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ALMANYA YA ESKi MOSTEM· ~:~~~:~~z Hareketleri içinde .. 
LEKELERi iADE EDiLECEK MI 1~k~~~1r.0:~ ~=- Çin Gönfiıı~:i:a::y~:r::.ta 

-------------....... raçoflu buıüo Aukara dön Kan Ve k tıtler Itır tirli .1. , .. ı-
Şanıı · • Bir lngiliz Gazetesi Yazıyor: mGtlOr ........ .--- Londra. 4 - bl ,1lmt1or. 

M d B • t • ff k V Jh l K bayda üç aydaaberl r Suıka1tçıler, her ,... (( a emki Almanyanın u un a - ·i e m ana- hOkCiro 10r01or. meçhul bir rellln bat••• 
tedhtıttr ı L t t ıl• ra· 1 T B M • t } k [ G • / ·ı k Ç•a vataDll'8 ' e· toplaaara• er el arını anıyoruz, u us em e e- ı enış etı ece Kuvyetll « l tar•· ıcakları cinayetleri karar-

B 1 eti Japon ar p 
ı . d ,. d Etmeıı·yı·z Berltn, 4 (Rad,o) - u- rl>> cem 1 klara• laıtmJOflar. erJ e Q e ,» ıün Hıtlerle Garını tarafrn· fıadan fethedilen topr• . cV ataa .. •erler cemtJ•tl• 

1 bl 
" 

roa d hara,.tm• t Lt ,.. lerlla, 4 (A.A..) - Volkl· deklerHJOnu ekalliyetler lerl bizim malamız deitldlr. dan imza anaa r ara . tim orta yerin • emirlerini eırareDI • • r -
B mede, Baltık denizini Kara · y b emtr t•r Beobahter ıazet"I «Al- me1eleılol beklenen ıelrtlde Bıae emniyet edılmtıtlr . un· K I• devam edtyor. . r•tl• yeriyor e u 

ti denizle btrletı tren ayter 
1 1 Mlk"do ıntpa 

1 
bGt•D Çtn halLı•• •la· •••ra..ı P 1 d •- ı b ll f tl L L ı \ d kt ları tlbak etmek, emalye b u • ua Ye o onra a e.a - a etmem t r en 1 Jn 4 Vılbelm kaoahnıD lr an J apon ara ÇI er 

ll1etlerln la•lsuku» bathlı eon bldtHler iki memlc-ket aullıtlmaldtr. Mademki Al· e••el temlz'enerek ıentıle · ratorlutuna batlı olan
1 

.ıa 11yor. 
altaada raadılı btr makale araaındakl. doıth~lun tak•l- manyanın bGtGn haklarını tllmesl libu•u tebarOz ettt l ı lerln vDcutları kurıun • .e Gerek J•poalar, ıerekH 
de ezcthele dıror ki: yealne tablatll• m••I olan tanı1orua, bu m6ıtemleke rllmrı ve bu tıın , yent d6rt 

1 
kafa ta1 Japon taraftarluı, caalaranı 

_ •UU7 Tarihli Leh Alman bldtaelere mant olmak tçın lerl de iade •tmeltylz » 1enellk faaliyet plimna da- ltk deıtk edılm 1' bir b~ld• ıakıomak için neler• baı 
bu meıelenlD iki memleket bil oltlulu llln edilmtıtlr ları parçalanmı;anında Çin yurmu1or! Zırhlı otoeobll-

Sııriye F evkal- ara11nda çabak bir ıurette Kont Ciano l ·ı · T bu ceıetlerln .... ml•· lerl• ıeadıklerl, apartma•· 

dd ballı ICbumuou ı&ıtermlıtır. ngı ız , ayare yatanperTerlerlnlD 1 1 L•rer lıttbklm ....... e "' . . B h l.A t k Romaya 1 ahnaJ• arın iN ~omıserı una binaen Gaume O• l:'abrı·kalarının ketlerinin tatlkamıD be· ttrdtklerl çtfte .aı..tcll• 
El mllJODUnUD l&&Ü 6a6nde d r 1 blldlreD 18 cezirede. 1apılacak ıenft Ye mlhlm Dön il. aad lçtlklerlal dıkUklerl bald•. bu .. ,.,... 

bir ı , nrdır- Almee-Leb Faaliyeti. yonnameler bulı;::~:::, .ı . •" ıeııkomlar• ...... ,.. Hale1t, 4 (Rad,o) - Fran 
ıaaıa 5•rı,. f ••kallde lco · 

•IHrt C.brtrel Pır•, lauıla 
llcealr•r• llt••ı d ••ora a 
•ubtelıf lca .. tlelert... 1 .. r eıa11 

•• top\ıyaralı:: lıreadılerı,ıe 
••u •14.&et koa ... •uıtur. 

Yugoılav
yada Af. 

Belsqtl, 4 (A.A.) - Yu· 
... ı •• ,a lııılk6•etl .. , ... 
••••• ,.... •alııı··· .. ., .. k 
S.,p •• Har•ata talııılıre et· 
••ıur. 

mGoaeebetlerlnln tkl memle- Parlı , • (Radyo) - loıll· Buıün Çin .. aamıyorlar. 
1 1 k"' ıt- l terede tayare fabrlkalau bQ · Şaoıb•JI ı d •aeı· ilet ekal Jyet erJalo u ure lerlode tutan •• d Daha ıeçea er e , Y 

b.L\arıaın m6daf aa11nı tesfr· yn.k bir faaliyete ıeçttler . hf bir yerin • ıt tGccarların-
• u d dOnyanın ç Ilı baJID tanıam lı bir ıurette temi• için Le Bu •J'•• nihayetine lra ar l dik nıGıelllh po dan bir Çınll J•ponlarla 

meıl temeanl olunur. 
hletaadaa da mukabele ıör· lnıllterenln birinci 11nıf bom ıörO m• 

1 
\ne L 

1 
ti r 

t 700 1 1 le çember ç aht •erit etm•• 1 JO · bardıman tayarelerl, kunet er J 11tıka V t M 
Loadra, 4 (Radyo) - Po 

lonya •1111 btrhk lcampıDın 
mGdftrler mecllıf, btr karar 
ıureU kabul 1tderek Pelonya.
••• da mthtemlekeye ıhtıya· 
cı bulundulu lOaumunu ileri 
••rmOıUh. 

Deyll Ekıpreı ıaaeteıl de 
••tr•tUll bir ••kalede 161-
le Jaaıror: 

«Eılct Alman mlıtemlek~-

ze balli olacaktır. Bu mik· bu po ı Beledi Jel dea: « • aa · 
•- alan Japonya, 6nOade &el& .. erler cemlyetlnln mllll ka-tar, aa aaman içinde o ••· clnayetlerıotn " 

dar daha artacaktır . 25 000 dolar ratar· 

kalıyor. kadar ltu ze•ılo :::,:ca bu muam•l•J• •I· 
lngilterenin hHer ole ın elıad• tıe de. ıaade edd•l1ecektlr• .. Is· 

S rı· • ıe lr on ar anın yıtıldıl• ltad• bir ıhtar ala1or. 
Burgos e ırı. aiti mll)'OD ta• unıtDl aD- TGcc•r l•te••D par•JI •• ,. 

Londra, 4 (Radyo} in· ve btr karanca 1 k d J - polt" •a••J•tl 
B f tine ı. aunt• • a mıyer •r--ııltereDID urıoı ıe are daran 1mt11a& r •e Tlccar Jap .. lar 

Baidad .eflrl Morlı Peter •-etti ıene ekıık ohouJO ' - anhyor . 
dıl ktlr • tarafına ıcçtyor. 

Vilayetimizde ipek Bö
ceği Yetiştirme işi. 
la ııllrli iılı ııkı ılfuiı bulunan dut lidınl ıklaı 

Kont Ciano 
Roma, 4 (Radyo) - Ha· 

rlclye Nazan Koat Chıne 

ile ze.ceıl Kontee Eda Ye 
maiyeti ukinı, buıln ıa · 

bah aaat 9 da buraya ıel
mftler ve karıılanmıılardır . 

-
Romen Harici
ye Nazırı Var
şovaya Gitti. 

O U L LA HA Su 1 K~~ 
falan numara1a muhabirle· 
rlnlzl ıanderln MOkemmel 

bir clna1et ulkaaı •ar.» 

S } GasetecUer tarif ecld• 1e· 
Koffiplo Hareketile uç re ,,d,,.,ıar. a.ap•'•" ,... 

nıııl yıtiıtirilmılidir. 
ipek hkeketllll tlpbe Jok 

kt, r•tlttlrlcıler için çok ka
aaaçlt Itır ittir. 

Vll&rettmtala mulltehf r•r 
lert ele ipek b6cekcıhttae 
•l1ald bir •azlJettedır. Bu 
it'" daha fasla artmHınıa 
ancak dal afacınıo fazla 
Y•t•ttlrtlmeııne baih bulua
duiu da ltık&rdar. 

Ataç diki• menlmlnlo 
içinde bulundutumuz buıGn 
lerde Bur1a ipek b6ceil en1 • 

tlUhl dut aıacının J•t•ttlrll
••• ı. ekimi hakkında baaı 
e .. ılar haaarlamıthr . 

Fa1dalı ı&rdlmla b• eaaı 
lan •t•l••a alıyoruz: 

Dut fidanı 11sıı d.klllr: 
Dut f ldaaı ıo•babarda• 

itibar .. ilkbahara kadar dl· 
klleblllr1t1 de bu dikimle kıtı 
tlddetll olaa Jerlerde ıubat 
•• mart aylarında 1•pıl•a11 
•alaa uyıu• olur. 

Dut fidanı dtkıleuk çu 
~arların dı)dm menlmlDden 

"'• olmaııı bir ay e·nel 
-•lap haıırlaamau •• bu 
llltetle çakar toprafln ha 
9-l-..ıınl••tı &&ap •••r. 

