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İniilter• Çin• 
3 milyon •terlin 
ikraz edece/ı. 

Hata~la Halep arasındaki mıntakada: 

OYUK KARGASALIKLAR 
Ahali jandarmaıa-.=;·hÖ.cum etti. Fransız 
hükO.nıeti zırhlı otomobillerle karga

şalı{Jın önünü alriıağa çalışıyor. 
Aakara, 7 [ A A. ) Bey. 

rwttan Yerilen btr ha bere 
•aaaraD Haleple Hata:r b61-
l••I •raaında K6rdat11ıda 
karıı khldar ~ılıcmıı, muhtelaf 
mahallerde ahali jandarma. 
Ja lllcua •tmtıtJr. 

Fran111 biUı6meU demtr
yolu•11 hhnaye için aırhlı 
•tomobJllerle aıkerler ı&n 
dermııtır 

Parıstı TOrttyayı dair bir 
konfarıns: 

Parıı, 6 [AA) 
er 

,, ... ,, .......... . • 1 ••••• ••••••, Hata11dan bir giJrünüı 
•.= n o•• n u.. :. aaaın Ankara nkl b81lk Academle PraaçalH asaları, 

elçlıl kont de CltambrllD, mebuılar •• tanın•ıt ıase-• . 
: : Akademi Fran11a azuıadan tecıler ı&ae çarpıyordu. 
i Çatalcı ve Silivri· i Cabumefxln rJraaetfnd• cof. ICo•feraaıçı TGrkl1enta 

1 Y8 lldlp ıeldiler. ! raf,a eaıtltDıtl tarafından ıls kamaıtmcı kalkıama11 · 
lıtaabul. 7 { A A J R • tertip olunan bir toplantıda, Dl ~lzmlı, AtatlrkOn deha11 · 

cumhur lıınet I 
6 

etıl- TOrlıiJ• hakkında çok par- aı Ye •ataapenerllflal teba. 
Çatalcaya ve Sılıv u 06'- dan lak bir lco•feraaı Yermlt· rGa ettlrmııtır. llthayet laa· 

d rıJe ••dar Ur sar buluaanlaraa ılteldı al 
11 erek burada"• hı.llcta t~ 
nıaılarda bulundukt Konferanııta bulunanların 
Jatla l:tu ıabala to •oara raatDda TürklJe BGpGk El 
tlla•8tl•rclır ıtanbula çlıt Siad 1 Dana, General 

ispanyada N;;;i~'H·Ü~ 
kOnıeti Sukut E t t i. 

Ma~rid~e ~ir 11Ddaf!!}ımilesi ıesakkDI elli. 
y enı cunıhuriyet~i hüklimet 
Frrnko ile anlaşmak istiyor. 

Parla, 7 IA A.J - Cum 
h-.rı1etçt lepaaıyada N 1 
hGlr6 esra 
' lr aıeu bir lıyan netıceıl 
• at edll•lt ve komantıt 

dlrmttler .. lr. 
Bu kom te a .. fıdakı irim 

ıelerden m6relrlıieptlr: 

Ord• m6meıetla •• Macl 
ParUıl hariç 1 lr 1 ld b M 0 •a Chıere r cep Hl lnım•nclaot Al 
le adrldde hır nıtlll mOdafaa laay Ca .. do, mttbuRn ret. 
omlteıı tf'ıeklıcll etmlttlr. 1 •ekOt mutedil ıoıyalfıt ve 

Komtt"' rad1oda nttrettl ı General Franko ile müza· 
il Itır tebltlde General Franlio kerelere taraftar Baatetro ve 

ile *'• yıhız •• ıartaaz olarak ıene ıoıyıılıet Garllo ve Sen 
t96zalcert"lerde bul Andreı. UDlbaya-
eafını ve 11"••1• Yatanı Madrid, 7 [ A A J - Neı · 

lcrıları araaında Atat6rlcftn 
arkadaıı ve de•amc111 lımet 
la6afine taa&mde .. ulun••ı 
tur 

Amerika 6 bin 
tayare yapacak 

Vaıtnıton, T IA.A.] 
Amerllıa •J•n meclıet attı 
bt• ta yare imaline dair elaa 
projeyt kabul etmııttr. ... 
T rabluata ltal
yan tahf itlatı. 

Roma, 7 [A.A.] Muı· 

eollaı, buıi• Trabl•ıtaa 

d6nen Maraıal Balloıl&o1u 
kabul etmlftlr Maraıal Ba 
doılto, Mu11olln&Je Trabl•· 
ıan ıarp hududunda alınan 

m6dafaa tedbtrlerJ laalduoda 
muf a11al malumat •ermlttlr 

ROMANYA BAS· 
VEKiLi OLDU. 

Başveka'ilete dahiliye nazırı 
Galinesko getirildi. 

Londra, 1 (Rad10] I•· 
ııltare, mdll Çl11 hlk .. • · 
tine yapıcaiı ıkruah ar· 
tar malı Dlretıadecllr. Ha.la· 
J•tl• 510 .. la l•ı•llz ltrabk 
bir kredi 1•••1•.,. dltl · 
allmiıl&ea ıtmtll J mıı, .. 
IDılha liralık ltlr lkraaatta 
bulunulaujı halter Yerllı-
10,. Bu para ile •illi Çı• 
hDkOmetl. adlh .e aık• 
aakllyatı ıılerlade kwlla•· 
mak ıaere demlrrolu ı.,a 

Balk•• 
Yuıoelav1ada ve de 
Antantı dı•letlırtDH 

ile 

Bılcreı, 7 [A.A.) Ro 

me•cuttur Rom•DJ• 
ı terek mea· 

Polonyanın • f ollUk 
faatlerl .. huıaclakl p 

maaya Baı••lıllt Patrik Mı. 
roa din Kanda llmlıttb. 

Yerine mua •ini .,. DahtllJ• 
Nazm GallDeılco tayin eclll· d bir koor 
mittir. lcraatlı rJ ar•,••,D • ınunffak 

dlo•ıyoo teı ı ae aUlrecektlr · Varıova, 7 [A.A.] - Ro· MQtt fık iki raem 
H B olmuıtur 1 d •letler ----~~ 

manya arlelJ• Nazm . leket dljer lıomıu e .. t 1 l l J 
G f 

" " 
tb t :t. e\tel er D 

1ta ya CIG 
a •• o J• aneı ma u le doıtaDtt •un•• I tr il 

mtlme11ıtlerfne ıu beyıaat· karııhlclı olarak kolıy •: Caıuı/u/ı. 
ta buhaomuıtur: 1 Amade huluolll• ad• 

m• a taL811 a C ılı • a--a, 7 (Ratl'°I • · 8 Bekle olan 16rüım•l•- dır. Ekonom dalll _ 
rt• aert lllr .urette memnu· ıkt memleket •r;;- .. ç .. a.rde 1akala••• · b .. • · 
alJet Terlet •ellceler ••· mlnakallt• taallOk :'9edtl· 18ıu• 1Dwla•k .. ••· bu ... 

ıeleler ÖD ıafta tedld .ıe-let em•&,.t ma ........ 
mlıUr. Lehlıtanda Re ... - t bl tar· 11 " 

J• mnfaatlarl •• polltllsatı mittir. Bu .. taacla ıer : edil· tarafnad•• ılrll ... " tt• 
içi• t•• takdir .... utlclur. zı halle .aralac•lı imi dl ltalyao erdUM111cl• •aıtlw 
IB~u~!ta~k~d~lr~!a!'!aı~!d!er~•:!c!ed~e~~-~ek!t~ed=lr~-------·ı .. ,.• ,,........,, ........... • 1 d (Kerpa Aat..,omaı• 

Polorlya ile n~iltere S:;~k-:.:-::~~ 
Arasında Görüşmeler· :.-::.~.::-: ~. .. , ılıtıl de, ...... ···-- - ya 18 mahküm ol•uılartlır · Lla · 
Polonya hariciye nazırı - ... a •• hlı•• o1aa Kar•• 

kında Londraya gidecek. :·::::-=...~~-;:..;:· 
1 DaLaı• etmek ı.-..k tedtr tir Loadra, 7 IA A.1- aıllls • 

Bqvekılı Çemberla:r• AY•• jı~e~r-=~--...---------:::~~----------
Kamara11•da Poleaya Hariciye 

Naz1r1111n Uekla 1akıada Loa 

dra1a ,..teceil.t •• Jkl me• · 
lek•tl ailkadar e«len meıe 

lelerin l•cHl•k edlleceilal 161· 

lemlıtlr. 

