fraakeyu taaıma · 

Ferdi tasoıfte birinci, tkı .. cı bu uoacakları yerleri teıbıt rtlecekUr. leket .. at ayarı, •J• .. 14 '10• ııaı veya tanımama11aı ta · 
•. lktncl ve aerı takım 6ç6nc6 f b k l l ;o leGacft •• dıter derece olmuılardır . edocejl t•fln •e illa, tek UlbOl 11 ftlfJbOI m0SI 1 1- -teoıolojı haber er ıİ.toı kip ettıklod toıloolajlata ••· 

ar ıeçılecek, takım tan1tf - Hu müıaba&.alana tar•h- ntk, •dari •• inzibati, her llrt hakkındı lllıllf Ttrk mOsıtt lHalk ••• feri telikld ecllyorlar. 
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•Jrı dereceler •erılecekttr . caktar: • ıabaka protokoluna tanzım bakaları•ı taaaım •• tdan laaHlara} Sadı a;:, 15 ao 1111 aıkeri maaafferlJlll 

1 
Mektepler ba mthabaka 5 3 ı 

9
39 da t200 metre, etmek bu heyetin -.asıfelerl L- maa tarafaad••· 1 ' · 7 ' O kazaa4iı Bu •laakatara W-

ara kar t k M etmek için mektepleri• 11e ll•·ıL [Da•• _ Pl ) 1 .-> 

le d 
" a unla ııterıe 

0 
19 3 1939 da ı80u metre, 2 . cOmle1tndendtr. u•aaalat b l l - • 1 ..ı I•" • den ter ıyeıt mual im eri ram J7.;,,I Mlsık (da.. • u• · 

l dair ta&c,mla lcatdabtlecek· 4. 1939 da 15t0 metre· laattanda en az beı hakem b l lA Frol 1 Beri yaatla Wr llakdlat 
er '· Aac L b 1 ,.ocu1·ların ıeltı sıralarını ••Ja 

0 
apor ıu eıl 1 

e a - 1 ti - Pi.] 1115 lOrk • • ak ıL .... 
aa lrde• fasla ak mOıaba'·anın arası .,. .. l ı. l ıaa h LI fra • ı:u t " 1 B ka 1 lpDr ••plan art ara11n· 1 .ı a. L v., .. ı •• da A Tar a' 
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a •ıtırak d L kayıt edeceklerdır. Bu ka1ıt ..ı , __ L •tft [Si•• ı ,.,.. L atlaL '-lr La. 
lar her takıCba •bl •cea olan· tartları: Pek fazla &rızalı ol· da 6~er kiti intihap eat .... •• 1• J 18 35 llrk .ıstfl .. paayaaın • • • -

r ııtm nr- mıyan nııbeteo dib, yokuı •6 'le yapılmalad1r: birer ltk herett teıkıl edtle. ı brablm 'h etı] Tala.aa kimi deid4tr. it ...... .. 
mtye •e tat• altıada koıa ıuz •• ID ıı ız tarla veya kar, Hakemler ıkııer tkııer k 1 (Fa11l ıaz •f muka•emet• aa ...... lt Wr 
cak olaa ıporcul mu•aaalat haltının ıkt tara- ce at r l k b l " ba Karakuı. Hakkı Dır ... G ' f 

1 
•rın adını Dıtor koıu l orıo arzı ıart • ı efeleri mu.. - . , 1 Ha•.. lr, •• ModrR lıll&6-I •ar 

b arıt an ~ ... ı blldır11uye m~c· lara: lçıade '9ır kaç yib met· fana ayrılacaklar •• bu iki kaların tarıhlertnt, hakem· Etref 0K••' H dl Tekaf · Dolrt1 blr :aclalet ,...ı. ta.· 
ur tutu acaldarclır. reltk yoı v•ya ıoıalar bulu· kııtden biri ıelıı ııraııaı b Baırt fler, alD F •Lı .-ı.. " leriDI, oynaaacaıı ıa ayı (1> itti- lsar1ık , ,....... .. ..,.. 