.._ ...... iı ...... t• 

kurlar eo aa iki buçuk ka
rıı 1a•I kark bet •e1a elli 
1aattm derlnllil•de ve iki 
kanı rant otuz beı ••Ja 
karlı •antlm ıeolılıiınde ol 
maladar. 

fidan dikilirken evnlce 
çılcanl1Dıf olan çukur top

ratını o iyi bir ta rafınJan 

rarı11 tekra r çukura do\du 
rulur. Bu topraia bir mtk· 
tar eıkl aübre lıarııhrılar 
fidanın k6klerlodekl ince 
1açaklar ve kalan k6klerde 
ki fazlalık lle1ılır. Yara Ye 

bereler temizlendikten IOD

ra f ıdaoın bofazı toprak 
blaa11na ıelmek (bere çu · 
kurdaki toprak Qzertne otur
tulur. K6k kenarlara ince 
toprakla doldurulcluktaD 
IOnra ••rl kalan çukura ati 
hr •e arakla ııkıca ba11hr 
•• flcla• toprak lalzaıaodaa 
bir kar11 raal Jlrml weya 
1lrmt bet .. •thn J'1kauıa 
daa lı•ıll ır . 

Dul f ldae\aranın bab • ve 
tarla nnırlanaa dılsıl meıl 
daha faydalıdır . ÇGokt ba 
Nretle dtk ım, tarlada ber 

( .... '" ...... ,...) 

B • Çok l ı adet• bir kal• sllM 
Muhaliflerden ır . . ::~~;~ .et•••'• b•r apar•· 

Ki. mseler Tevkif Edıldblır .takı- m•DID etrafıada muat~Slf 
B6lneı, 4 (Rad10) - Ha

rlcl1e Nazarı 8. Gafealco 

reflka11 •e maiyeti erkloly
le bı rlıkte buaOn Varto•aya 
hareket etmlttlr 

Cebelüttarık 
Manevraları 
Sona Erdi. 

Londra, • (A A.) - Ha 
•a• •janıınıD Ammandan bil· 
dırdlllae ıare Ma•erayt Er 
dOnde elya1I vaziyet oldukça 

karııı ktır . 
Gayri memnunlftrdan mO 

rekkep bir ıurubun Emir 
Abdullaha kartı bir komplo 
tertip ettıklerl ve bazı kim••· 
lerlo t vkıf edt dlil ıöylen· 

mektedlr. 

Yani hAdlselar: 

... bir pallı lnta11 ılrOyor ·~ 
Fıltattode yeotden Gısetectler tçerl1e ıırm• • 
hld lıeler ohnuıtur da 1 r fakat pollıler bı· 

LJ f aruın 1ıt11or • ' 1 1 Ltd• tle naJ • Hattl ıasetecl er 
k lauıtır rakml7or · 

tren yoldan çı a1'ı . . bırakmak 1ö1le dunun, cl-
franSIZ konso1oshanaSI baş na1ett onlara atfederek maz-

katibiDİD &Yine taarruz: DUO 11fatlyl• t••"'' ..... et· 
d o) Bazı l 

yafa. 4 (Ra 1 koıo· 111ek lıUyor ar. 
etbu, buıün fronıı~ e•t· Nıhayet ınetectlerla l•a· 
loıhaneıl baıkitlbto n rı •zerine, pollı komlMrl ••• 

t 1 ler ye ta u 1 " 
ne taarruz e m t ba kitabin çıkıyor. V • o Çınll t cca • 
banca atarak• f karlılle btrllkt• Mtarla I par• 
Hklz yaıındaki oflu•u 1a bir halde b• aJOf· 

Cebelilttarak, 4 (Radyo)
YClz parça loııltz harp ge· 
ml•lle d6rt 10a deni• ta1a· 
realoln yaptılı mane•ralar 

Londra, • (A A ) -
1 d çalaa•lf ildi . DOo ralamıt ar ar. Çıall il• kar111aı 

reolerl• bu ••• dered•:,,: 
.... ı ••rdılrl_. lttr Macar 

buıün ıona ermtıttr 811 ıa dıı bakanlan Ro-
Ga ndi Ağır ııyı gidecekler. 

Hasta. p.,ıe, 4 (Rad10) - ıı., . 
Londra. 4 ( RadJ• ) _ •ekil K••t Telekl beı el 

Mahatm• Gandl; sa1ıf ol· eanda Harl&IJ• Naam Kol\t 

d ıtyHI faalt7ette Çalıt il• birlikte oma1a daaluD an, 
l -a•ı bal&kıncla dok aıdecektır . buunma..... I _________________ , 

1 
af ındaD vak• ba an,, __ _ 

tor ar t
1
• '

1 
dlalell1emlı •e 11111 ıka1al ettılladen dok 

ta ••I'• •r torlar ımıcHerl•I 1& .. aıltler• 
f .. r ıtaretl• lu.ıta • 

lla .e er • .Ur 
laa..,CW· eaa4J, ,. .... 'a-

Doktor Şaht 
y akmdı Bılkınlırdı bir 

seyıhıl yıpacık. 
Berltn, 4 (Rıd10)- Pet· 

1 '.
il fÇfD bir ka~ 1ID ro meı• 

1 
1 B•kr•ı• ııtmlt • an •••e y b 

.ş ht buıft• UtaJa 
Doktor • ' 
d&nmlıti1r 

Doktor .şabt ıa , ltlrll•ı ıl• 
BaUıanlarda ka1a ~lr •onra 

.. ,ahat• ~·lr·-·· .. ,ı •• ı 
JOr 

aalaııl••Jor. 
Cıoayetlerta 1tleaclıll ,.,. 

de, ceeedta ya•ıadal ıtl& .. 
olarak hep balta bu unuror. 
fak at poltıler. bu .ellhta•, 
katıllerl• .. IYl)'etlerlal I•· 
k&oı ,ok teıbıt edeml1or · 

B•rada &il• her rerl 
kırtp •••• ,.,.,. Vata•H••
ler, d1t .. alannı .. ,. .... 

dl• dotra1or. H .. •• ~r 
Irat dakika l .. ade Oto••· 

ca-. 111 ...... ,. .... > 
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SAY..FA : 2. rüt\A-ui...ı 
sa &LIJ 1 E2"V 5±1!!'! ± 

TAHLiL rve TENKİT: 
.. .. 

Mdm~lanmı:dan v~ gazdemi:. imllyrı::. ıahibi Hayrf!i
tin KaM111n neşrtlligi <•KARA ı't1Eli.\1ETı1 adlı milli 
rlc.•.o.;lam Türk matbualtnrla alaka i!t karşılanmıştır. 
Muhttlif nwharnrlnin bu J.ifc /' haki rndtJ/d fikirler iı I 
l/CIZmıştık. Buyun el<; <ı 7 Al\' go:elt s111clr ı sfod (ıM. 
' Turhan 1 arı» w yazdığı bir nıalrnley f alıyoru:: 

ayretti K · 
an Şehri

mize G idi. 
,__.. 

OOnyada bilek Ye yGrek 
peklllll IDHD hanala11na 
11lmaz itler bııarmekta en 
ileri ııden millet, 90pbe yok 
lct, Tlrlderdlr. 811 n~cfp mll · 
leUD a1ırlar •e unlar lmti 
dadıaca kGreaın dört yanına 
medenly t ıtılı ta ııdıjıoı, 
Hırlar Ye a11rlar tmttdadın 
ca da AıJaJı A•rupanın. 

Anupayı Aftılcaaın ve bil
tft• deol:alerl btrblrlDID ıar 

tana yQldlyerek be1aelmllel 
lnkıllplar Jarattıiını, yer yO 

aGn6a her k61e1ınde de•letler 
1ıkıp deYletln lnardufuou 
lttlt1eru:a. Me J•zık ki bu 
yaman lılerlD hıklyeıt birer 
tarıb ıatıra olarak nesilden 
aeılle, asardan asara ınukal 
etmekte •e Türl&O ~ekemı1en 
mtlletlerln tarlhlerinde ııe o 
satırlara dahi Jer •eritme· 
•ektedir. 

klmmdan değerleri yoktur. 
En kahram n bir mllleUa 

milli aayalabtlece Ye ed•bl
yat terı hınd de yer alacak 

M buılarımızdan Hayret
tin Karan don KtltahJa yo· 
lu ile Aokaradarı ıehrlmlz 
ı lıntıtır. 

bir dHtenı niçin olmuın?.. f • 
Bunun ce•abmı deıten yez. Bir adliytc m z tıı i Etli. 
mala bevcıl~oen YeJa muk · Aakar alar ceza mabke · 
tedır olan tlırlerjmlaın milli meal azası bulunan Baltke-

• kahramanları detti, padıpb. ~lrh hemıehrtmtz Ruıın Oa 
ları mevzu Hçmlı ve bu ı6r0n terftaa ıura muavtnlttt· 
yG~den ıaçmalamıı olmala- ne taJiD egıldılınl ve bu 
rıada buluruz. On dokuzun ay lptıduıoda JeDI Yaztfeet 
eu aarıa ıon yıllarına doiru ae batladıtını baber aldık . 
deetan J•zmak teıebbüıG· Kendlıı nt tebrık eder. ftDI 

ae ıırııen Muallim Naci ••zlfeetade de auaTaff akt· 
bUe «Tarı.lanGv111 Ata Oıcnan Jetler temenal eylerız. 
adı~u almamıı •ııJdt? t 

Bahkeıtr mebuıu Hayret. ı TıltJ edilen Sıhhat m@muru. 
tta k.aranıo f Kara Mehmet• G hh 
adlı b61ük kttaltını •itme 1 a., .... ,,.vr il at ·, •. 

d-1 b b d muru amali ural T•Z• •-al • ım •• UDUD ,, ... 

ld i 1 d i 
ıınde ıaıterdıtı ı•yretteD taD o u aau aa a ı ım za. 

b d LJ ı. doıaJı Sahhat V ekiletınco man lfte u e eu Y•aıuı. 
takdu•ame)le taluf eclumıt· luju batjrladun, ondan ôtQ. 

d 1 tar. ra a aa11n sey a•ın eserini 
derın bar dtl&katl olnun•k 
ızhrarını du1dum. Yıudat mü.ôrlüğü. 

lzmar def terdarhiı tab11llt 

Mahkemelerde .Dava Sa
hipler· Beklenilmiyecek. 