Lo•dıa, 7 (A.A ) Ro1 

ter •jan11odan: 

Bekte buraya yapac•i• 

Hyabat eanaeı•d• mlbeker• 

~alecek batlıca meı•!eler, 

«Dantstı» Te mlıtemlekit 
meHleıl olacaktır. Bel&, 
Daatzııde lll komlıerln ip 

kaıı lelatnde mut•lu beyan 
eclecektır Bu mutalea I•· 
ıtltalerin noktai aazarwna 
tevafuk etmekte lH de lı 
•eçlJlert11 araularaaa muha 
lıftlr 

llal6m elduiu nçhile 1. 
•eç Hartc.IJ• Nazarı Rıdaard 

Saocller, M•lletler Cemt1etl 

TQrkdili ile Ouyıutar: 

H SiIAbtan Keskin 
er s· ı·k Kuvvet _ Mil il ır ı · 

•• Oaı.enttH•IMI• .ert1ıkiert 

Mılll Şef loiai; l~:;ı, ... d•itl, .-•la ~ırltkt• TM 
autakla yalnız 1 h .. lattılar 

ı bir da • •J · 
mtlletınln JO uau l o1.- tfadetll• kea41H ..... 

Bii,lk lnlal; 11•17~ ı,yapmaia ka"th1etll Tlt~lr•la 
olr, yeni •e ileri ha••.: ... ldl•I .. ...ab ....... 
lluıl•kü H ·~:, .. •illet ,ekpar• bir laaW. _.. 
ltellrtm6t bulUll•for· la W•l•I• etraf ... Mltr h ..ıa-
•'· mulaatıtttet ye ~;:9:Wııttmlsl• H lteraWltll.eale ,._k 
••t •e bu taa•ıı • dellltllr 
tna .. riiade• IMtk• blrla:la J•• ,aaa Mil••alstaa n 

Halid• beraller' el ttlen ae•k 4•1••, Millet 
1 

'

..... te•a 8 t.. L .. 
o••• • ya h lk tdarnllll• biri• wlr -

derdlertal açılrc• deımel~ a fe malik olmak; elt.ett• 

••ti olarak kabul ed•• 1 ~~ = en bDJllldlr. 
il i ı ıe bahtlrar •• ar 

Tirk mt et ç 
1 

aret ettikleri ıtbl: cMıletler itl• 

ŞeflmlslD ele ltlzsat ! ılllhta• k•kl•, iller ntlret• 
bli ak ku••et, ... , .. 

•
11 

' _._ k••••t, ke•dl e•lltlan an11 ... kl tr. 
le• lıtlD eD blJ..-

tçta namuılu .. ,, ıulh iıte rln bülc6metınln aukutuua 
clıttaı btldlr•lftlr, Albay Ca1adoau11 rlyaeetl 

Nu1onallet radyo ı,., nota 
tarafından Daataıı ııtal ta

netrederek Neırtn ile arka· · 
lctbe ve ltllhaua Dantals 

lfk lcuwntlcllr.:t LI ktaa 
dc•rl•de •tıkladıl• .,e açı• ... 

Bw, tarthla; her TO k laklllltıata J•ratıeı· 
s•rt d•rmıyacalı Itır hakikattir· r SAint Jeane, 7 (A A ) altında btr miidafaa komi 

Madrldde Neırln hllcflme· teılnln teılcllın.e mGaeer olan 

~De lcarıı tıyan çıkmıı Ye hldlıelere rafmen ıehtrde 
•srın lı&cat ehnamuıtur tam btr ıGk6aet •ardır 

""81ltelıf tlJaıl h•erl~r bir Madrld, 7 (Rad10} MI 
•ldefaa lıo•ltea6 teılctl et d•faa komlteıl relıhi•. 
mltl•Grdtr Bu ıı,an hareke· General Ml,.&baya nrıl 
ttnto eneral Pranlce tdareııle anlıUr MIJ•ha, ı•ç ve 

htr • llruı 1oktur Madrid kit ıaaeteellere beJanatta 
ıarolzoau d• ılyaıl ıeflerln buluam•ı Ye ıanlarJ ıly-

l lemtıtlr 
ltu .. reketloe t tlh•" etmtı 
ttr. 

D6a ıtce l' ,. Dii -loira 
•• taOhfm 1ahıl1etler ve ıe 
~t•llH M•drld r-.d.oıunda 

"-r•••tt• bul\aan Uf e.r •• 
~'C•ln l.flk6t0t.: inin lı at 
-..ıt.. le b~r 11tllll mldıfaa 

..... • .... , • .Athllfhiı1 bll 

Geaeral Fraako tle 
t•••aa ı•ldık Ve mCbale 
ha l~ln ııtedllhnlz tartlar1 
kabul ettirdik Artık L . . ...... 
devl••lcrhı teıtrlerııı.ı- 0 ııııc: aaa 
d bir ftpMaya ılrmelc, lı 
P&n ol nıllleUnln •• b yllı: 
etnehdlr. 

li.,.._, 7 (! >.) 

daılarıoıİI millette Franko •J•• m•cltatnl kaau•u eea · 
blk6mettne tlttbak arzuıu 

liyt thlll eclt11 etme•lt el · 
na raf men mulca ••m•t• 
de•amcla ıırar ettllderi btl· 

dırtldl"t•D ıonra mdletln bu 
arzuıuna lrarıı ••leeeklerl• 

cinayetle uuitam edilerek • 
ıuretl~ tecslJ• edıleeelslert 
ılln olaa•alrtadtr. 

Notada d•llıyor.lw: 
lıJ•• hareketi milleti• 

diitOncelertnl shterlr Aı · 
kerler eaaaen kaJltetlılmtı 
hulan•• btr harlt• niha7et 
yermelr fçt• ayaklanmttlar 

11.,. Naayoaallıt lıpa•Ja al· 

daıtl•ıt •'•0 ••ll•J•ler• 
L t•f•tle mldaf aa etle .. ,, ... 
cektlr. ralsat bt1ller kati· 

......- ,., ..... -4 .... ,. ·-

dutuae lialr bfr karar ata 

.... m•••r ....... ·- ... 
ler komtte•I- dallll ... l••-
_.1ııtatlw Ş.. halde Lertl Halt· 
faiı, P-elo•,•••• eeital •a-

s"n•• ••kıf eld•kt•• ıoma 
lfler kemtteal•d• Sa•ll 
ler il• n••1etl tedklk ede
btl .. ektfr. 

Mlet .. lekeler meıeleılae 
s•lfmco, ı .. ıllrler Polonya 
hlara arası terlıt•I der~ı 
•'•emekte J•l•ız •••ele7I 
ı11t1.lal .,a .. tlelerl• J••ltılea ...... . ..... .-. .., ...• 
•e ıe.u_.ı ••laa•r•t .... . . ............ , ....... . 

....... bıtıaıııaall de burada rırı,..... 1 ...... Wrl•· 

Millet Y•f&J•t• •••:• tt;.:1ıb:::ı!~ ;:' ....... ... r. 
••Atı yaratan ,.fle fr. r...ı ... , ,.tllfle 

aa denilebilecek ıeJtl ı~acl•1At•t:~: ... .İ.a,.. ıeflerf 
laer tlrll iktidar •• ,okıelsll lal h • • ..... lsaıallter •• 
bairıadan 91karmak, 1t1,tece •• ~.·•:. .............. . 

........... ıere·· • 
ol•aelafUau• ao• L ktaıııbr. 

ek Itır mıRot olar•• •P 
mlı 6r• it 1 ... ..tl•all lllle ...... 

O La .. ltfr fartıa• .. • .. , .. 1 • 
' ••; -~ 

•••••• r;. •..La- ....... .. 
... 11 ecaalı •••k••da; Atat .... - a •• 

I .a.o t •!. httlerl ti• yafl eclenlr n1lalan .. -.1rt 
....... a .. 

11nıka•t1• at.,ı 1•ld•• ta•lerk••· dal.. ~tla.el l•a 

1 ..1a•all8I lna•ftllo 1lrlt•ei• a.... •• .-.-
ileri • ma • L 

l 1 11 Wr ••laa a,4ı•lat••t• ltus .. al •• J•n•lrt •• -
lllD 70 - Ll 

yaflald1etlerf•l8f• J•I•• •rahatle •fi• ••ıfhr' 
•• ,.ı, ..... tdeall•l•I• •• , ......... , ........... ,.. 