1 
;;101• mot.ıeptan ıt.ı avrı HD daha arızalı, hendeklt •6rlırecek dıferl do hıç hır ve H•tl teıblt ederek IH 111 OO Kon• ... • 

11 ';ık boluod•r-- ı..W. ,.ı. · 
1" '"''D aldoiı ferdi net•ce- toprak parçaları. tarafa bakmadan beyas hır dtk edılmek lzero Klltllr b b&dıoolort) 19.11 Ho~ıl tur. Her ae kadar Pr-
er tek takım lmıı 1tbı be BumOıabakalann baıladı- kltıda yalnız bu numarala· mOzıll [Mualll• Nurt H p __. __ ...._ 

1 
dırekt6ıtlllae tevdi ede- t••n•· el .. lıl JQl a•rl, •·.--
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rlade lazım gel n tealrı ap. 
maktan geri kalmadı, çQ . 

kO ha•, her Molol gıbl bun· 
lara inanırdı . Akıamla1f• 
yanında bırllaı muharip ol· 
daRu halde k.a11ara ttllf et 
me" 8aere ~ola çıl&ta An 
n &I Yuhleo bunu b ber 
aldı Derhal en ıerl denler. 
l çekil n bir araba ha~ır-
1 ttı 'f hanın 1uka11adaa 

koıt• . 
Kuıarsn ~ dırana erlıt I• 

uman muhafız muhartpler 
luafından bir mümana t 
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PE ~ROL 
KA\TGASI 

Deterdlnı 6lmDı ve üç 
çeyrek asır zarfında modern 
dQnya bQyGk endOıtriılola 

çerçevealot vermıı olan ma· 
hır kumandanlardan biri de 
oouala btrhkte ıaoop ııtmtı
tlr. 

Clemenceau 1917 de Vıl· 

ıona ıu telırafı çekiyordu: 
«Her petrol damla1ıaıa de
feri bir damla kandır.,. Ll· 
oyd Georıe Cıhaa harbın

den ıonra teslim ediyordu: 
« Bıa ıahblyete petrol dal· 
IHI Oı:erlnde ıtttık Ve, bu 
ıaa Hıtler, dOayadakı .er

•etlerln ta kıtmlnl 1enl baı · 
tan lıterken, petrollO diitOo· 
mektedlr. 

Petrol, cihanın hlklml ol· 
muıtur •e bizi hayrete dO 
ıOrecek blrıey vana o da 
bu blkhnlyetl bu kadar ıeç. 
tHll etmtı olmuıdır. Fılva· 

lıı mubaklcakttr kı petrol 
eıkl ç•ilardanberl ma16m· 
dur, zira Yehuvl, Nuha 61. 
çQlerlnl verip bir ;eml tnıa 
etmeatol emrederken ılı ve 
etmlftl! ~Onu katraohyacak 
ıın • Mııırlılarıa da o meç -
bullerl deilldı •• ~ıur ka· 
yı\icılara da, hp1u Nuh ııbl 
Farat kayıklaranı katranla 
kalaf a.t ederlerdi. N bayet, 
eıkl lranda, atrıe tapınma· 
nın menıet ancak petrol ıa · 
sının topr•k aatbmda ken
dılıfloden tutuımaeı idi. 

Fakat petro10n hakıld 

hı kl1eıl topu 80 1ıllılctır. 

Bu tarih 27 aluıtoı 1859 
da, TatOı•llde (Amerika da 
Penıtlvanyada) Ed•la Ora· 
ke tımtnde bir zatın bah
çeatnde alellde bir artezyen 

kuyuıu kanrk"n ıebeblyet 
•erdlil tik petrol fıılnrma 
ılyle b"ılamııhr. Bu ıuret~ 
le fııkıran petrol6n f miktarı 
60 hektolttre idi. Bu pet· 
rolG 2775 alhn franıa satın 
alan btrl zuhur elti. Muh· 
temeldır ki miralay o1arak 

61en •• bu ılln bir keykelı 
me•cut bulunan Drake bat 
d6ndür6c0 bir hızla zenılo 

oldu . Rununla beraber, ıkl 

Hne ıonra 1861 ıubatında 
fıt\cırıveren bat ka bir kay-

nak ıonde 477 hektolıtre 

petrol •ermr le beıledı . B ır 

eodüıtrl dofmuıtu O za 
men Amerika ve bunu ta 
kıben LOıün dQnyede, pet 
rol arayıcılaruun bOyOk H 

feri baıladı lounlsr yeni 

bıı: Erem·baiı bulmuılardı; 
ılyab altının Erem batını .. 

Her lmparatorluia bir im
parator llzımdır. Petrolün 
iki imparatoru oldu: John 
Rockefeller •e Str Heory 
Deterdıoı. lıte lkt itim ki 
petrol efsaneılnln büttlo ba· 
bıılerJnl lmzalamıtlardır. lkı 
lılm ki aralarındaki rekabet 
cihanı tltretmlttlr. 