--------- . 
Adhye Vt kile ti atakaoulara bu hususta bir 

ıami glndardi. 
AdllJ• Vel.lletf, allkadar 

lara ı&nderdlll bir taaıımde 
davalarıa ıGratle nettcelea
dtrtlmeıl ve duraıma saat
lerinin ta7ln edtlmeal ıure· 
ttle balkın mahkemelerde 
beklemeııne me1dan •eril· 
memeaını ııtemııur. Bu ta
mım& 1azı) onaa: 

«Mahkeme aGnlerl taJI 
edllarkeD, btr 1Qode 161 ate 

cek daYaiaraa mıktar •• 
mabı1etaerı ıöz6oüode bu 
Juodurularak her dtırut .. a 
lÇID naümkün mertebe •Jrı 

ıaat teebat edalmeeı Ye ta· 
lUderao lıı.anuol •e :aaruıi ıe 
bc:ptere Dıibteiuct olmak üze. 
re k aea f Hua&ari• 7apumaiı 
tamıwen tebııj cdlhDlf oı . 
duau boao bazı meb~f!me 

leıce bır ıünde ıör6aeeek 
bülün daYaların duruımata · 
n •raı ıaate tauk ed.tdıja 

•• bunların a1nı zamanda 
ı6rülmeılne de hallin bu 

luamadığı cıhetıe alakalıla 

8t?kcı Ve Ko-, 

rın it Ye ıOçl rfodeo cerl 
kalarak usun z man ııra 

beklemek meeburlJ•tlnde 
bır kıldıkları aDlatılmakt · 
dar. 

MabkemeJ çagralan ıa

h11lara, h zır bulunacakları 

ı atlerln d blldtrılmeıt • 
zar rl tebepl r mHcut ol· 
madıkça daTaların taltke 
utr tıamaluıaıD luaa bır za · 
11>aoda ,Detıc tendırumelerı 

huıuıoodakt kaaua hOkim· 

lerlD1D tamamtıle ıerın• ıe· 
ttraim 11 ı~ın V tıklıetçc li 

zumlu tedbırler alın caktır. 

Bu lUbaria duruıwa taat· 
lerıDıa laJıDl •e daYalarıo 

1. ıaratlo netıc•leoctıralmcıı 

buıutl&raoda f •Jdata olacajı 

mü&ibaza edıten eaaıların 

adhJe encfi11>enıade tezek
kir dılerek aetlcenl• bır 

mazbata ile bir aJ içinde 
Veklıete blltUrUmeıtaı lıte· 
rtm » 

' Yokauılar Bir

. J 
.. elediyeler ra 
··,·ola dan resi~ 
'·' 

almıyacak· 
Anken, ( Husuıt ) dr' 

Baaı beledtyelerlD r• 1' 
hı kah~ehanelerJ ,aıııh ,ti 
lerden ad ederek kabf r4' 
ne eahıplertnden l&blY'1,11 
mi almakta oldukları '.ı' 
almııtır. DahthJe Vell 

•lllyetlere blr tamim 1•~ 
rak radyonun btaattbl f'f" 
olmayıp aeı alıcı ye o•d,
dlcı, bar ilet olduja>P J 
beıedı1elertn1 beledı1e •'dl 
Ye re11mlerl kaDunuP• ~ 
yanar~k radyolu kab•',.aı 
nelerden l tbı Jat reıOJ 1 

-

,emıyecekı rıoı bıldır1P1t' 

Bt:.ledıyenin 

Gümrük 
Hıssesi. ,-

o.h.u,. Velıi.leu, 101111 ~ 
ıel,rlerındea yOzde 011 tt' 
iedtye hı11elerının al" il' 
ayına aıd olanlarını b•J' 
dıyeler bankaaı vaııl• , ,,, 
beledt1elere teni etOJ et' 
Bu tewzıatta tehrımız b ~ 
dıyealoe 2114 lfra ffl 

Halb11kl baıka milletler 
tek bir zaferi Yeya tek bir 
kabramaaı batlı baıına btr 
tarıb Ye baıh batına bir el 
ban ballae ko1muılar Ye o 
zaferle • kalaramanı « det· 
tan» yolu ile her ferdin ıu · 

6runa tılemefe mu .. ff ak 
olmuılardı 

HaJr ttın Karan Budtaln 
ıakutu ile netıcelenea me
tum muhaıara ıırHında bfl 
ylk rolter • ayan oa beı 
Jatındakı ~ara Mehmedl de 
laatırıataa bir ıeçııl• - Kara 
Mehmet adh bir Tftrk Ja•· 
ruıuau eaerJaıa kahramanı 

Japmıt Ye ba bHıyle, karde· 
flDID ıehlt olmalara Cbertne 
birik harpte ıınır borları· 

na kotan bu kalaramanıa 

d6rt bGrOk barp Jılı lçınde 
cepbedea ceph•J• 1ıt1erek 

1arattılı ha aaet J.artkala · 
rıaı · heyecanla bir tfade ıle 

anlatmıthr. 

koatr ol memurlarında o B. 
Sabrı ÇetıDkol almakta ol. 
dulu kırk lira ••atla ıeb -
rlmız •arldat mGcUhlütüne 
ta1ao dılmfttlr . 

lıği Balosu Ak- etmı,ur. 

şam Verildi. ırızılay Topla' 
rucular Hak-

Yalnls b6yle de d•itl, ef 
HDelerl hakikat tanıtmak 

lr&JIHI ıle mıllt destanlar 
•Gcude ıettren •e o deetan · 
larla koca bir milleti zaman 
zam•• caalaadıraD, ıahlan · 
dıraa •ataa1e.er titrler de 
Yarciar. MeHll Rolaad mev· 
••ana ele alahm: O haki . 
katteD •irade hayal olarak 
kabul edtlmeet icap eden 
bir ılma iken Botrdo •• Larl· 
oıte ııbt ltalyan, Qulnault 
•lbl f raa11a fllrlerln hlmme · 

• tiyle laakıkl bir kabraaıan 

1'0•1,etınl almıt ve bili 
ok•aar bir .. rkı ve- opera 
ln1m•tf taıı akta bulu11muı· 
tur. 

Şarkt0 bu yolda Yerdlit 
mlıaller içinde fae Şehname 
ea batta ıellr . Bıraı tarih 
tle uiratanlar ltıltrler ki Şeh
na•• acılıaı tafıyaa mılli 
cteıtanlar mecmua11 Fır.leni 
tarafıadan yazılmıı 0101 .. ay 

dı buıGo n lran, ne lrftnl 
•e o• lran tlıll kalırdı. 

lıte bu kadar mühim olan 
deıtaalar binlere •e binler 
ce deatan me•za h lketmff, 
mübarek ilmi ıüreklı btr 
deetan ııbt e:r.eldenberl her 

mtlleho dlllade gezmekt 
baluomut o lao TOrk için 
hemen hemen meçhul kal 

mııtır . 

Din oldutu ııbt buaün 

4e ••Y•"~ lrahr manltkları · 
mı•dan ve Hynız lcahramıın 
hklarımızdaa birini terennüm 
eden edebi kıymette btr du·· 
taaa maltlc deflltz. 

Hemen ıliıve edc1im kı 

deıtaodın maksadımız frenk· 
lerln Poeme ep que d c:itkle 

r• · ıttrler olup mutl k ıurette 
Herelel yani kehramanhfı 

terenn&m eder. Yokıa bır 

•tk fedalılnl, bir p12ra entrl · 
lcaaı kurbanım htkiye eden 
d.-.1tanlıra11 mtllf t rblJ"fi ba · 

Ha1rotun Karan eıerlnde 
Dlamı noıire terc•h etmek 
ıoreUJI• tam deıtan dtlı 

kullanmııhr. (459) Bü1lk 
ıahıf e tutaa manzum bır ki
tapta uılabu 1eluıheak tut-
mak miltkOldQr ve m••zoa 
ba~lı ıalanelerln o~. beı ıa . 
h•fede bir deitımeetne rai 
men ıf adedekl, taavlrdekt 
h•1ecanı bo1uaa sinde bo · 
landur•ak a•rçekt•• h6-
D rdır . Harrettln Karaa 
o mOıkülO yenmıo ve o ho 
nerl g6ıtermlştlr. 

Eıcf duyduğumuz oolita 
ıtmdt e\ımızde bulunan ki 
tnpta K r M hmedta milli 
nvaıt neler yaptığıom tu 
v(r edil emlt ve bu bahıln 
ıklocı cilde bırakıl lf ol 
mıuıdrr. Sayan &trden bu 
eıefimlzl ıevlrıce çevirmek 
tçin Jktnel cildi çıbuk bas 
tırmn.1101 dllertz 

M. TURHAN 1'AN 
--==---9~-

Ş nghay ed.• 
hif Hare etleri 

iç.nde. 
(Baıtarsfı bfrtocl •ayhd•) 

b den fofp de kopıdan 

rlnclye krıdar 6ldürüyorlar 
• Sonr ı v r , cfoayetl va· 

p o batk , ceza ?,ÖreD b111 

kn Bazı cfnayctlerde, euf· 

kut esouında o eivuda 
bulanan fdkat beddız tinde 
ne cın vetten Ye nerle y&· 

pandan hab rl olmıyan ma· 

Deve gareşleri 
bugün yapılıyor 

Tekıpor meDfaatıoe buıGn 

aaat 14 de Ah Hıkmet P•ıa 
stadında deve ıtlreılert ya 
pılaoaktır. 

Bu ılreılere DlrlaaDIJe · 
den, Edremıtte•, Bıiadıetaa, 
KepıOttea •• Sa ••ıtepeden 
birçok de••l•r aelmııur. Şeh 
rlmlz tlevecılerl de tekiz, on 
de•• ile lftlrak etmek ıare. 
tile ıGreılerl alllcalandıra 

eaklardır. 
Cthetlerl• çok h yeca•lı 

•lacağı tah l edılmekte. 

dır. 