S YP'A : 2 

Yunan Basınının Balkan An
tantının Bükreş Toplantısı 

Hakkındaki Mutalea arı. 
Prola ga.seteat yazıyor: 

«Balkan mümuslllerlDID 
Bü reıte aptı. 1 rı l\k t -
mael r dahf B llum ~ntau· 

tının iyi meyv v rdığınl il· 
hat etmtıth. 

Balkan Antantı ini bir ıl· 
JaHI lbtf yacın lcep ettirdiği 

ıunl .. lr blaa detıldtr Bu, 
ftzyolojık bir lnktıafın •e 
hakiki ... ıtmenln tabii bir 
netlceıl olup, ıon yıllar zar 
fıada A vrupada cereyan 
eden bldııeler olup takviye 
etmtılerdtr. Yarımodsda ıul 

la6n tarılnl ihtiyacını hl11e· 
den BalkanlaJar, bu ıulb 18 

1eıtade tlerl btdebalmek için 
bu zümreyi lnarmutlardır. 

Geçea aeDe Selinlkte imza
lanan Bulıertıtaala antant 
arHıadakt anlatma bu dev 
lete açık kapı barakhfını 
bir defa daha ortaya koy· 
•uttur. Dıier taraft n 8. 

KIH IYaDofua Cumhuriyet ııa· 
seteılnin mulaablrlne ıayle

tltil aaaler, Bulıarlıtandakl· 
lerlD aataah takdir etttkle
rlnl ıöıtermelıtedlr. Balkan 
Antaatı maddi •e manevi 
bir ku•vettlr. Bunun ıulh· 

HVerlıil ve hOıoOnlyeU ya· 
rımadamısda ıulbu tanin et 
•ittir 8Gkreıt• toplananlar 
tlmdtye kadar elde edHen 
ıemerelerl ıöz6nüade bu
lundurarak takıp edecelderl 
yolu çızecelderdtr » 

Katlmerlnl ıaz teıl ya· 
ZIJOr: 

Araıuluıal lthlrltjlnla m~t
blt kuvver dofuraaaiını Bok· 
reıt• toplanan Halkan dn·· 
letlerl tıbat etmtılerdl r. 

Balkanlaların ıayeıl daha 
ilk ıindea ıalban tara ini Jdl . 
Aaa ıayelert bu olan Bal 
kanlılar, A•rupadakl ıanın· 
hlardan hiç mütee11lr olma 
mıılardar. MOkerreren ı6ylen
dtll ıtbt, Balkan Antanta mG 
har •• imza iti detıl, millet
ler iti &dl. Romanyaaın el.at 
balranı B. Gafenko ru:ete 
ellere verdlil bey natında, 
Batken antaatı Avrupa ıut · 

hane de blamet et mı tir; de 
mltUr. 

Balkan antantının Bulıa . 

rlıtanla olaa mOnaaebttlerl 
hakkında ıörlenen ıö:ıler 

tle ehemmiyetli olup, 8. 
K6ıe lvanofun d ıöyle 

dfil ııbt, Balkan milletle· 
rl için iyi 6matler vermt•k · 
tedtr. 

Toplantıda 161leın n ıöz 
ler milletleri tenvire kifı

dır. Balkanlılar elinde ·a
lan Balk n y rım da ' 
umumi Avrup ıulhunun bı· 

naaını lata edr.cek bir harç 
teıkı1 eder.» 

Balkan Aot ota kon eyi 

ile bırh te Bal on matbu· 
at konıreıl de BOkreıte 

toplaomııttr. Be.lk a met· 
buatınan Balkan Aotanh. 
Dıa muvaff aldyetl uğrund 

urf ettljl gayretler mey· 
daod dar. B lk D matbu h 

B lk n devletlerini tenvir vt. 

birbirine tanıtma f~lne de· 
vam edecektir 

Edno• gazete 1 yazı or: 
« Bükreı toplantıaı f<omt:o, 

Yuıo•l v we Türk m tbua
tında Yuoant taola Dlt'fflDI 

olmak fırıallaı v rmııttr. 
Urıntul ı•zetest, b1lha11 
b tbekanı ız.ıo hılyett:ı: 1 

meHul olar k. onu Cenubu 
Şark AvrupaaınıD en kuvvet· 
h ıah tyetl ol re taavıp 

etlikten ıonra u:ıe111leketımt 
zln tera ktlerlnt anym kta 
ve bizi devlet örneği olarak 
ıöıtermektedtr. Doıttarımı

zm bu t kdirlerl bizim g6 
iüılerlmlzl k bartmakt&dır • 

Vradlnl ıazeteıt yazıyor: 
a 86kref toplaat111nın oeı· 

reltıjı Hımi teblll o kad r 
b rraktır ki, hiçbir nelrta11 
tefalre nubteç de tldir. Ke· 
za kooaey az 1 rı d blrtbt
rlne mutabık ol a ıarüt Ye 

dOıünüılerl açıkça ıöylemlt 
lerdlr. Bu c1aoda B. Me 
takı ı Selintk aoleımaaını 
tarihi bir d6oüm yeri ad et 
mit ve Balkan Antantı ile 
Bu tıarııtan mtiouebetlnlD 
emniyet b hı oldııiunu 
teberli• etttrmııtır. bütün 
medeni mtlletle.rln •icdanla· 
rında ldı!er yopecak olan 
bu ı6zler , hlıdiıelerı umumi 
ınldıaf ını teaıraız bırakmıy • 
caktar » 
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1 RADYO 

~ AllARl RADYOSU 
Dalga Uzunluğ!.r 
163~ m. 183 Kcıı. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

7 - J Y351 Salı 

12.30 Prolr•m 12 35 Türk 
m6zli• • PJ. 13 00 Memle· 
ket aaat a1an, janı meteoro· 
lojl haberleri. 13.15-14 Riya · 
aetlcamhur bancioıu · Şef~ 
lbHn Kiinç8r 1 Rooıe · 
velt - Marı 2 Off enbaclıı 
• intermezzo ve 

3 - Suppe Ev 

barak ol 
aabtbeat 

uvertür6 4 - A . Meesager 
• lıolln operaaının balesi 
18 30 Profram Müz&k (Oda 
mnzııı Pl.) 19.15 TOrk 
mOz•il (fuıl heyeti} Tah· 
aın Karakuı ve Safiye To· 
k JID tıUra ile. 20 00 Ajanı· 
meteorolojı haberleri, zlr!l · 
at boraaıı (ftaat) 20 15 Türk 
m6zljl Çalanlar: Vecihe fa 
hıre Feu n, Refık Fer an. 
Okuy n: Muzaffer hkar 1 
- Tamburı Cemıl beyın 
- Hıcazkar pefrevl 2 
Zekat dedenın Htcazk ~ r 
ağır ıem tıl · Gülıende he
zar nığmel dem saz ıle 
mahsus. 3 - Rakımın · Hl 
c zkar f r ısı Oc lcdim 
fecre k dar. 4 Saadettin 
Kayosğın . Neveser tarkı 

Hıcfanl& huep 5 Sea 
dettın Kayo ğın Hicazkar 
a z ı malıl 6 Oım D 

N.h dıo Nihavent ıarkı 

· Yıne aıkı b oa dud ğm 
la ıun. 7 Oım n Nıb11 
dm ıb ve t yürük sem 1 

. btlmezdtm özüm 8 Oı 

meo Nıhadın Nıh vent z 
•~maisi 9 Refık Fer anın 
oyun bn.va•ı. 2 l 00 M~mle 

et a t yarı 21.00 Konuı 
ma 21.15 Erham, tahvıllt 

kambiyo nukut bona ı 

(fıat) 21.25 Ne eit pla lıır. 

21.30 Temııl (T1lkı ehmet 
• Y ez n: Ahrnet Naım) 
22.00 Müzık (Küçuk Orke 
lr Şef: Nec p At11 an) l -
Leucchner - Mazur L\ (fao· 
tazı) 2 - Dohoaoyl Pu 
er ttln peçeıl P otomlmo· 
ntndco Val.: 3 - Valcote 

Kırmızı ıııklar • ~ n y • 

T0RKDlL1 

• 
ı. 

Bu hayırsever cemiyetın bir 
yıl içinde yaptığı işler. 