Deterdınıe petrol Napo· 
leonu adı verildi. Teıbth 
dolrudur, zira Deterdını 
bGyilk bir kumanda tdı 

lıe de muvaff aki1etlerlnl 
cOret •• lararına borçludur. 

Onun ıençlak hayatına 

dair 16yle bir hlklye nak
loluauyor: lık 6nce, aocak 
bir kaç florin maaı 
alan banka memuru 
olan Deterdtnı kazancı• 
Dl hemen tamamlyle taıar 
ruf etmek maharetini 161 

termtıtt. MHkea kıraıı 6de • 

........ ""otelci• .... 

TORKDILI 

ita/yanlar, 
ispanyada 

müzakere yolile · 
çekilmezlerse 

(Baıtarafı Qçüocü eayf da) 
m6cadeleye devam tmefe 
karar verclıfl bir zamanda, 
f ranko htilcO.metlol derhal 
tanıyıvermek ıurettle cum · 
hurlyetçtlerl kayıtsız ıart11z 

teallm olmata mecbur eder· 
Hk Fran11zıı:r. Cumhuriyet· 
çılerlnl lncltmlt oluuruz. 

Y eınf ıunu demek llUyo· 
ruz kt, 1100 haftalar zarfında 
lıpanyaoda uokl hfç bir ıey 
olmamıı ııbt hueket ede 
duralım. Leon Berar vazife 
tle lıpaoyaya g6ndertldt dl 
ye, Frao11s umumi efkirı

nın bir k11mi beyecnda dOt 
tG Leon Seranın aeyabatını 
milli bir tezellal gibi tehir 
etti. Fakat fraoko ordulara 
hududumuzdtı bulunuyor. 
Halledilecek ve acak mO 
zakere ile halieellecek me· 
ıeleler ortaya çıktı 

foı11tere seoeral Franko 
neadıode temııll edıllyor 

timdi mOtteflklmlz olan fn
ı•ltere, b?blkl do~ru a doğ 
ruy kendinden ztvade alA . 
k mız olan meseleleri bir 
kere daha mı yalnız beıına 
halledece\ı? 

T opra klaramızda binlerce 
fıpaayol mOlt~clıl aıkerJ var 
Onların mukadderatını fraa 
HJ• 1araı1r bir ıelcılde yo
luna koymalıyız. Btr za 
manlar memleketimize Be 
yaz Ruı1ar da kabul ettık 

Aynı mlımfuıeverlığl ltal 
yanların hakıız c:.eza verdik· 
lerl adamlarla, Almany dan 
gelea Yahudilere kıırtı da 
ılıterdık Bazı kayıtlar al
tında lıpaoyolları neıiea ka
bul etmlyeltm? 

Sonra, lepanyadao mülte
ci kabul6 ılk defa •akı ol 
mıJor; bundan bir Hır ka 
dar ev.-el Karllıt harbi hU. 
m•t· Karllıtler hiktmetçtler 
tarafından lıpan1adan ko 

•ulmuı •• bizim toprakla
rımıza gtrmıılerdl. Reyon, 

ıaraooluAu eder, boı vakit 
lerlnde bir konıerve fabrl-

ka11 mlime11ıllı1ı yaparak 
koneene oQmunelerlyle ken· 
dini bealer ve nlba· 

yet, beda•a ı 1 J 1 n · 
ylnmek için de tldfın tören · 
lerınde kendini temıll aza· 
ıına birer Gnlforma veren 
bir cemiyetin azuı bulunur· 
da. Tam bet yıl bu ıurdle 

yaııamak aayealnde, cıllnya

ya hücum için muhtaç ol· 
dulu 5 000 florini btrlktk· 
mlıtlr. 

· Her bü10k kumandan gl· 
bl Deterdıog de ae•k ve tda ' 
rede ıupleı taraftara idi. 

Mllhlm vaziyetlerde tered · 
dill bılmezdl ve C han har
bında bizzat Clemenceau 
bunuo tecrGbeılnt etmtıtl. 

Kaplan bllyGk pdrolcOle 
rtn da1anılmaz tıteklerJne 

karıı ll1an edere ktalulmlnl ye· 
al baıtno lıterkeo, petrolü 
dojrudan doğruya Amerika
nın küçGk petrol müıtahstl
lerıoden tedarik etme!e kal
kıımııh Mukaveleler imza 
lanmıı, p~trol gemilere yOk

lenmel• hazırlanmııtı. O 

zaman anlaııldıkl Deterdloı 
dllnyada ne kadar petrol 
ıemlal vana hepsini 
a!hn pahaeına emri 
altında toplamııtı Ku · 
durmuıeaaına ılnlrlenmekle 
beraber C!temea ... u b'1 

Po tarafl rıoda tecemmü 
kampları kurulmuıtu. 