ıumlar 1akalanı1or. Halbu
ki beri taraf ta öldftreo ac:lam 
kalabalıfa karıııp 1ıdı1or. 

Bunanl bera er Şangbay 
ha1aı.. her zamanktnden 

daha ı ıaah, Şanıha1dakl 
Çto tehrı 111ız1a da imtiyazlı 

b61ge, bılhaas F ran11z b&l· 
ae•I parıl parıl 1 oıyer: Ti· 
J•trolar. ıln•malar. daoılo• · 

ler hınca hın~ dolu · . 
Alaca karanlık baımca, 

hiçbir Japon ı6r0nmüyor, 

G&rüamlyecek de.. Çtin O 

emir avle. ş aıb fi karan 
lak ı rıyor, Herkes evine ka
panıror Kapılara ç fte kılıt 

vuruluyor ... Ta ıüneı çıkın· 

caya k c:lar .• . 
Çınltler JapoDlar beyan 

etmı1or. Eıkıdeo btlı mtJen 
•ataaperverllk ruha her ı&n 
bir 1: daha ıentıltyor. Çın 
gençleri çete harbini yıjın 
harbinden ıtOn tutu1or. 

kında. 
Ankara, - Yurdumuzda 

40.00U t ıe~en k6, Ye bun
dan batka nahı7e, kaza •• 
•tllr t merkez.erındeld 

çarıı, mahalle, Aliy •• kır 
bekt:tlerı ber yerde 9>0Dta· 
zam bır teıkıtita ballı oİ · 

madıiı ııbı Ocretlerl de •Jrı 
a,rı uıulıerle tahıtl edilmek· 
t dı... Bu YalEIJetlert a6z 

6ntl•• alan DabtıtJe Veki· 
letl bekçllerla muntazam 

•e meıul bır tetkUlta bai· 
lanmaaıaı sarar! ı&rmGı •e 
bunun tçln ele bir komıı1on 
teıkll etmlıtlr. Koml•JOD 

jandarma ıenel lsemutanh· 
fı , hukuk mOıavtrhfı, em. 
DIJPt, ıl J•Uer tdareıı ve 
malaalli idareler umum mO · 
dOrlOldert mur hD1larıada• 
mOrekkeptlr. 

Seri his klet oşnhrını ~u-
gün d~v e itiyor. 

Heden T rblyetl Oh cltör · 
lüğ nüo böl eler re. md ter. 
tip ettlğt b ıı •klet ıerJ koıt1 · 
farına bu hof ta da 40 kl· 
lometrell • meı f de Buna 
tcH ıı CiEerıode de m edı

lecektlr 

Buıan yürOyrş ve koşular da 
. yapılacak, 

Buıeo aaat 9 5 de Buna 
fOH.5' G1ıerlnde beı kilomet
relik bir yOrDJftt yapılacak · 

tır Bun birçok tellalt spor · 
cularla Jeol lemaolar itti· 
r k deceklerdfr. Bu ıebPp 
ten yOrüytlıOn çok zevklJ 
Ye likalı ol caijı mohnk 
k ktır. 

AtleUzm ej nmıo tertip 
ettı~I 100 melrelık ikinci btr 
nıüca.b k da buıftn ıaat 13 

Japonya, dört yfhr eill 
mtl1obluk Çtne y naıtı fa· 
k t burada ıu ılh: ne kadar 
çok kullaoıhyor: «J tpo1a 
btr ahtapot yak lad , fakat 
bu ahtapotun onca btr ko 
luou tutuyor.• 1 

Jıe, Jant deve gtireılerladen 
eYYcl ıtad1omda 1apıl cnk 
tır . 

Y eluulları Gizetme Bır 

ll t menf tiD tertip edilen 

balo akıam hake.met ko -

••i• aaleal unda ••ralmıt · 
ttr. 

Bal•da lttlhaaaa maili 

kı1afetl r ılze 99rpırertılu. 

aloa renkli prejelulyeala 

aydınlatalmıth. Muhtelif et· 
lenoeler f apılmıı. pt1anıo 

çekıl~ıı. b lo ı•ç vakte 

kadar d •am etmlf, ıelen 

ler ejleacelt btr ı•c• ıe-

•rmıılerdır . 

Bir Üfürükcü 
. Yakalandı. 
En• l 1 ıln, ADafartalar 

mal. Uetınde lflrOtaçGlOk 

Japan hır a.I m yakal"a· 

mııtır. 

Ôire dlljlmlze göre, Ab-

411ul h Alayalı lamını taı,yen 

bu ad ın !rk ç def üfü. 

r kçülG )' pmak ıur .tıle 

b ~ı ımıelerl ald t ğa 

y (teadlil f ılı yet edllmtııe· 

de yapılan birçok araıtlr· 

melardo. bir netice elde edt. 
leme mittir. 

Fof.ıat Abdullah evvel ·t 

gGn, Dınlıxçller mah lleıtnde 

Kadrlycnlo ıen le'floe, tld 

paket fçerl tnde ukunmat 

toprak Yerlrken c6rmü meı 
hut halı de yakalanmıthr. 

tsll here evlnd J pı1 n r t 
tırmad da bir t ım dua· 

lar topraklar Ozerlnde ya
zılı Ayetler, iki bıçak •e ıkt 
parçıı da insan kemfi bulun
duiundan hakkında tahklkd 
f pılarak tanzim edılen ev 
rakıle blrhkt adlty ye ve· 
rılmtf11r 

tısı BugiJn· 
KızılaJ Kurumu yılla~ t~ 

la tmnı buıü• saat 20 ~ 
Partt kurajıoda ya,ac•~1_, 

Toplantıda Kuro11100..J' 

Jıllık f eahyetl ıözde• :;, 

rlleeek, bütcHI t• ~ 
olunacak •e yeat lflare 

fett ıeçtleeekttr . 

iki kôylü kndıaın kati~ 
· ÔtedeDberl aralarıod• ıı' 

~lmıtzhk elduiu aal•f'~,· 
Halalca k61 ndeo Ete_, ••' 
nıı Habıbe ile H8ıe1I• ~ 

•ı NaclJe ka•ıa etmffl"'' .~ 
lerdan HabıbenlD NarJf f 
taıls 7araladıi& f1~:,tl 
olaotluiundan teh1'1 

bnılaaıaııhr 

Vilci;etimiz;~ 
İpek .,öceği 1 

~ 

İfti me işi•, ,,.d• 
(Baıtdrafı birine! ıaf ,-· 

ka btr ziraat yspmai" ~· ,,,, 
gel olmıvaca§ ı albl • "" 
rıo aJırt edılmeılne de 

met eder. ' 
Dut fıd.nları 11oırl•''cttl 

lsildl 1 takdırde (ıd• 
1

11' 
araundakl e~ıklık bir ~ I 
o\mahdır. 8 hçe hallO .,rf 
ktldtjı zamao fıdaoh•' iti ti 
sıodekt açıhhk en aıı 1 lı P 
ırel r ar ınndald açılı 1 ' ,,,, 

tkl buçuk veya üç OJ•'' 
aıağı dOımcmeltdlr· 1,,-

yeni dtkılecek od•0 ,pf 
tutmalarını tam blr e b~ 
yet oltıa almak ıçıo kılı' 

dl " le.rın tu: olmıuma, t 
ce can ıuyu erıhne•10 ~ 
yu•ın ııcak :ı:amı.olorcl' I 
kaç kere ıulanmalarıll' 
kat edtlm ı tcap •d'' 
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Olen bab .. ının J•rlne 
ıeçen l•an Stamenlsef 
tok naıtn olda •• lGcaar . 
lak yapmafa l.aıladı . 
Çok geçmeden ele evlendi; 

Matevaal •• iyi bır kız 
aldı, cana ltGtln ruhiyle ••· 
Tlyorda, Bu kadıD onun ha· 
J•haı ilkbahar çtçelderlnln 
ıthtrll koludarl1le dolduru 
Jordu. 

MHud 1aıedılar .. 
Çocuklara oldu, ona ıev -

11 •e ihtimamla baktılar . 
l•an Stamekof ua e•I 

ala aoOndt: oeıeh •e 16oeı• 
it 1Gnlerın altın kuıu tGrlaG· 
ler çafırırdı. 

Glaler btrı.trlerlnl takip 
•ttt, Jılları• arkaııa4aa , ••. 
lar ıeldt .. 

1 Beı ••ne ıeçtf . 

y •A Z A N ; 

Nedelço Tinçe~ 
yordu ... 

Baba da, mavi 16r;ll be-
Jaz hayan lıltllttn lcucelın· 

da hararet içinde yaıuyer· 

do .. . 
COnler ,oalerl, a1lar ay· 

ları tektp etti . 
- lunt:! . Bu hayatı bı 

ralıl . Senı z zenıınltk benım 

neme ınek! . . Vane onu 
unut! . Onu bırelı! . 

Otlumuz ı çır 1 Onu h~a 
aaoa verd ı n. f En btlyük z,.n . 
ctolıtı çocuiu verdim! .. 
Geı! . Oou unut! . 

- Suı! . BcD oou 1e11I 

1oru111.. Ola.-ıas!.. 

- Va•e· . 
Katba atlı yarak 

laeynu•• Hnlclı .. 
•••• 

lngiltere Müdafaa lşineBü 
yük Ehemmiyet Veriyor. 
BiJyü:kBrıtanya i ı.pcırato• lugu h .r g'iin artan bir 
hızla sılôhlanma proframmı ikmale çalışıyor. 