Kızılay Cemiyetinin ıehrt· a•eoetlere ıarf edtlmft ve 
mlz ıubut pcsar ıOntl ıene 
hk konırealnl yepmııtı. Bu 

oogrede olnın n rnporu 
Cemiyetin ıeneltk faaltyettnt 
ıöatermeal dol ylılle yazı· 

o ruz: 
1 - V arldat: Cemiyetin 

937 938 bütc~ yıla itıbarıle 

teıblt olunan kati huaba 
nazaran 1 temmuz 9J7 ta 
rıhıoden, bazıran · 9.:>8 ıo 
nuaa kadar bir aenel maliye 
lçınde, ıef kat pull " bede 
ltndea 2876 lara '2 ku 
ruı maktu makbuz muka • 
bıU alınan lanattan 454 
lira 15 kuruı, aza taabbü· 
dahndaa 500 ltra IS ku· 
ruı, riçek ba11latından 282 
lira 3 kuruı, zabıro bede· 
ltadea 337 lira 2b kuruı, 
açık vezne makbusıle lman 
taoattaD 1598 llra 45 
kurut buıuıl idare •e bele 
dıyeden yardım 300 lira 
teberraatı mubtelıfe 37 lt
ra 76 kuruttan ibaret o1up 
devren ıelen 825 lira ve&· 
D• m vcudu ile b raber va
rld tın genel tutarı 721 O it 
ra 92 kuruıtur. 

2 -- Sarfiyat: Aynı aeoe 
içinde 60 lır ıube blnuı 
klra11, 221 lira 53 kuru 

mOteferral,a . kartaatye, m h· 
rukat ve tenvir t 420 ltra, 
m6ıtahdemin ücreti olmak 

zer 701 Ura 53 kuru 
idare m ar af ı, 277 llrft 14 
kuruı mubtehf muavenet, 
563 lira 60 kurut ıefkat 
pulları bel)'eai, 2000 hr 
Kırıehlr z lzele fellketz 
delerine imdat ve muave
n t, 2001 lir m 

0

rkeı:l umu 
iye lnalit ıurettle m ı 

raf ıo ıeoel tuterı 6543 !tra 

27 kurut olarak kayıd •• 
teıbit edılmtıttr. 

2 - Mevcut para: Ta
hakkuk eden 7210 lira 92 

kuruı. rldattan maar r be· 
ıabı tutar olan 5543 lıra Z7 

kuruı çı"tıktan ıonra 1 tem 
muz 938 tarihine 1667 Ura 

65 kuruı kaı m zcudu 
devredtlmfttir. Büdce formü· 

IGoe öre arz edtlcn mezk6r 
heaop devresinden ıonra y 

ol 1 temmuz 939 d n m rt 
939 ıptıdaaına dar geçen 

1 iz Dylık bir m6dd t Z P 

fıod mubt lıf k ynaklar· 

dan 3334 ltra 9 kuru v 
rtd t temin edılmlf, una 
muk bil 1070 lir 9 kurut 
mab 111 ıhttyacet ve mu· 

ut. 4 - Bıunelmanı 
Felemenk ıfltUnden (Aık gô 

16) 5 - Löhr Memle-
kett n memlekete · Muhte 
hf memleketlerin melodılerl 
üzerine Rapsodi . 6 - Ltac 
ke ~ Olımpty dl rd m rı 
7 - Leh r Padeolol 
Operetıoden Potpuri. 2J 00 
MCizık (Ca:ab ot • Pl.) 23. 
45·2 Son ej anı b bcrl rı 

v 1uınkl pr lr• 

2775 brad ayraca gen l 
merkeze lr allt yepılmrıtır. 
Bu ıuretle vuku bulan 3845 
lir 9 kuruı m eraf ın ten 
zılıoden sonra 1.m rt 939 

\ 
tarı bıne 1156 lira 65 lıuruı 
kaaa mevcudu devred!lml§ 
tir. H len mevcut olan bu 
para merkezimiz beaab1na 
18 numereh c6zd ala lı 
Bankuı Balıkuır ıubealoe 
mevdudur 

4 - Mahalli yardımlar: 
Kızılay eaea oi:1amaameılnln 
17 ncl maddeıt muclbtnce 
b dcenln mGteadcıt nlıbetin
de mahalli yardım v mu· 
aveneUere deYam edılmftltr. 
Muhtelıf tarihlerde cemiye
timize baı vuran muhtacloln 
liizumuoa ıöre yiyecek ve 
ı•yecek temin edılmtı ve 
hutalarına td reçeteler ku· 
rum tarafından yaphrılm11· 

tır. Her aene bılha11a ıı 

menlmlode memleketin fa· 
kir ve yokıul halkın bele· 
dlJed n alaaan muht cin ita · 
telerl Gzertne kimir, odun, 
un, e m k gibi ır:arurl ııuh· 

lak madd lert t~•zl edllm k 
te ve fe•lııallde yardıma 

muhtaç a6r len!ere nakdi 
yardı 1 rda bulu utmakta 
oldufu m ltmdur Bılh ua 
ıeçen ıı celUIJetlmlz.ce de 
po edilen ömürlerin 500 
kuıur alleJ teımll edılen 

tevzıatı umumi memounlyetl 
mucip olmuıtur. 

Bu aene havalano mlıatci 
ıltcnHI dola ıılle her türlü 
ıhttyace tek b 1 l'ld~c il tCiP 
heılz bulunan nakdi yardım· 
l r tercih olunmuıtur 

Memlek t müdaf aaaı uğ 

ruoda her ıkı ayafı de eli 
ata on parmalıoı kayb den 
muztarlp bJr yurddeıa ıeael 
merkezce hır çift ıuni ayak 
r•phralmasma det• let edil 
mıı ve yerd ıDrüomekten 

kurtaralmııtır. 

5 ırı bir f ellketze· 
delerine yardım: 938 Yıla 

lçlod •u wua elen ve bin· 
lerce yuvanın yıkılm 11 ve 
yüzlerce yurddaıın hayat.na 
m 1 ol D, her tar f t 
umumi teeasur ve heyecan 

ra eden büyük yer sartın 

tı11 f la ·etin uirİyao · ar-
eblr Yozgat hav llılo 

d ki yurdda lerımu:a yardım 
huıuıunda memleketimize 
ddıeo v ztfeyl üz rlne alan 
cemiyetimiz vıla yetin yfik· 
sek dır ktıf ve müzah reli 
de tet ıl edilen e bu ha. 

arla iıle candan adaı 

ol D y rdım komite t ayın 

heyetinin huzurile her güo 
merkezimiz blnuında top· 
lantıl r y pılrır k d vet edt 
le ve bizzat tekltfde bulunu 
lan h mlyetlt •tıt nda lerm 
bü10k bir ha11aı&1etle tftl · 
rak ettıklerl y rdımlaria 

toplanan 2000 ltr 1 n'e ilk 
tmdat v mu v D t ol rak 
ı nol m t ı:I l d l l ut 

Gönende 
s ğu r r le r r ş' dt 

Gönen, (Huıu i) - Bırk ç 
g6odenberi iyi giden va 
lar birdenbire eo umuıhar. 
Bazı tepeler de kar yağdığı 
ıörülm ktedtr. Şıddetll bır 

rüzılr ıert bır ba •• bli. 
kümf rm . . Evlerden aldı· 

ralaa ıob 1 r telu r kurul 
m i• b ıl~mııhr. 

Ginlne mç k haı ıan gıti· 
nldı "ı ıikiyl t ıdılın ı 
G6aen, ( Huıuıl ) - iki 

ıüodOr kezanuzda bulun o 
baytar nıüfett•tt tılertnl bt 
tarerek d6n avdet etmtıttr. 
T eftıııo aebebı, Gönen k6y· 
!erinden k çak hayvan se· 
Urildıtı, bazı klmaeler tara
fından ~ıklyet edalmııttr. 
MCifctt•ı bu buıuıta bütQn 
k6y mubt rl nnın tfad lcrl 
Di almıttar. 

Gönerida ver ılen bir mü· 

1 MART ıtlf~ 
... saza 

Ekmek 
fi ti nn y r i para zıl 

y pıldı. '°' 
Son ıüaleıd ıehrtll'\dı 

bufday ftatlerı okte,., 
ğtnden btrtocıt tkt11el ~ 

& km kler de ylraıtıer 
r zam yapılmıttır. 

Umumi tCL 
leri dün toplandı. 