Dığer clhettea, lıpanyada, 
bılhaa1a Majorkada ltalyaa 
kıtalcrı bulunuyor. Bu kıta 
lar10 oralarda bulunmaaıoı 

hiçbir Fran11z anu etmez. 
Gıderleue emniyetimiz ba. 
kamından faydalı olur. 
dıpaayol toprakl rının. 

•elev ki en cüzi olıul\, bir 
parçaaı Negrln hük6metl 
taraf andan idare edtldıkçe 

General f ranko tfe mGzakerc 
edemeyiz. lıp ayol toprak 
larını yabancı bir asker ~ ı f 

Demekte iken her tOrlQ mü· 
zakereye muhalıfl•» deıek 
Fransız menfaatine uyar mı? 

Böyle bir •azlyette, asi 

lerln Ye cömertlerin bulun· 
duğunu bılı1oruz Fakat bu 
v"zlyet, hem Fraoaa, hem 
de lıpaayo\ cumhurlvetçllerl 
ıçln tehlıkell olablhr Bur 
ıoı h0k6metlnln, Roma ve 
Berllole baıbıııa lcalacııia 

ıaoler gelhor. 

General Frantco muzaffer 
o 1du. 0f'ğlfmu'oe lmlcln 
olmıyan bır vaztvet kartı 

11odayız. Fakat freuıa ile 

1 "'iılterentn baıvuracağı ç 
rele-r yok dtıf ıl. Onlar her 
h ide bunları tb at elmi 
yeceklerdlr. 

loı;: 1 her• tle blrl~ıerck ya
pıl cak müzakereler helkı 

İtalyan askerlerini lıpanyol 
topraklıırandan gerl dind6· 
rebillr. Eter, dıplomatık 

yollardan bu it halledıle 

meıuc, mOracaat edilecek 
.hır tek çaremiz vardır: Or 
dumuzla, dooaumamızlo 

bizzat ııdlp lıpanya arazl

ılnden yabancı aakerlert 
kovmak. 

Fakat a~ıktan açıfa ve 
mertçe kim böyle bir tekli· 
fe ceıaret edebilir? Hıç klm 
ae clrill mi? 

O halde ıeriıl boı edebi. 
yat. fak at atd r6c0 olmaaa .• 

mane•ra kartıaında yeık.en· 

lerl ıu a ındırmek ıztıraraa 

da kaldı. 
Fakat, Slr Henry l:tlr çok 

muharebeler kozanabılmtıae 
de ka1bettiklerJ de bulun 
muı 't'e matlta lyetlerl za
f er)erlnla parlaklıiı dt-rece 
ıtnde acı olmuıtur ÇOnlt6 
b0t6n bayati mGtenladl btr 
mtıcadele, tröstlere kartı 
mücadele, dc•letlere kartı 
mücl!dele heline ıeçmlıtır. 

Bir def aıında da b r adam. 
la mClıcadeleye mecbur kal
mııtır; bir adam ki ne de• 
let ve ne de tröat relıl idi 
Fakat Gülbeokyan denilen 
bir adamdı Ve' eier bu ilet 
m\icadelecldtın lkhıl de birer 
oyan kezanmatlana da aul 
partiyi hiç bld al mamııttr. 

- SONU VAR -
---~·.,_......,, __ 

Uzak Şark 
Harbi 

( Beıtaraf ı birinci ı yf ada) 
k6metlnln Çtnde vazıh ve 
nıafete muvafık bir hal ıu· 
reli bulmak tçln dlier dev
letlerle 11kı bir temaı halin 

de bulunduğunu, Çın ve 
Japob hClkümetlerf aesdınde 
tava11ut için tekliflerde bu 
luomuı oldufunu ıöylemlr 
tir. 

Maamaflh Lord P!ymouth 
tlmdıkı ıbtlmallerln müaatd 
ol•adı.. mfttaleHındadu. 