La Trıhune DH Nattonda: :ıırhlı donanmaunı yent lme "yda iOO, ıenttl• i OOO ta -
«İaıllttre halalkate aalm deo eıkı vulyetlnde bır e k yar• tıkarıyor. Btr t1ıyare · 

mtkyatta ııllblaoıyer loıll · 1aydı ıene daıma dralz 'ere nin iki, aıhaJel 19 ıen• .ıa · 
tere 193• dea beı l kndtıı· biklın •a:al7ette kalabılırdı. 1andılı t.uap edıllrae te· 
Dl telalıkede htuedl7ar. ıgJ4 Her blrl 30ılcl5 OOLl tftaluk mek bir kat •Y ıoor• nl · · l kt tol• I· 
den ıonra llatncl defa ola- OD bet aulahtı (Hovel ııuhhll ııltere tayareel I e C 
rak tehltkeyl 1935 lıkteırta· 4U OQU toadur.) 1935 118e terlere _.1~t·ı;••":~39 .:~ 
de ıetlr411, içlccl ıbtarı da ıtade, Barleıık Atmaa ltal· be••P e e 

1ı~ ~ıde ltalyaaı• 
1936 da, Rea mıntakaeıaıo yan donaamaııaa ı••• te kloaauD 080 modrD v• yeni 
t11•ll ıle aldı f ancelr 1. 1 O · eY•uk edebtllrdt. Keza tayareıl vardı. BuolanD ı 

zamandaaberi ardından Fcansıa donaamuı da 6yJe 410 ktlo•etr• 
tt>htık• ı btarları ııklaım•I• adı . Fakat aaılltere ha Yalara ratl uattc 
b•ı•edıj lepaoJ• harbi Al b&klm deiıldt . 001111 l~I• ı•~. mlblm kar• ordu•• 
maa tal1an mGdabaleıl, Pa 1 b L d d b l L a orduıu A•uııuryanın ilhakı, Çekoı r 1 11 1 00 

ra • ava ıııdır . nılll• ••' d an teblıketın• marusdu. loı•I f ı rda bu or uo 
lookya1a teca •Oz, Tuoa nua, •• 

0 
' t•rıtarıal 

boJunca Japılan bamle Ce tere halkı b&ll aalamamıı· ıbta)'atları, lba•• Haa.Aı1ta• 
a.eıeuarak ve Sann mln•· ta lu, taJare ıeat edıldıkt•• anıarlar, •ııll• d ıoara 1.ııttere artık ltar ada •aıuraaraD •• 
aebet11l• olaa a1akla•m• ord•ıua• 6 U 000 
1 

deilldlr. &baret ol••k ıaere .ı • 

ar. · · J..,1Utereat11 erd••••• ı•- kııa kadar oldul• tlıleaı 
laııltere 1 IJ& Jıh•ı• tlls 1 aDll&ID ı.nce, orduıa J•ktu. T elall ıor. Hall.ıkalt• • er IOO 

teırıeaede hlıl tam ıulh k ke bat 161tertr1e ilk hafta· btr (larp cıkaUA aaae 
lanmıt delıldl. MalıJe nazı '- il.arı ... lar aartıada Fran••J• d6rt 000 lufl luta har ••• 
ra iken ııılblanmaoın temel· 

UYPA ı 1 
2 

lntinı· dik yeni ıitamin. 
Leo·oırad Vıtemın En.ti 

tOıl, ma1a4aa sıkan bir 
madde olaa erıoıterell 
Oltravtole ıuadan ı•flrerek 
lutatal halinde yeni '-lr D 2 
yttaBllDt bulmuıtur. Bu •I· 
teminin ratldlsm• kartı elaD 
tcılr , bal.k yalının te1lrln 
den 400 btn defa daha fu· 
tadır . B• yeni· •lt•mla, ço 
JUklarda kemik hutalıkla 
rına, laer tirli taklt•f ula· 
tına, '-lr Is.eli•• ıle raı • dta 
•• il••• ı•r•k ııa,, ı•r•k 
lnleyıcı madde elarak bl· 
yDk hlr rol 01111yac•khr. 

K•••k lural•alarıada eDJ•k· 
ılo• yola tle de ltl1lk te· 
ıtr 11ttera1ektedlr. 

lzbıkiıtan~a bııı yı11ın. 
1938 Senealnde, ıt•ıl lla· 

yacı lak f tlot• tdareıt•I• Os· 
beklıtaD f8betl, 1937 J• aa· 
sara• 3 1 defa faal• el arak 
34.000 yolca taıımııtır . 

•••ın tGccarlak 11\erl ı~l:ıtı: 
ŞK6hreu •• ParHı arttı 

K6çGlc yavru, 11kın yO 
zOnde kan reoıl bır baıhaı 
çlç~il atbı açılan meıud bır 

ıGtOm••Y•tl• uyuyordu .. 1 lerınl atan ıene Çemberi&. plJade Ye bar IÜYarı farka11 
ytndır. O zamandan beri, 16oderec•I••• e11un deiaadı. 
16aler, baltalar Ye aJlaria t>ıaaeaale,la loılltere le 
zeman kazanan lnıılter• aoll.ta laer.ade catıı••I• 
h6mmah bır ıekılde bep 11· karar verdu deal&, ba•• •• 

bıhr· 
loııltered• meebarl •• 

l k ....... . 
1aDlıı6 aıker ı me 

Ta1ar•, bal••· Ôabellltı
taDd• bir t•k blJOk ıeblr· 
ler ara1ıod• •• atya.&e kal· 
laaılaa ml•akal• Ht1ta11dar. 
Meıel• Tarc•J il• No•o Ur· 
ıeDC ıthırlerl ara1ıadakl 
meııfeyl ıkt taatte• dalaa 
as bır sa•aada al•akta 

dır. Hal•• •J•l .... f•JI 
ota•obtll• katet••k ısla 
24 ıaat, NudarJ• J•I• ıle 
ııtm•k ıct• ~. l O ıl• ll 
.,..,dır. 

•ndııloe h k ti ' •r ea .. ,., 
e ıa11l&a11nı k 

lltlfatkl çı arıJor •e 
1 r ıG lmı01ordu 
YA• bG1tUc btr yazıhane 

açtı .• 

Geaç bır lıltıp tutt L 

kıup ba •1t u, uu 
1" defterl•rle be . 

~aber l•nç tlccarıe kalhane 
• ,;azmaıa baıladı .. 

• l•an aldıaı L b ti. •aJ et-

8e1az lclubın •••I ıaz 
lerl oau bır klb b k uı ıı 1 ta· 

ip eclıyor, k•aclaaaae rahat 
••r•IJerdu, ıeaç tlecar hca 
raret ı,aacle Y••ıJerdu .. 

leJ•• ll&tllala •a •I ı&z. 
lerl •••• kaltaıa4e ıkt •fı 
te•ast • •n•lıt• ııltt t 

- V ane unut onul .. 
Evlm•ze d6n! .. 

lna Stameokof aHblyet· 
le kendınl kurtardı. 

Kapıyı hızla kepıyarak 

m••• 16zll be1as kltıbıa 
hekledlll 1azıha•e11la yoiuau 

tuttu .. 
Çocuk nçrayarak uyandı: 

Annectfım •• Rabnm 
nerede? 

- Anneclilm! .. 
Aonulnlo kucai1na atıldı 

•arıtın batını 11cak ıl• yaı · 

ları 11lattı. 

lna Stamenlaof bir ıabab 
•rkea raaılıaaaeaıade• tllal . 
1ortlu 

ılhlandı l938 eyliUOnde, in: kara orouıu 
ıııtere hazu delıldı. fraD Yeal bir den•••• yQca. 
ıada öyle. huncl fr.ırının 30 da ıeurmeie karar veraldı. 
uncu ıDnü ltıslyaa matbuatı ttu dooaamaaıa beıhca ua· 
vel•ele kttparc:h, derken lo· ıurlau 35.UOO tool'1k 5 aar· 
gtltue ıebe hazır deıııdı. bh ıdı . 
Keza franıada . Fakaıo ~· 
man itler JO uoa ıtrdl. Her 

ıey yahıtı Buaün he ıuba 
he ıoalarıad•yız, laııhere 
kertıtına kim çıkana çıkıın 
d6•0ıebaleeek vulyete ıel· 
mııttr. fraaıada keza ODUD 

ııbldir 
Eter loııltere hakikaten 

81rlncl zırhla denize ındl· 
rt.ıyor. Sonra, her bırl 42. 

d Etıtelıt· 
ltabte mncu e en 
JOr aneteıtode M11lı1e ,ı,l• 
(Sonu dirdOocl ıayfada) 

SiNEMA;.. 

Yivet Löbon Ve Roge 
Oüşesnin ile Mül~kat. 

la 
1 

cC• rl ııratroıa•11• kullılerl ara· 
itr leltıkah •U arr :· ka· tın• ,ırıd••· YIHt LI· 

belüttarık.J flll•IDde b yf l bona beDI kalt•I edip el · 
il 1 •• ,.. iv• ' dın re o oy k . mlJ•c•ll•I ıerdard•lu•• 

Libea ile aCloabk&r ıs . ..ı .. ..kit, •• ,..... ı ....... . 
lar» filmi ıaaatklrlart• a• bekllyecell ee•altıaı almıı· 
Roıe Dlıet•ID lttrk•t t•• 1 tı• K•pıyı var•• lçerlJ• 

l ..ı u •naralı T 1.. k atı aı, .. • IO•• kep111adea t ıd 
l•a• .. ı.ı •• detlı çocuk •ll•Jıtl•rt 11,, nı aalayamadı . 

anatt• bQ cocutanu tı . Hıçkırıklarla aaraıldı .. 

000 tonluk 4 aırhh•ı• da laa 
teaı&blara koaacatı ı&Jle· 
DlJor Zırhlılara bir ıOrli 
11.ruualrlerl, muhrlplerl, de· 
•••alta ıemalerırl• 1ar~ımeı 
ıemtlerl de lll•• edtHls 
olur1ak lnıdıere buıl• de· 
Dizlere lllklmdlr Dlılnellm 
ld altı ltal1an •ırhh11 (feal· 
clea J•pılmalll •eJ• ••tlera 
ıekle ıokulmak I'°'•) alta 
a1danitert teaılhlarda yat
tıkları halde a,a•lara Itır 

aırh pl&ka11 bile keama11111· 
tar. Bata• •ıler dar•aıtur. 