1
, 

Vtlayet Umumi fdeC ,• 
1 şf 

encümenler• dün top •0dıl" 
k ndderln na•ale e 
evraklara lncelemıtlerdlt 

Yaralama 'IJd' 

kalarında altfl4 

cak tedbj rltf~ 
Adliye Veklletı, yar•1' Lw 

k 
, .... 

vakal randa almaca • 
tedb1rler bakkıadı:t çolı ~~ 
hım bır tamim çık•'' I' 
allkadar makamlar• 'ıi 

S8ffi8f8. dermııtar Bu •Ahım t•,_ 
•Göne , (Hu&uıi) - Kaz • ele dentlmektedtr kf= ~~ 

mızda bırJacı okul betlnci Tedbıntzhk •e dilsfff 
11nıfı tarafından Halkevınd ılzlıkle •ukua ıeleo ~ 
ıCizel bir mflıamere Yerildi. k ı.&en tılea•n yaralacO'-; 
Salon bınca hıDç ıerlrcılerle dıselertnd 1aralın1D 1İ 
delu ıdl l bir ec:aalııane veya ec~b •' 

Ciıamered İıttkli.I m r-ı aakl daler k lıı yetı111 ~ 
ı k t ıı 

ı dtnlendtkt aonra Atak tarmaK için mu t ~ ,,1 

d k d 'l'r Alt» pi eıt oyn ndı. Çocu mti •alm va ti• e 1,~I 
ların ıchterdı ı mu., ff akt· rılma11 1 zım ıellrkell• 1 
yet cidden t y o takdlrdtr. ol rak bazı emnt1et 11'' i 
Perd ar lıuuıde fıirler lcrının idd iumonıtl~~ 
okun • e bır d tombala ye ıullıı blki lerl geU J 
tertıp dildi. adar ldfircne •ak•••;' J 

Soa olar k1 icr tm ~els. ol ela u cibl yaraht•'' ~,; 
taneDID nodoıtnle idare Y 1 rJ I 
ettlji lav ' rondu v • yeni ette k~\ lerı za'~;' 
zeybeil dakt larca aUnıla · daju Y hında raDht ti 
narak tekrar tekrar oynatıl· ki • zelaaplarla dk - , 
dı. v tnH yaphrm dıkl•r• ,1 

Çocuk eb Yeyl lortne lyl t aad f n oraya gele' I• 
bir ıec geçirten okul ö . m1 •Y• huıuıl dokt'' ,J 
rctaıenl rant ve· küçük yav· da müd haleıl e rn6'1~,f 
ru• ra t brak d rız. tm t oldukiau _, 

feıiket mahallin söoderıl- mııtır l 
mtı ve vUlyetimızta bu F&lhakıka baılt bir si 
yoldaki fa lıyetl takd1rle lt1e tle hayatının "d'1i 
kartılaamıthr. Gıne bu 1al maıı ümkua o1ao tJI' I 
içinde J ngın fel etine ui bir •atandatın yalaıP ~' 
rı1an vJllyeU ızı Y 6ictlar haneyo ve baıtalaaod' /. 
n bt1e l Kür&ü köyünde uç rılmaaı ve a oraf' I 
il ye 75 Ur •e Bığadıctn doktoruo mfid b le'

1 pıl 
Kuyu maballeııod bir aile. t1yl ilk madavat 1' f~ 
ye 25 Ur para yardımı ye z birço ball•td" 

1 
ıl 

l O ~'J 
pı mıthr. lft kan zlyağı ytiı f1 b'~· 

- M li durum: Mer e· t etmeatnc ıe 

zlmlztn bıtılıc gehr k ynak vermı olur. 
1
/ 

l rmd olnn efk t pull rı Bu mün ıebetl ~ıl 
. ıarfıyatının gün ıeçtıkce rt- bahtı Y ralema hid~l'I,/ 

,, ftZ tanhbQdatının mu- OJ&.> 
büdceyl ı•n t de t Is uk mua I · J 

kımından kenuneD ıe' /."' k ku, ~bıre, ç çe • bir 
ı6rül n acele ted ı..~ 'J 

dti r müteferrl eetlrlerlml- 111v ' 
m la ber ber c:&J 

ztnde bra ntsb tte rtı ı, vı- 10 / 
1 vet v beledi umumi müdd tumumlıl ve e 

hakiminin ı.·c.ka \lerl" 1 
meclı lertoın (1 yanı oükre.o ırı 
ol o yordıml tı bize daha m !eri bckl~nmek•I! ,,,ı 
geni mua•enet • faalty t zam nda derhal 1 ~ıl 
tmkanl rı ahıetınektedtr. tlhbat ve h yaun•:Je" 
Buker mcr ezımlzln mua. rılmaısı !çın le ~ oJ''' 1 
meı·t ve he abalı Kızıl y bt tedbtrlerh:ı a ıo ıl'l'I 
milfettl teri den B y az zumu alli lılara b A 
lum Roslm Can t re.tından Ur. ~~ 
teftıı e fi 'f v m tnı zıo de olduğu ıbı ~Jl•~,ttf" 
intlz mı e alt vaztycUmt de Kızıl '" it rf1 1 , 1 /, 

zlo tnkl afı tefti IAylhıı n lutfü de bulu dulıl~e'' /. 
da l kdırle b~hsoluamu ve 1 k •e miiz bere ~, 
c mlyehmlı.ta ~ k:aek b r nl !lir dila> 4?1t ı I 

ı yıo v hmjz ba Ete lcrfntı kuruw dı ' 1f' 
.-(i ,, 

tun h r b lu rl u 7er · (S ~u rd " 



-
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GENÇLİK VE EDEBİYAT 1 
BOZKIR 

Ortil Anadolu imdiye lul 
1 

clar •uıuz, verlmrıız bir hoz· 1 
kar dl7e nl•hldı . 

Bodurıo luılbsnı ' d ~. 1 

erdi 1 ıor yok .. Ort Anı . 

dolu bozkm af a J&rııın bır 1 
Hhn 1 •- ı 0 ar " yarAtılmııtar. 

Q, UJU k itte 1 
O yor 1 

ouo göz ya ları lçtne kı · ' 
yor Anar.tol• k I 1 ı ı aruu• l 
.:öalerl bozkırın d 1 1 d 1 d ç o u 

ur. Bozkır, ıe111tı "We ıa ·ıo 
atlar .. 

E•et bozkır' lıucatında 
•Juttutu ı DHolara ekmek 
••rmlyor ı ' on •raa Y zlerlnt 
1Gld6rmn,0 , 

Bozkır uyuıu"tur . Fakat 

uyuıu" tnıarı hıtemlyor 
Bo " . •u :& ır •uıu~ delıldlr. Su 

-&Jltyenlerln tH&TYur 

eltllderhıden daha f l 
l a:& 4 IU 

flJ D bozlu h .. '• ep atlıyor 
ıua Y•ıla • rı Cçlnde 16llenl· 

or •. 

Ozerlot be yaı, bir yorıan 
rtbl lıınplı1an k t ' • • •n ılı met· 
re le aıçllen k •r: Erldlil 
2amaa nereye ııdt . L 

1 b h 
Jor, 11op 

1 U 1U ol P uçuyor mu 
yok.. J6ıde dok , 

• ıuı yaz 
1 o ti •hınd dud '-\ 

•" ıuı 
ç tlıyao bozkır dedlğlmlz 
topra\c O>t .ı t yu um yıufum 
çlyor •. Elbette 

Boz.kırı ı. ,, t ar iyi bı 
hrler. Boı:lurda ._ 1 "u ub nu.ı 
•ferde teı Irk l 

t ' ai•çuz ve ıuıuı. k .. 
oy P 'Jk 

tokt•-:. Bozkır J 
1 

\ 89 •rinlD a 9 

u aranın orta11•da de ı 
r • •• 

1 nıı bir r k en u a balunur 
u e l topr ın honuıtu u 

ıır larda k 
b ' u u u ıulart 

uz. gibidir R ku 1 dol yu rm 
yıada. küç k b b 1 b l a çe er 

u •nur. Bu b1.b l çc er bo7 
lrırıo b • rana kurulmuı bt 

rer P rk ı•btdtr . Bunlu 

•nç köylil kndaranın kuyu 

lardc. 1 ova rla Ç ktık lerl 

ıul rla •ulan " . 

80.ı:kır uyuıu'-t Ô a ur. ,Q 

de lldlr .. Onunla '•ODUftu 

umua z m n o, kendi kcn 

dinin k albl u t tıkarak d ııerı 
fulatır . 