.c MART - . 
Talebelerin ya·~ 
pacakları spor 
müsabakaları. 

o a a ası 

Me 1 kette tasarruf bareketsnlo lnktıafıoa hfıdl,t 
orzuıuoda olan Osmanh Baob:a11, Aile Sandıiı (f•· 

k•' urruf COzdana) beıabına teYdlat 7apanlara kura 

(8aıtarafı üçancG ıayfada) 
bakalarda be1nelmllel nizam· 

name hükdmlerl tatbik edl 
lec k •e futbol müsabaka· 

larını Beıvekilllk Beden Ter· 
biyesi Genel Dırekt6rlüfQ-

nün llHnılı hakemleri tdare 
edeceklerdlr. 

Voleybol mOsabakalannda ria
yat edıltcek ölçüler 

Voleybol mDsabakalarının 
tertibinde fU 61çOlere riayet 

edilmesi Jizımdır: 

Orun yeri çlz1ıtlertn d•ı 
kenarandan ölçGlmek tartly 

le 9,m.X 18,m 30 metre 

ebııdıuda olacak ve tam or 

taamdan btr çizgi ile ıklye 
b6 ünmOt bulunacaktır Ai 

bu çizginin üzerine yere ta 
mamlyle muv zı olarak ııe 

rtlmclldır Ağın her tarafın 
da ıenlt iği 91 HoUm ve 

iyice ıerıldıjı z man uzua 
lufu 9 .50 metre olmak ve 

ve yerden yukıeklığı he iyi 
ce gerıldılctro ıonra tam 

ortaııodan 6 çOlmek ıure

tlyle 2,40 metre ıelmeltdır. 

Mektepler mür.a'- kalara 
tam takımlarla lttlrak ede· 

ceklerdır. Sahaya zamanın · 

d çıkmıyan yeya ekıtk çı -

kan takımlar hükmen wağ· 
lup addoluaurlar. 

Müıabakal r turaua uıulü 
ile değıl her tbkımlo bırıbı· 

rlyle bır defa <elik» uıulü 

ile yapılacAktır. 

Milla baka la rda ~ıkaeak 

olan · teknik, tdari ve tazl 

bati her türlü aolaımazlık· 
lara tık heyetleri halledecek 

lerdlr . .Uu heyetlerin f,arar · 
lan nihaidir. 

futbol mQıa .. akalarıoa 17 

yaıındao küçGk talebe itti· 

rak ettlrllmiyecek ve müaa
baka1a ılrecek olanlar da 

daha ev•el hekim muayene 
ılndeo ıeçmlf bulunacak 
lardar 

Futbol müıabakaları ya- . 
rımıar saatlik baftayımlar

la oynanacak tar. 

Mektep idareleri m&ıaba 

kafa çıkan takımların bütün 

tartlara haiz oldui\lınu · yaı 
ve aıhhat aıuayeneal bakı· 

mandan . ıöllertr reımi bir 
.-eıtka tanzim edecekler •e 

müaabakayı idare edecek olaa 
hakeme vereceklerdir. 

Bu •eııka yı 1 braz edemi· 
yen takımı hakem mağl6p 

addedecek Ur. 

Her mektebin müıabalca · 

lara ııttraktnden ve iyi btr 

ıekfide temıll edtlmesloden 
mektep müd0r6 ile beden 

terblyeıl muallımt meıul 

olacaktır. 

Talebf'aln bu müaabal<a
larda tar:t •e hareketi spora 
ve spor terbiyesine yaratan 
disiplin ve aezaket için en 
iyi bir örnek tetkll etmeli
dir . Bu müıabaknlu dolavı· 
ılyle yapılacak toplanblara 

m(habık veya ıeylrcl 11fat1le 
lıtirik edecek talebenin it· 
lıyeceklerl ıuçlar mehtep 
lçera!nde lılenmlı aıbı rnek 
tep talhnah h6l\iimlerlne 
16re ceaalandmlmalıdar. 

MOıabakalaraa aetlcMl•d• 

ııdeıl auretıle ftfai'ıdakl ikramiyeleri te•zle karar • 
,,. 

mittir 

Ketldeler 25 mart •e 25 eylfı\ tarihlerinde ıc:r• 

1 olunac k ve her keıtdede eııılıd ki ikramiyeler d•· 

iıtalacaktır: 

Tarlı lırahk 

1 aded TL. 1000 -
4 )) » 250 -
5 » » ı 00 -

25 )) )) 50 
50 » )) 25 -

Yani cemcn 85 aded T L 5 000 
TGrk hrahk lkr mtye. 
Aile ıandığı beııabıodakl mevduatı kursam keıtdl j 

edtldtfl tarihe tekaddüm eden cıltt ay zarfında: 9. 
T L. 50 · fürk hrac ndan aeıı~ı düıa.ıemff 0