.il •ermek üacr• Brik .. • 1 " d 1ırdılln1 za••D •••••il J
1 

uiramaları•d•• tıtlf ad• • • · d dı• bu ıl•ler~e kea lıl• · 
rek kencltlerırl• Uyatreau• de• hıt afrılmı,a• parti· 
ıtJlam• ecle1ıaja ltlr aal· nerl Reje Dlıenı il• J•D· 
llkal J•P•ııtır. Her . ıkttl 

' tin rece kar ı ç inala '-oculu her ıalaah 
ltı beJaa allerln ıunduıu 1 artabak J•tak odatına ... 
k k d aı- ı•rdl •• 9urulaaaı ıtbl bir ma• alarak meaarıa ba 

1 .• eh kadeh ıçı1ord8 •• oldu: ı••• 1ıeı1or •• 4ua edayor -
l leHr l•aaıa birik ••in· O l d ti k .& .. olDde •ti yah1erllu, d•· ar 

1 
• • 

• a •• •ııaı teeuk laalaa- Meaarı• la tarafı•cla ıa· 
11 b ki lal•ıı kafat••• c•••I•• ıl• •• • IJ•rtlu... yıııa ..... L •••• , ır!ff9L ar 

A 1a1tarı t ıe 1ıkaa•ıttı... • ... • " 
nne çocuıuaa eteılı bal A 1 mııtı Banlar, kalolan be• r b - noe.... Aaaeetft•I . 

ıaa HıJor, lpGcCUderle Tatla anoecllım! . fH lalttbın •••I 1lzlerl11· 
HlhJer, 0 •• blJGk bir ıau. l•an Stamea!.of. eıl•I• ti•• çek daha ıDzeldaler 
tlraltın haal• 1ark111nı ılrll 7 ---=:::-::~~--~~--...;;.:.••:•:•~dı~ ~O:•t:ft:n:•~n:a:•~·ı_:•:tı:ı~:·ı~a~·.:_ .... L::::ıe:k~i Tunaboylu 
•••D TGrlrtlılının Tl'!frl!r•ıı: cuuı11aaaaaaaaa•aa o• o• 

5 CENGiZ HAN ·: 
• = o•oYa:ıan: il. LAMI' Ç~olren: Et-. VER ATAFllA 1' : 

OaaaaaaaaaaD Tefrılca N! 16 aaaa ... o
0 

Bu l.ekleomlyen enılrden 
t•ıuan adamlar Jolu Hrbeıt 
bıralıctalar ve Temu9la de 
çaclırdea 'ıkaralıc mullartple· 
rl•l• karakelaaa tlttca etti. 

ltmıl aa~h hanın etrafıa 
••ki hlçtatr aama• ıGlaenet 
llula•ıJ•• •lsalartlaa yalaıs 
bir da•••l ltu .teraeeye lca _ 
eler ılerlemtıtı ; fakat • mtlalak 
ka\,tle•ll• kan lllt••nı ot 
m•J• rn8mkla otdulu lra~ar 
mani ol••" lıtlJ•r .. a. Şa
maaın rerclı yılılan ceaedı· 
De atılacak kıu bir nazar 
y eptaaırlnln ıte oldutunu 
ıfıaya lslfl tdl . Temuçl• 
:varduauo blrlZ ılerf ttllm•
ılnt emir etti Bu ıuretle 
kalnı ceıedl 6rtecek bir •• · 

•1•ı. ••ldt; eo•r• ••lb•llD 

aarıaaaa• 

lutpı11 tel edildi. 
Ertetl aec• adamlarından 

lklıtnl, ılhtrbazın ceaedını 

dumııın delttlnden yurdun 
tepetloe Hkmalıc ibere yol 
ladı :>abahleyln, ılhtrbnıa 

ne olduluna .&alr dedilrodu 
orduyu ıararken, T emuçta 
adamlaranı topladı, çadırın 
lrapmnı açtırdı ve &Udelct 
laahatt •erdi: 

«Teptaaırı ba11tm kardeı 
lertm• karıc feaa hareket 
etti •• onları dlvdaı Bunua 
Gterlne ervahı Hmavt 1e onu• 
cuet •• ruhunu keadılerıae 
aldllar » 

fakat ihtiyar Ml•lek ıle 
yalnız kalır lu•lm•z onunla 
r•vet cıddl o aralı 16ıGttii: 
tSn çocuklarını icap ettııt 

ka4ar ttaatklr Jetlıttrem•· 

dta. I• lterıkl kudrette ba 
Dil mi•••• olmak lttedl, bea 
de eou bertaraf ettim, Datıl 
ki d•l•r lnıe.olarla da l.lyle 
yapmak mecburlyetlnd•Jlm. 
Saaa ıelınce yem•n ederim 
lal, her ne olurta olıun HDa 
en uf ak bir zarar btle ıele 
mez .» 

Gobt ak•a11uo1 teılcıl edea 
bo,ık ""alana acı dOıman· 
hkları, hlrblrlerlnln Gaerlne 
kurtlar glltl atılarak lraJfl 
hkh mahvetmeleri htçblr 
zamaa nthafel butmamııtır 
Her ne kadar haaıa ıaaoa 
1••• yOz bl• çadar takip edl 
yora• da Molollar, hail 
mevcut ek••••• •• ••J'•fl•· 
rıacla• biri idiler. Ştmclı 
yalın• .,., allealn. ••111 bl 
tDn bir kavimin meaaltfetl 
«.TemuçlnlD omuslarıaa yGk 
lenmtıtl f akıt o timdi ı• · 
celerl rahat uvuvabıltyor, 

9
e 1 1,•lerf, aldıfı lırDn in 

s ımetle 111ant•z•m•D Artı· 
yordu Artılı oıoz J'•t•na 

1 
... ı mtt •• ka•••tlnln derecel 

balilı•• yuıl •l•utt.., 01•1' 

laaıltered• Almanlara• ha· 
va faloıana n lıa•l bir laa•• 
fıloıu v6cıula ıettrmele ka· 
rar vcrıl.tı . Buı6n l•ıtltete 

lara kendtııaın bir samanlar 
yaptılı ı•lll, ıımdl eau11la 
ıelto 16rml1• çılnJerlardı. 
V arııl kanunııı oldutu mQI. 
ki . parça par~a dOımaalar 
dan ıerı almıt •• oaa mu 
hafn•r• aam etmııtt. 

Fakat claha baıka bir t•J 
eaun zıbnt•I ı11al eclt1ordv; 
bu heoDs taazsu• etm•••ı 
btr p :&n, daha 1aram ••'• 
ıılmtf bir arsa tdt 

Btr atin rle•• ., .. u.ıade 
fU ı6alerl 161ledır C 81•1• 
.. dadımıs ltıse btr •icatta 
hıçltlr saman birkaç kalbta 
ve bırkaç rullua llulunamı 
yacalı•ı 61rettıler BuauD 
ıcın Gebtde blrtok ha• defU 
yalaı• bir hGklmtlar olma 
Jıdır. 

Ooan fikri, kablleıl •I•· 
ıaıını, •vahı• lra•ı•eı ha. 
roı1ara» lıavveılı bir ittihat 
ıle blrblrlertee perç•nlenıek 
•• Golalaln lreatllılne dit · 
maa obalarını mal16p et 
mektl. Ve karakterinin bil 
tGa ubır •• mukave111eu ile ......... 

L 1aa• otıuayordu. Beat •t1· 
aalen lel .. ıkall i»ala••D •• ' ki ı ı zı ıirdDllm iti• ,.1ı: •e• 
tkı ıaaatk&rı• t11le4I er • auaam. el•leılJI• kart1I• · 
lrıMltarak ah1•r•SI 

, ...a 
1 

.. D t1alerl11I dı. 
• ere•• 8 k ilk koauıma me.auu••• 

dınleJIP ••• alkıılar• tıtlr• ıloem• diiıl, ırlp oldu ÇI• 
ettlktea •••ra al•ll••

1
• ye (Sonu dlrdGncl nyfada) 

lrmd•D kalkarak eık• Gale· 

Beıinci Kısım 
Bayraklar dalga/anif· 

ken 
Daim• d•l•t•D talil taarp 

le oraya buraJ• dalıalan•• 
we Oııa Alf•DID uzak dal 
larlle KataJ a1•mlıketıato 

' bOvDk ıurları aruıoda 1•1• 
J•D 1açebe ka•lmler, Mo 
tollar, Tatarlar, Merldtı1er, 
Kerattler, Na1manlar ve Ur· 
ıurlar araıındakl bttmes ti· 
kenm•• maudele1erl daha 
yakından takip etmek l&sım 
••llyordu Oa tkı•cl atır lal· 
tam bulmak esere ıclı ve 
Temu9•n lalli hekıkata erit 
tlrilmeılne ecdadıaın tmkla 
eız dedikleri 1•1• d .. 0196J•r· 
da, lliH6• Goltı onlarıaın 
f ederatlf bir tekilde blrleı 
melerl. Bunu elde etmelr 
içi• de bir telr. 101 .arda: 
Bir ohaaın dıterlertne hlktm 

olma••· 
Kerattler, Kat•J meml• 

ket fa n ıtmal kutuplaı ını 
kervan 1olları tlsertodelrl 
ıehtrlerlle, dentlebtllr ki, hl· lr..., ....... ,.. ..... a~.ır 

Te•uoıa hem•D Tulrul lıaa · 
na ııderelr ••• bır maf ak 
tekltf .uı. Molollar ıtmdl, 
aıaaavı lau1'ukla bir ittifak 

akdi tçın ltafı d recede "uv 

vetll tdıler . 
«Sen\o yardımın o\madan, 

ey pederim, benim hayatım 
dalaıa tehlikededir ve H• 

de benim kati arkndaılıiım 
olmadan ıll&6n ı~ınd• J•t•· 
ya mas•ıD SeDID 1Blaaf ık 
kardetl•rJn ve yelenlerla 
meml•lreU11e laGea• etmek 
ıre otl•klarını aralarıada tak 
elen etnaek lıUJerlar. Seet• 
ollua hu•U dalla tlmdıden 
ılrebtl•ek lflD pelr ı•nftlr; 
fakat aenla dOımanlarıa bır 
kere ıelt• ıeldıler•I onu• 
eltntlen tacmı ve telatını ıup 
ed~celclerdır ita ttıaım Yf! 

u rlılerim l:ı.ln h&ktmlJellerlDI 

ancak ••' aılmaz hır doetluk· 
ı. muhafaza ed•blllrlz Eter 
ben aenln hakiki ofun ol · 
11ydım, bu her lklm l ı. •~ta 
de çok faldelt olacakta» 

SONU VAR 



IAYP.A: 4 • 

lngiltere Müdafaa işine 
Ehemmiyet Veriyor. 