Bozlcu •ô 'emer. , dinler , 

· •nlatama~. aol•r 

Suıuı. dtye ı6,lcaen bu 
Orta Anfldolu b ı. oı11 

"' fnuf 
••~ bır ~frılu aOncıt a.ltın 
da ı vru urken, yılmaz bır 

e c j ı it e k11)oa1ıua'-ıg a •ar 

l crın konuıtuju oP arlı» ı 
on b ro t •Onde keodı bafnn 

dan y ıath 

Tckot • ıo 1 r ttı ı h rtum 

Oıt n do1unuo ta K•i 

bıo ırlp e or dı t ıu'" 
dtı " çı -ardı ı zam , 

o ~ı r \:t Pl Yf' ti o\ c: khr. 

Kemal Öıd~ş 

Hatırlanan Aşk 
o~ 'Hll k saçlarımla hir gect gibi girdim: 
lçımde ay ışıklı geceleriu he\'eSi, 
Kalh çağla) aularıuın 1hk günıüşi !esi 
ile yorgun odama bir baharı getirdin1. 

Faka niçin askıdet bir kadıu de.koltt>si't 
Karyolamda çırçıplak iki köpüklen bedeu. 
Alevden öpfışlerle sP.rhoş olnuışlar neden 
Fakat niçin askdrn hir kadın de~olleıi~ 

Camdan sızau ı~ı k la parlıyor ,·ücudları 
O kadar dalgmlaı· ki.. Kiıu bu erk.ek 1t.in1 

T bu kız't 
\ e onları b1rak.tım odan1da yapayalnız. 

~""eyrederdik gölgeler altında bulutları: 
y olgun bir nıe~· vadır başımızda~i dalda 

lliilyamızda g~zerdil bir benıbe,·az sandalda ., 
Orhan Ülkülü 

Artık Yeter Diyorum 
Bilmem i ne günahını, ne büyük bir su

çum var. 
Bulunmıyor derdime ortak olacak bir var. 
Rir ~~im yok hayaua göz yaşların;dau 

başka 

Hasretim ben ezeldt>n sa(. lek.e~iı bir aşka 

Bahar gHldi, ağaçlar renk renk çic;~k açtılar. 
Göklt'J'İ me ·t (·d~n ne kokular saçtılar. 
Ht r rnr<ı f yeşillt•ndi kalbinı çöl gibi çorak 
S··vihuek benden ırak ben e.vilm~kten ırak 1 

Yaşı) orınıı diiııya da yapyu lııı ı pa paı ıı:ibi 1 

Daha çekecek miyinı' Çek.liklerint az gibi 
Yoksa hun da hi r ~ uçunı l'ar nu he11inı gü-