1
•• ı 

hu ketldeleıe 11\lrftk edtceltt ı r. J 
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Balıkesir Askeri Satın Alma 
1 

Komisyonunda~ 
Ra ıkealr ıunlzonu için 5753 k&lo beozlo 412 ktlo ~,. 

mobtlo•ll 40 kilo valvalto 88.5 kılo rn 'ajı •e ıı.iit~ J 
ı•rnızoou için 5569 kılo benzin lle 393 ktlo 8 mabl 

1 

falı açık ekııltmeye koooıuıtur lhaleıl 16 ~ - 9J9 per~ 
be ıüo«l aaat 15 de Balıkeılrde Kor Satın Alma l.C 0 -' 

ronunda 1apılacaktır. Umum tutarı 3309 lira olup ,l' 
vakkat temıoatı 249 liradır. Evsaf •• tartlar komlıY0 ttf 
dır. Taliplerin mua11eo ıün ve ıaatte komı11ona fll 

caatlara. 4 - 1 - 43 

Balıkesir Askeri Satııı 
' Alnı<• Koınis, .. 01111 ıdall' 

. .J ol 
Balıkeatrdekl kolordu ıoıaat ıolertnde çalııtmlmak " 

flT 
re avde tkl yftz lJra ücretle bır yftkıek mnbendıı 

mimar alınacaktır. 

T6rk olmaıı flft olan tahplerln dilekçe, hüınilh•'· ~ 
lema ve evvele~ çalııtıkları mü Heaelerden •• yaptl~ 
ıılere aıd •Hikaları ve nOfuı tezk•relerl ile blrUkte ,_ 
hkealr ıatıo alma komiıyonuDa milracaatlara 

2- ı ,, 

~--~--------------------------...../ 
ıallp relen takıma mektep. 
lerln mali iıtıraklerl ıle te-

min edilecek olan bir m6-
kifat verilecek •e bu müki.-

tebt ve ltae ikinci def'~ 
rinde Vokiletin emrı'l' 
rer «1por yurdu» teıU 
mittir. 

fi 
fat onu kazananların l ılm· Bu yurtların derhıt1 ti 
lerlyle birlikte mektebin ıpor liyete aeçmelerlnl tellJIP "" 

müzeılne konacaktır ali.kala mekteplerlo •P0'ıı-' 
13 - Bu müsabakalara kaptanlarını riyaaetlnfı • fİ 

da toplayarak voleybol, j 
hazırlık olmak üzere mf'.k 

bol tçln bir hk he1etl tdlı,I_ 
tepleule aınıflar araıı müıa edilecek ve ta•zlm • / 
bakal r tertibi Ye mfiıaba- p,tı-~ 

1 aallyet f lküıtlrlerl blf°: 
kalarıa oetlceılode de ((tehir Veklletlotn beden ıer / 

mektepler mubtelllt» teıkıll dlrekt6rlüiüoce taıdlk ... f 
tç D tedbirler alınacaktır . rl lt?cek miilabakalare .... 

J 4 Biri biriyle lıargıla · nacaktır. .I_. 
ıacak mektep buluomıyan Her müsabakanın o•,-' 
ıeh!rlerde bir mektepte, k1r 00 bet gün ıçtDde muot• ,ıf 
mızı beyaz yeııl .... s. gibi bir rapor halinde vı~-
lılmler taııyan kuvvetçe bir- beden terblyeıt dtrelı1 

birlerine denk talnml~r tef iüoe btldtrilccektır. 
kıl edilecek •e müıabaka· 1 
lar bunler ar 110da tertip #"•••••• •• •• •• ••••••-' 
edilecektir • {il 

15 Bu mOubakatarın İ Yoksulları Göze!.~ 
neticeleri ve hakem rapor : Birliği Menfaa!1',., 
ları M arif Veklllıtı Reden : 
Terb&ycsl Dtrektörlüıüne gön-: 

• derllecektlr. : 

Müsıbakalar hakkında bir • 
teblıl 

Maarif Vekllett yapılacak 
ıpor müsabakaları hakkında 

vlll1etlere 16ylc: bir teblti 
g6ndermtıtlr: 

Vtliyetlnlz dnhlllod., bu 
• lunan erkek aanat okulu, • _A 

tıcaret. llaeıl, muallim mek '-••••••••••••~ j 
B .. ıldı.Jı yer: Vıllzet Matbaa11-Balı~eıtr 