ü.yü.k 

(Baıtarafı QçilncQ aayf ada) 
dıyor: 

Üç hafta zarfında 170.000 
kftt ye vazife vertlebıl ırki 

206 klılye b r uker dOıfi· 
yor demtktlr. Fııkat l,.ond 
rada ıöoOllO vaziyeti müsa

vi nlabetlerde deitldlr. Me· 
sel& K.ambenel meballHtn
de 240 COO kttl bulunmHı · 
na rafmen 11mcak 250 16 

ntlllü vardır Keza Bermon· 
dıde ıoo.ooo ktıtye mukabil 
40 ·111 r6n0 lOdiir 

C&nOlıQ uıulOoden de tyt 

neticeler elde edılebıltr . Ne· 

dır kt ıeç yetfflr. Bınaeoa. 

leyh lnılltere mecburi aa· 
lıerlJk ılatemtnl kabul ede 
celıUr. ÇOokQ loılltereye 

ta ıulh Hmanından yettı· 

mtı aıker llzımdır. icap et-

tıfı zaman lutadekl lhttllf 
lara da miidahale edebtl-

mek için lıuvvetlt bir seferi 
f1rkH1 bu unmalıdır. 

Oeyh Telhraf gazetesin
de reneral Spearaın bir ya-

zuı çı\ıtı Bu yazı lnaıltere
nln Franıaya aönderecelt 

bir ırferl fırkadan babıedl· 
yor Gf'neral: « HuıOa gidi· 

yor, Franaanın hudutları 19 
14 dekinden çok gentıtır. 

Eler Fransa bu ıen•ı hu 
dudlarını mOdafaa edemez 

H kaybeder, onunla bera· 
ber logılterede kaybeder.» 

c.tal1a ıon harpte mOtte· 
ftkU. fak at tlmdı de dOımao 

olabtltr. Pirene dallarının 
bir baaım cephHl olup ol 

mı1acafını kımıe ıöyllye · 
mez. Şımall Afrika tle lrtl· 

bat etmek ve mu•aaalede 
bulunmak Franıa fçtn ha1a 

ti bir zarurettlrr Bu htıbat 

ıon harpte tnlutaa uirama 

dı tlmdl tehlıkeye ıtre· 
btllr. f ranıanın dtfer bir 

cephesi olan lnJçre tebdıt 

PE~l"l\f,L 

KA \'G1\SI .. 
Deterdıoı, Gülbenlcyan, 

Napoleoa ve Talleyrand. 

Hullaa, bCUOa petrol harp 
lerlaln en mOdbııt: Muıul 
harbi. 

Cıbao harbinden bir mOd 
det eYvel dOaya Muıul 

vıllyı-tfnln ve Gerkök pet· 
rot madenlerinin mevcuda 
Jet•nl 6irendt Dünya, aynı 
Almanya, logıltere .. Ve 
G~lbenkyan. Almanya, çün 
kO Hafdad demlr1ollarımn 
imtiyazını almııtı lnglltere 
çüok(i Yakın Şark Hındlltan 
yolu Ozerfndedır ve Gül 

benlryan, Oımanla hariciye 
memurlarındandı 

Hakikat ıu idi kt Bay 
Kaluat Serkız Gülbekyan 
yalnız Babılltnln yükıek 

menfaatlertot mOdaf aa ıle· 
lcendtnı mukayyet bilen bir 
adam deflldı Fak t ani ıı
lıyor ki Oımanlı imparator. 
lufuada meıeleoln bGUla 

etiemmfJetlnl takdfr etnılt 
ve bu tıle allkalı olanlar 

ara11ndakı rekabetten aza 
mi menfaati kendi beaabı-

aa temine kar r ıvermlı olan 
tek adamdı. . , 

-SONU VAR-

edllmııur. 
Bu ı6zlerle biraz ifrat 

Yar. f raounın hudutları J 9 
39 da belki daha uzundur. 
F k t her halde 1934 de· 
kınden daha u~1amdır Re 
nl •ımelc lmlcin..:z:dır, Ora
da bır Mııjlno hattımız var. 
G"neral, gayet haklı olarak 
lt.lyanın bir dOımaa eall 
meatnl lmlcAn dahlllnde bu· 
luyor Fakat unutuyor ki 
ltalya eter dOımap keıılır
ıe o da keodt uhtllerlnl 
mOdaf •a ed .. cek Keaıo eep . 
besini techtz edecektir Ltb 
ya tle Habeılatanın mOdaf aa 
edilmek f at~dlitnl de il& ve 
etmek llzımdır. 

Fraoaanıo Şimali Afrika · 
ile olan irtibatı meıeleılne 

aeltnce bu muv•ıale ıon 
harpte hiç bir zaman keıtl

memlıtlr. A~uıtoı ayında, 

Afrlkadan FraDHTS ev fır 

ka ile btr tene de ltn ıe 
tlrmtıtık. Bundan bıııka bu 
aOn Tunuıla KHahllnka 
arasında bir yo1 vardır. Bu 
aayede K aabllnlıa ile Bor· 
da ar111ında emin btr dentz 
yolu açılm11 bulunuyor 

General Speara 19 l 4 de 
lnglltz ordu,u tle Franıız 
yOkHlı kumandanltfı ara .. 
11nda irtibat yazlfeılnl ıa 

rO,ordu diyor ki: 
Derhal merkezi bir irti

bat he1et1 teıkıl etm•k il· 
zamdır. GGrQltüıOz yayıa

rauz bir ıekllde bu bey t 

•lliyetlerle ıkı emlelıretln 

malt mQdafalarınıo ılllh 
f abrtka\an araaıoda aıkı bir 
temua geçmetı. lnıtllz mil• 
il mOdafHIDID bOtOn teıkıllt 
'Ye ıubelerl franıızlarıokl 

ile temHa ge1me1t. Biyle 
olun hemen lnıılterenln 
hem de Fraoıanln itimadı 

arlar• 
lrtıbat tılerlnden çok an 

layan ıen r11.l yal ız aakerl 
irtibattan defli ayni Hman
da endQatrl f aallyetleılnl da 
ıhtıva eden btr trtıbat ve . 
temaabn bahı!!dlyor. lnılt· 
tere tle f raoıa arB11nda te 
maı zaten mevcuttur. Bu 
iki eodüıtrl memleketlala 
bükOmetlerf Ye erklaı harp 
lerl ept zamendan beri 
az çaltımıyorlar, Eıaıen in 
gllfz Fran11z ıtllhlanma11, 

bllha11a lorıltz ıllAblaomaaı, 
A•rupa ılyaaetınde bir ıürG 
akaGılmellerl durdurdu Şuna 
in nılobılır ki, ııukl Avru 
p nın baı kaldırma11nın 
ıebebl, thtıllflarda ln1ılltere 
nlo milyarlar dökmetldlr. 

ltalyada, birkaç haftadan 
beri vaziyet rarıp bir ıekıl 
de değlftl· ZaonedlJebılır ki 
ltalyan g zetderl ve ltalyen 
devlet ad mları logllterenln 
endüıtrf vOıl\tloe ehemlyet 
vermtılerdı. lngılterenln ay· 
da 500 byare çıkarmuı, 
onlara uzun mGddet inanıl 
ma7 gibi geliyor 500 taya· 
re! Bu rokam, aıafı yukarı 
ltalya teyare fllolarınıo ya· 
rm demektir. Onlar gene 
ku•eth bir mait deYletln, 
lngıltereye senelerce devam 
etmek Ozere tay re ln1a1ına 
bGUln Amerikan tmklolarl-
1 yararlıkte bulunacalını 

da be1ap etmemıılerdı. Ştm
dt lıayret ı~ındeler. it lıan 
aızetelerJ loglltereoln ıentı 
mlkyftıta 11llhlanmaaıaa kar· 

feftraa .dı,.... Almaep 

T()UUILI 
Pf 1 

SiNEMA: 

Yiv Löbon Ve Roge 
Düşes 

• I, ile Mülakat. 
(Baıtarafı 6çtioctı sayfada) 

ü onlar d , ben de ırtp 
yakalanmı!tık. lkt aaoatklr, 
hutalıhlarıne rafmen, iki 

ıOode dört temıll Yermek 
mecburlyetıodeydıler. Bu 
temııllerln tehiri lmklnaız 

dır. ÇünkD her lklal de mu 
kaYele ile Parlı ıtGdyolara 

na bafhdırlar. Belçıkaya 

yalnız iki tottl ıOnD tçtn 
gıtmtılerdır. Fakat hutahk 
ıanatlılrf arın neıeıfnt kır 

mamıı• benziyor. Y••et L6 
bon te.tlı btr tebP11Gmle: 

- Grlpln lllcını buldum 
ben, diyor her alııam ye
meftnde bol ı•mpanya içer· 
aeaız h •çblr ıeyfnfz lıalmaz. 

Ben m6kllemevt aaıl me•· 
suumumza çevirmek lıtı10 -

rum: 
- Sinemadan bahae haı 

lamazdan eYYel. nekadar 
zamandanb\trl tiyatroda oy· 
nadıfınızı 16,ler mtıfntz? 

- Ru akıamdanberl . ilk 
defa RrQ1.se1de oynuyorum. 
Burada halk çok ae-.lmlt. 
bızım ıtht acemtlerl bile al 
lcıılıyor. Fakat mDoelıkicllH 
çok salım adamlar... Bu 
bahıl kepıyalım. Tıyetroı;a 

de-.am etmek lıtlyelım. Ar
kadeıımla beraber daha bir 

lıaç plyeı eJ••••Ja nl1e
tlm var .. 

- Sineme yı bırakıyor mu· 
ıuauz yok1a. 