nahım 

Varsa af ~ı n · olursa büyük allahnn 
S. Vecdi Bor11 

SOLMAK 
Bu ölii yapraklar, c211h hatır~ 
Maziden hir -estir bu sararmış gül 
Baharın renkleri, rüyası sonra 
ı~tik \ ali örten ) ığın ~·ığın kül. 

~~~ıitleı· kül olnnı~, ~öz pımırında 
hunleı· a ır kaua ı· uzamış ~esiz. · 
lla~atın küpüklü dal alarmd:. 
~u giil gihi ölmek .. Artı~ giinP sız, 

Her şe~· ı uuutup göğP- dönere~ 
~rinıe~: kimsesiz se ~iz enginde .. 
·. afakla yıldızlaı· gi hi .. önerek 
Gölgeni k~ ~ hHtmt~~ -u~· uıı reuginde ... 

Fethi Onel 

GECELER 
Bir ~ arasamn ~ amıt :ı,e~i ıit "er kalblerd~. 
Kalblor ~P.C~IPr p:ihi P-riln ıi~ perdt•lerde 
'., t' pertlt•lf'r ~ö -ıN·i ı· ı·ulıuu ı un yokluğunu. 
( 1PCtllp1· hir mpzardır~ , utırnt1Ş çocuğunu. . 
l'Çc.\I' 'ÜZlt'ı•den !oiP~.., j z renk(erh·(e bir rÜ~'a 
l'ü)·ada olanlara ,"ıtdı~lar e 1ir: gıiya! 
Bir sonsuzluk ,.0,~udur bu ,·ehimli oıaozara 
Get•P l~r ~li ıı dtı ı.ı PV\ pi. ~e ""ler günde11 sonra. 

Osman Özdt1n 

FA N i 
~abah güH.-riniu yandığı anlaJ', 
Odalarda ~i,ucu ilahi sebvet .. # 

Ve akşam allaha giden e7,anlar .. 
Yah·3 ran gözh~r•h· içli •i~lye\. 

~uşlarla uyaııır ufu~larda gün 
Gfınler ki sınırsı1. muhayyelenıdı 
-Hayatı bir neşe gibi nıi gördün. 
Son şark.ılarımıu su~tuğu demde •. 

Gi unek. ne güzeldir o uaeçhullere. 
Turnalarla birlik ve akın ak.m .. 
Özliyeu ruhumu sesıiı bırakın 
.\şina ruhların gitti~i yere ... 

Fethi lf ktul 

NERDE ARADIGIM 
SİHİR 

-

Susan bülbülün sesinde nıi! 
Kanıyan a~ın kanlı yüzünde ru.i' 
lsyank.Ar ruhun rnakberinde nııT . 
Yeni kızaran tomurcuğun uefesind~ ~u! 

Söyleyin!. S6Yl.eyın .• 

Yolsa; 
Rengini başaklardan 

alan Ayşenin alnını~ 
, 'erinde an! 

illeri nasırlaşın de•rinıin neferiııd~ ?1i'. 
lleeeP-y!!. F~ryalları loparau nı~kımstı~ 

tekerlellDde mı! 
,'öyl.,yin!. Söyleyin .. 

Kimsı 

HAYALET 
P•rtlelerl lnfitrdım karardı la•••• oda• 
Lytteldukç• ka ybold• da•ar4ald aklıler 
Sea ıpk fia ll•O•ce lıocaldı 16nll•d• , ... 

• Nl~ID herkeı ılterkco b .. kederle •ll•J••? 
Otla•d• derı•l•f8D ıonıa1. karaahklarl• 
Y arap ıaad•t aerde 1611• oau lt•l•JI•· 

• 
Ben birle hıçkmrkea bellrmtıU d••ard• 
Eararla pa1erı1le kocaman bir laıa1alet 
Sol••••• ıarlldı bu eanlaamıt ııkelet. 

* Dedt ey ıaf ı l çocuk , allama ıeD botyere 
K.uy.etJendır kolwnu. beyalml •lmlole kar, 
iane ı ztlrap d•rler; hayclt cıhea• hı1lnr. 

• 
- Hayatın eetlerlal birer b6rer •t•D•• 
Saadet ıelır elbet durmadan çalıı•D•· · 

Mehmet Bozkurt 

.1 
iÇI M 

Yıllardtr, eoıln eafkantl•• 
ı11ıur•• ıarlaraaı aalayama-

dı•· Hır1h, h•J•Ca•h z•••· 
aı•ıl• karıımıla bir dal ti 
t.ı kalt•r••• d•rdu. Vakit 

9
akat ltalaar bakıı1ar1Jl• ltak· 

tJ; "tra• ıoara kıt kapıla•••• 
.,tı . Her tlrll 1ala•c• ltell· 

,.,ı.r11•• ., •• ı.•· 11.,. .... .... 
DID .. bah aaaalıa ..,arla 

d•1• l9tDI 161ter•ell lfia 

~ır1a•ııı ma.ldell•d•• 111· 
r1ldı. BDtl• .. ,hl• ti~ baaa 

ı6rladl, kimdi o! 
latb•t• kaldı•, k .. t•• 

.ase ıtrtıtl: 
DCMtum! Dl•J•tl• be••• 

1ıbı ... del arayaalara ,. ... 

''"'' beal• ıtbll•r• .. adet 
ıat1raban tleltıttrılmlt adı· . ., 

çok sa••• clmll kaJ•• 
.. ,.,.., ..... • •• u., •• , .. 
d•· Ylrlcllil• tlAkoale yel
lırd• ylcud•• yıpraaclı, ro· 
lum .. ,., oldu. şımtll .... 
.ıott•• bıbıe4tlcll mt tlrl•ri•. 
1rpertr. ıaatletlD ,..... .. . 

ıerlert•tl• kaa kalm•J .... . 
ya kadar ka,.ak, ..... .. ....... 

8eo lallJ• ti• ya .. tlı•; 
rlJ• &lo ll ... 11•· Tahakkek 

etmeeto rlyalanmı, hllrala· 

rımı, yo\daıı•• tiki• he.i~ln 
........... ltlra• .......... , 

h•J•b karealak ..... ıar-
malaataln•• hak •••dl• 
pe&k••d••· ... ". •• ,. •• ............ 

Osman Özden 

cHAtıralar)dan 
cHer bekleyiıin Wr UIU 
detil, releni kabule bir 
haıırlınıt oı.un.• 

Aadr~ Gicl• 

Gel• lll••ırl.. 
.oıı.. tkl .......... ar•· 

ııodakt k&prldlr y • •ru•! 
l1&ıact baılaaııca ıet•ok 
itfa, ılklatieD l•llalz ol•ak 

ııter Fakat; bayar ••d••· 
ki, ıeD yattJOUUDi "" ,.ı . 
nıı 6mldl•I iaek lıreltlltrl••·· 
lla4emkl 6mltlı1ım, J•t•· 

mılıyıaı - Y ... mak •• si ..... , .. )) 
.Saadetini, dem bu 
demdir de ara• 

Aadr+ Gid• .......... , .......... ,, 
BANA GÜCENEN 

GÜZELLERE 

iMi ~emla 191ad• tatlr•P .. · 

ll~Of · 
SaacloU•I ar•••" Aeteıl•; 

o•u tıtulullC• • artık IMalm 
~ ••• , ... , . çı.kt, ..... ot • 

Du1tl•m 111 •Gaeller bana ı6ceamlf 
Oolara ıOul•ln demııım dlJ•· 
K.ım btltr haklı ımd• neler ı&ytea•lf· 
Hepelel yOrekt•n HY•ltlm c1ı,e . 

IC1rlar1 1Qıte ye1> bu çl~ekler•, 
Gtoah .. ılrOuce ıGze ıln de111els 

DlnY•d• .ae•meden ıeeeeeklere 
Yaıılıtır tanraea ••rtl•• ellutlr re 

cleielcllr. Saa4et rl••t ıt1I• 
ıtbl ılrlalr. ..l11edlllr, fa-

k•t tatula•••· 
Saa••t tut•lat.llM,41. ttu

ıla elimde bir lnıı stbı çtr· 

pınmaı mıJdıa, ıen .. 

F ttlhi liktuğ 
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S ovyetle rde 
Çocu Spo ları. 

PE 
Spor, Sovyetler BJtlljln (Dün ü y ftzmın devamı) 

de, ço~ukların en ziyade Fakat l fl~r der al k6t 
sevdikleri bir e elence halı- altmete beılamııhr. Hiç ıüp 
nl almııtır. heılz San Remo muahed 

Memleketin çok genç spor· ıl Frıını ya mahut tahvjlle · 
cuları, balen m vcut r kord - rln miilktyetlnl değtlıe de 
meni rln ve ıamptyonlarao lngılterenln yalnız kendi ba 
,erini pelc: mü emmel bir ıına ıetıhul edeceil bir pet 
ıurette tutacak bir halde rol madeninin yüzde 25 mlk· 
yetiımektedlr. t rını aahn almak hakkını 

So•Jetl r Birltjl , ıon ıe tanımış v fakat Amerika· 
neler zarfınd , bu en genç nın bu huıu ta açık kapı 

et a menaup bir çok mfl· 
politikası t tbl ·ini tıtemul 

le mm l patfnajcn, yüzücü ve 
jlma atik fltmlerl &lrenmlf meae!eıınıo tekrar bahta meY· 

•• fltlkballn müjdecll rl ile zwu olmaaa n tlc ılnl vermlı 
olan bu genç ıporcular ıım . Ur. 
diden lftlhua baıtamııtar . Nıhayet mutabık kalıD · 

MHel& patlnajcılar ara11n mıt Ye kati talıılm ıu !ekil · 
da, l .500 metreyi 2 dakika de tahakkuk etaılıUr: 
37,1 ı DIJedc koı n Moıko- D'Arcy Eluplor ttan (log 
vah Yura Kurbatcv ve ayol lo Peralan yüzde 23 75; 
me11fe7I 3 dakika 07,6 ı Anılo - Saluon Co (Royal 
DlJede kateden rene Moı Dut eh) yllzde 23. 75; Near 
koualı küçOk bayan Zoya E ot Developnıenl (Stao
.Kolçevotkova vardsr. Kırov d rd) yOzd 23 75; Fran11z 
ıehrl kOçftk patlnejcıl r, oku-1 J> trol kumpın allırı yü~dc 
lu u yetlttlll Matla lsako 

ld l d 
23.75. 

vaoı ı ı n ttce er, Ooya 
tamplyonu bayan Nıleenlo GOlb nky nda ıörditiii 
netle lerloe mCba"I bulun· hizmetler mukabıllode v~ 
maktadır· ancak, hiNeılnS kaUyen ıat 

So gtiolerde Ktevdo ıenç mamak v taraflard o biri . 
. y(laQcOler ara11nda yapılan ne tlubak ballode ekseriye· 
mGaabakalorda. Sovyetler ti o tarafa temin edeme· 
Bırlfjlnln ahı büyük ıehfrlne me•I için fdare meclfılnde 
mcoıup 160 çocuk eraaand rey aahlbl olmamak ıartlyle 
Mınık ı•hfrJndea 14 yeııad ıer• k lan ,nzde 5 mlktarı-
Kolta Kof odlyajat , 7 Sovyet 01 almııtır .. 
çocu rekoru kurmuıtur. K6 Franıızlar da, G&lbaak· 
çflk Kol1aınn en iyi derece- yan da bu neUceden biraz 
ıl, eerbeat yüzmededlr, Ke- çabuk memnun olmuıhuda. 