- 8 ıllutala ki bea ılae . . 
mayı, OJDIJaCafı• HaarJO 
çok boıuma ıttmelr ıartı1-

le ıeYerlm . iki 1enedenberl 
birçok fdımler çeyfrme tek· 
lıflerlnl red edf yorum Yal· 
nız CebelOttarık filmi bak· 
kındekl teklıfı lıabul ettim. 
Bu ftlml de RoJe DOı••• de 
o:pnadık. 

Bırı icadın, 6t•kl erkek 
olan bu iki yaldızın çok iyi 
anlaıtaldarı, zeyklerlnla blr
btrlne çok yalcın otduiu 
muhakkaktır. Neteklm Yı
nt Lôhon ftnlatmRkta de 

lıe lktııaden loılltereye yak· 
laı mak lıtlyor ıtbl g6r6n0' 
yor. Aynı zamanda Franıa 
cılakl Alman ajenları BerU
•lo Romayı harbe tefYlk 
etmedıilal, blllklı ltalyan
ları tutmala çahıtıiını btl· 
diriyorlar. 

Alman - lnıtllz fa:zı tlca 
ret yak11tla1mHıa1n deiert 
nedir? bunu aramak lıteml 
yoruz: Y apabtljra ihtimal ki 
loııltere harpten uzaklaımnk 
lıUyor . Yokıa, harbi gecık 
tfrlr mali ve lktlıadl kudre· 
tlnl arttmr 

A11I ıunu kaydt!tmek la· 
zımdır ki, bugln franıa ve 
lorılter için azami tehlike 
z manı ge~mlıtlr. fıcı mem
leketin de ılllblaameıı on 
larıa ma nevlyabnı kuYvel • 
len diri yar. Amerikanın •azı · 

yeti, lnııltere ile Franıaya 
teılrlnt ı&ıterlyor. 

l 939 ıubatında vasiyet 
1938 cyl(llOnd kinden d~ha 
eyidir Oç ay sonra daha 
tyl ol~CAktır. Parl• 6erlln 
btrlttıne daha otmdlden ta· 
uruz etmek m6tkGldOr. Oo 
ay ıonra 1 pılacak bir ta-· 
uruz tıe bu taarruzu ya 
paalarlD muhakkak fellke
Hyfe a.tlMlneeektlr. • 

Yam ettikçe bu nokta bir 
kat clah meydana çıknor: 

- lkımtz beraber çe•lr
mek ıartıle yent btr fll!m 
çevirme için bir muka"Yel• 
imzaladık. Ba f ılmın lıml 

• Şılıaıo kaçakçılarw,, ola· 
cel&tır. Sakın bir ı••ııter 

fdmı :1aonetmeylatz; ba çok 
tçtlmal bir ftllmdtr, 

-Binaenaleyh 111e•su• da 
hoıunuza ııder . 

-Tabii delil ml ya! Bea 
her zaman için facia ftllm· 
lerfal tercih ederim GOIG09· 
la bir ftllmde oynamak ka· 
t11en hoıuma ıttmes. 

Bu 11rada Galeri tiyatro· 
ıunun elbıaeclıl YIHt L& 
bonu ılydtrmek Gaere içeri· 
ye ıtrmtıtt. Onan tçln arhk 
yıldıza baıka ıueller ıor· 

mala lmkln kalmadı. Ba 
sefer RoJe Oüıetlal ı•alle· 

rlme boidum. 
- Geçen aene ılze raıt . 

ıeldtm vakit •coaeb"lr kıs· 
ler., f ılmtnt J•DI bttlrmtıtt 

ntz. O ıDndenberl Deler 
yaptınız? 

- MGtemadlyea çalııttm. 
E•Yell • Aıya 6ıerlnde fır

.tına., •cebelDttarılC., •fbtt
llf • ftlımlerlnl çaTlrdlm. Sa · 
natklrlerın lreıidt çevirdik
leri filmin aleyhinde hutun· 
tlul&luı pek ı&rOlmOt ıey· 

lerden detıltlır amma clhu 
llb filmini btç de beie•ma. 
dıfımı ılze ı6yltyelalllrlm. 
Sonra ıon ıGolerde cSefer 
berllk •ar» lımlyla bir fi -
Um çe•lrmek Gaere bir mu 
lraYele imzaladık. Bu fılme 
Erib Fo• Stroha1• tla itti 
rak edecek. Maaleaef Yl•et 
ba fılamde rol al•ıyauk
tar. 

- Bu lıf m itana ıeçea ••· 
aenln E1lal ayı tıeratade A•· 
rupanın ı•flrdlil telıalıkell 
vaziyeti aolatıyer. Ftlmta 
me•zuu bu e,ıeı b•hranı 
mı olacak? 

- E•~t. MeYauu bu buh
randan ilham almııtar. h• 
f Jlımde ben bir ılnema yıl · 
dızı rol6a6 oynuyorum.. e. 
ro O 01•arkea eyl6l sefer· 
berllit lçer1lndel&I hatırala 

rımdan tia lıtlfade edece· 
jlm. ' 

- O vakit 8-.lçlka ordu· 
ıunda mıydınız? 

- Hayır. Franaız orduıun · 
da. Vakıa annem Ye ba
bam Belçikalıdır.. Ben de 
Belçtkada dofmuıum, fakat 
Franıız tebaHıyım. 

Daha fazla lıonuım•la 
lmlcln yok. Aalatıl111n ıa· 

natklrlara elblıe ıtydtren 

kadıa. alıt6rlerln muharrir 
le •&rOımealne taraftar de· 
tıl Pek de nazik olmıya• 

bir ifadeyle artık locayı ter. 
ketmem l6zamu11u baaa ha 
tırlatıyor. 

Locadan ~ıkarken, Roje 
Belçtkaya ıehnııtcen babaaı 
•e hemııreıl ile 16rlıeeeflnl 
ı&yltlyor. Yl•et tıe artak lılcl 
ile kaymaktan Yasıeçtlltnl, 
onun yerine kllıt oyunlara. 
na merak ıardılını anlatı· 
yor 'Ye «lnıan kumarda yal
nız para11111 kaybeder, hal
buki ka1arkeo tepetaplak 
d61Qp canıoı J.aybetmeal lh
Umalt de var• diye kahka · 
balarla ,eı.,.... . 
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Memlekette taaarraf hareketini• lnkl .. fıaa lal..,a 
arauıuacla olaD Oımaalı Ba•ka11, Aile Sandıfı (Tr 
1arruf CGadanı) lıeıalın11a teydlat Japaalara kura Is•· 
ıtdeıl ıuretlle a .. ıl4ald akra•lyelerl te••le karar .-r· 

1 mittir. 

K•tldeler 25 mart ve 2& eyltl tarllalerf•tle t.r• 

1 olaaacak •• laer k .. ttlecle •t•lıdakl tkra•l1eler •· 
lıtılaoaktır: 

Tiri& liralık 

ı l atled T.L. 1000 -
4 » • ~. 
1 • • 100. 

25 • • 1() . 

so • J) 25 --Y aDl aemaa 8~ aclecl T L 1 000 . 
Tlrk liralık tlnamlye. 1 Aile eandıiı hesabındaki mevduatı kuraaıa ke,ı~ 

C edlldtfl tartlae tekatldlm eden altı ay sarfında: 
it. T L. 50.· TGrk lıraaıaclaD aıalı dOt•e•lf .ıı• 
ı her madl bu keıldeler• lttlrak edecektir. 

·~~~~~~~ 

······················~· 
= K 11pital: JOOPOOIJOO Türk Lirası 
._ .. Yurd içinde 261 Şube Ve lfjans ~ = Dunyanın Her Taı•/Jnd11 MuhabirJ~r ~ 
• Her tirli stral lkraslar· dtier latlc6mle banka ... ~ 
lltJ amelerf b011k ıubelarta.le lrtralıls kaaalar. ~ = lbbar11• taıarraf •• kua'bara a.uaplarıatla ıkr•" ~ 
~ mlreler. • 

• lkr11mtr•: lllkl•rlı lkr•ınljtnln tut•n: i = ~DEDi Lllt~ LiRA ' 

= ; ·~ . ·: ' = ı! : .: 1 
ıtl %5 5e 1Z50 l 
• JO 40 1200 l 
• 40 20 aaı ı 
- ıôl iööi 
: ~. lkr••lgtltr her ii' •ıfl• "' elın•k aure ,,-1 
~ 1tctlt ••rı •ıf• ~u •llıt•r nurln'"' lutr• llı tl•fı,,. ~ 
~ laecktır. ' 

••••••••••••••••••••••••• 
Balya Hava Kurumu 

' ŞubesindeJl' 
B•'Y• Ha-.a Kara•••• aı.ı tOOO adet karba• ~ 

ı s.2.939 tarıhıa.&e a~ık arttlrma ı•retıle mlaaye.l•J• 
aulmuıtur. Derilere verilecek ltedel haclcll llylk ılr11~ 
il taladırde kati ıbaleıl 8 3 939 çarı••"• •ini ... ı" 
de l•ra edilHefl•de• taliplerde• tlalaa styacle •all J 
almak iıU1ealerıs laer ıl• lalya Ha•a Kur••••• _.,~ 
caatları illa el•••r. 

4 - 1 - " 

------------------------------~~ 
Kepsüt Belediye , 

Riy asetindeıJ' 
Belediyeye atcl S6111ıl6 •••kltndelct çayırda it• ~ 

yetıııcek yeıtl Ye karu et haaılatı 8 3·939 çarı••.,. ~ 
ıaat l 6 da açık arthrma ıurettle 1Cep1Dt BeledfJ• ' 
ıtnde lhaleılnln yapılacafı illa oluaur. 

------------------------·---~ 
Bahkesir Kızılay 

' Merkezindet1' 
Kongreye Davet 

e ••• ,........ ,.ıı.ı. merkez koeıre.ı 5 , ..... ,,;.. 
ıGnl akıamı M•t (20) de Camharl1et Halk P•rtttl / 
nanda yapıla•aktır. S•J•D IJtlertmlılo teırtflerl ,.., 
aur. 