lıa, 100 metreıl ıerbeıt 7ü· 
•Gt tle 1 dakika 09 2 sanı Çünkn m sele yalnız nazari 
yede katetmektedir. otar k h lledllmtıU. Ztra 
MoıkoY lı ) 5 yaııad ıeoç • ene k Fr olie ile Cütbenk

yGailcCi b y 0 Yulla Koçet- yan bakımından müıtecel 
kova, memleketin en iyi ka. olao bır tıletm Jl loıllı:de 
dın yOzQcüıl Kla•dlya Ale- rlo de, A erik lıluın ta · 
kin JI yenmlı ve ıırt ibUl cilde bir menfaatleri yoktu. 
iOO metreyi 1 dakika 19,6 GOlbeoky o hemen cephe 
HDlyed yQzerek Alekınanın deilıttrdı . Ve Fran1a tara 
rekorunu 0.4 ı iye lylleıtır· fın fi çtt Fakat bunun bir 
mittir. 200 Metrede nldıfı f ydası yoktu. Ve bu va · 
netloe, Alekl anın nettceıtn 

zlyet böyl ce devam edip 
dan 2 aanlye daha çabuk 
olarak 2 dakik 52 6 I Dl · atdecek iken yenl btr UDIUr 

yedir meaelentn mahl1ettnl de 
iltUrlv~rdi: Kral f ayeal tıe 

Birçok çocuklar, hafif at 
lcarıftl. 

leUsmde çok lyf neticeler al· 
mııtır . Mea ll, Saratovlu 
talebe Matuk · ZozolJa 43, 
39 mdre dtık tmakta, 
Moıkovalı ıenç kıs talebe 
Sonya Gantzeva da 100 
metreyi 12,9 da koıma ta . 
dır . G nç tletler ara11nda 
müıab kalar tertip tmek, 
halen bntOn Sovyet ıehlrle· 

rinde anane haline ıirmfı· 
lir. Bu mihab kal ra, h r 
Hne binlerce çocuk ıırmek · 
tedlr. 

Futbol, çocukların çok 
aeYdlil cemi ıporlardan bl
rJıtdtr. Her kulüpte, g nç 
futboloul rdao mürekkep 
elrtpl r Tardır . Bu ıene ya
pılan Sov1etl r çocuk ku. 
pa11 m çlarını T lllal ı biri 
ekibi kazanan hr 

So•yet ıporu , hert Jden 
evv 1, milyonlarca çocuiu11 
•e g acın beden t rbtyeıl 
ıle me11rul olmakt dar. Sov 
Jetler Bırllilnde çocuklara 
•erilen huıud bir spor ntı 
nı v rdır. Bu tıan, muht.e 
lif ıpor ıabaıında yaıına aö· 
re t J neticeler almıı çocuk · 
lara " rtlmelr t dır Halen, 
hu ntı n, 970.000 çocuğun 
.16itftnde talrıhdır . 

Vefat 
Şehrimiz buğday koruma 

kontrol memuru B Abdur
rabmanın vaUdeıl Bn Fat 
maom vefat ~ttlilnl tee110rle 
habe~ aldık . Merhumenla 
alleal efr dıoa baı uflıiı 
dileriz 

Kızı/ayın 
Faaliyeti. 
(Baıt r fı ikinci ıayfada) 

kürü bir borç biliriz 
Hullaa Türklyeml•ln en 

büyük hayır Ye ıefkat oca-
1• olan kara gün doıt Kı -
zılayın yQksek vayelerlnhı 
l h kkuku için çelıımak ve 
ona yardım etmek §lipheıht· 
dtrkl her yurddeıın lnaaııl 
ve m deni borcudur. 

Sayın h lk Ye hOıkfımetl
mlzin eeml1 Umlıı:e kargı 

daima ıöıtermekte olduiu 
derJn allka, itimat .-e ıt:vgl 
bu oıeıalmlztn muvaffakl 
yetinde büyük bir lmtl ol 
makt dır. Aza sayımızın 

765 ıblaAı bu allkanın 
d rlnlt§lnt ıf deye kAfldlr . 

• 
• 

Huıud Mah ..,b d n ma ı alan meklı -.e ökıüzlerlc 
938 een 1 dBl'dOneü ftç a1hk ted ye emri selmtıttr . 

lıttlakak eahlplerlalD Huaaıl Muhuebe müdGırllifin• 
•l•waatları. 

Ve i Fr 
• • 

reısı 

sızC h 
Ki O acak? 

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

En kuvvetli namzet olarak beı 
kişi gö teriliyor. 

Evvelce de yazdı~ımız. rı-

bi, aot\müzd ki mayın 6 
aıoda Fraoılz Cu111hurre l&I 
ıııfrı devresi bltlfor. Ondaıı 

bir J e••el, yant 6 lun 
da, Veraaydaki koDare aa 
lonunda senato an:ları ve 
mebuıl r toplanacak, buıfin · 

kii Cumhurr isi M. A.lb rt 

LebröoGo yerine geçecek 
zatı ıeçecek. 

Y •nl Fran11z Cumhurr ill 
lcım olecak? 

Şıındlkl halde bazı lılm· 
ler aa ıhyor Ve bu n m-
:z tler ara11nda orı Ku'Y etli 
olarak ıöıtetllealer btlhana. 
beı kııtdır: 

Mecltı relıl ve eıkt baı · 
vekil M. !douud HerrJot 
sen to reltl M Ja neney. 
ı nato azaaından Leoo Be-
rard, M. Heml Qulllle ve 
M fr8nçalı Pt trl 

Bunlardan beti de Franıa · 
nıo ılyuet sııhaımda olduiu 
k11dar fikir •e yası hayatın· 
d da tanınmıı lcimaelerdtr. 
Tılrlr doıtu olan M. Herrl
otouD edebi f hılf.etlnt tıa 

rete IQzum yoktur. Meml • 
kethntzdekl, M111rdakl R .. -
yadekt, A erlkadıkl ıeya · 
hatlarına dair eHrler ne re · 
tmlı olan M. Herrlot ayni 
zamanda iyi bir hatip de · 
ierlf bir ter ı bçi Ye mallye-
cldtr Kita p halinde kırka 
yakın eıerl olan Edouard 
Herrtot btrkaç kere baın 
kıllık etmlttlr Ayni aam&o 
de, Lyoo ıehrlnln valisi fr . 

Herrlotunun Beetbovea, 
Bouuet, Taloe rıbt biyOk 
adamlarm hayatına dair 
yazdığı eaerler de var. 

Leon 8 rard ıon Zftml'\n · 

larda lınnt n f zla duyalan 
Fr n11ı: h6iı fımet d mlarıo 

an biridir. 8artelon nuıı 
deımestrıden ıonra f raalıo 
htıkômett tle Fraoı namı · 

na temaaa ıecmelı: ibere 
Burıoae ıtden M Berardın 

orada lı~ ralle bir olaı . 

m Jll varaeak m z kere· 
lerde blllunmuı • iyi D • 

tice lmuı Frao11z at7a11 
mehaftltnde takdiri karıı · 
leomııtır. Leon Ber rd FraD 
aız Akad ınl Hftıınclaadır • . 
Cumburrelıl olurea bu m••· 
kte yGkıelmıı d6rd6ncl\ Aka · 
demi azası olacaktır BuıB 
ne kadar Franını cumhurre 
iılerl 11tt.11nda Tblreı Deı

chanel ve Petacsare Akad• 
mi saaı idiler. 

M. Franfofı P .etrl doha 
alyade ı\yaai ve mali ıaba
da taoıamıı olm kla bara· 
ber, "f ranıooın bahri ılra· 

ıett» dmparatorluju kurta 
rahm» ıibt eıerlert Yardır . 

Senato relıl M Jeannc 
ney de Franını fakir haya -
tında tamnmıt bir almadır. 
«Otorite lıtearpez, alınır» 

eıbı ı6z6 11. meıbur olan 
bu sat tla e•mburr tıltjıne 
ılat rileo ro ku·netlt nam 
zet erden biridir. 

Namzetlerden bir dtferl 
ol n M Hearl Quetlle Fran-
llUHn zirai tabada tırnmmıı 
b ylk btr ılmaaıdır \le b• 
meHleyıı: d ir kıymetli e-Hr· 
lerl vardır. 

Otjer t raftan. M · Leb· 
rönüc tekrar n mzethfhıi 
koymıuı da mfimkOndiir. Bu 
ounla beraber, ke•dlılaln 

bayle bir ıılyetl olmadığı 

btldtrllmel:tedlr 

,.l~. (~. Zirtt<tt Bankası 
Bıılık.esir Şubesinden: 

Bandırma ıubemlz için otuz hra ilcretle aıaiıd ki ı rt 
lar datreılnde blr daktl1oiraf ahnufından tallpleran 11· 3-
939 tarihine ,dar ıabe nı•haberat Hnlılne m6ra~aatl 

rı . 

1 - Ortamektep tabılh ı6rmiiı olmak, 
2 - Sıratlı makine yaaabllmek, 
3 - Kalrraflıt iyi olmak. 

2 - 1 - 49 
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Balıkesiı·Tapu Sicil 

Kaza11: 
Bal.kesir 

l\l ııhııfızlığından: 
M•hallcıi: Clnıl: Hududu: 

Cumhuriyet MCfrn haee Sağı v~reıe.dcn 

Hüseyin oilu Ha-
111 lbrahlm Gnl
meze lulao ma -
hal, ıolu helYacı 
M abl lk n tim· 

dl keçeci Meh 
met o lu ibra 
lalm Erdayı, ar 
lraaı AbdüHellm 
bahçeıl, ö n ü 

yol. 

En fı aalresl yuktmda yazılı 'Ye ıenelltz tHarrufatlon 
olao h nenin maliki Şeyblütfullah m halleıladen Çtl Ha. 
111 .oilu Hüıe9lnln tlunı 1310 yıhnd ölümlle mlraıı lcarı11 
Emine ve cvlltları Muıtaf , H IU lbr hfm ve Ahmed& terk ti• 
Emine in de 1316 yılı do ölümlle mlruı e•lltları Muıtafa 
l-1 iti lbrahlnı ve Ahmcdl t rk ile AhmedlD de 318 dtı öl6mlle 
mlrHı kardeıl rl i'iuatafa ve Halil lbr bl ! terk edip lkt 
k rHeı aralarınd~ 1322 yılınd ~ yaptıkl 11 rlzat tafrtk •e 
tGkılm ıonunda bu m hal Muetafa p yana kalrnıı oldulun 
d~n •amma teıctll fçln m halltoe 17 3 939 tulblnd teh 
kik için memur ıld a. t:oden bu ye~f.;, m lk Jeti hıklıcnıda 
b!r hnk iddiasın a bulunanlar ·nraa-: dln ı&n nd n e•v l 
Tapu Sıc:ıl Muhafızhlınn ve1abut ıüaCiude malaalllne ıe-

" lenk .. mura mlr.,..atlsıtı tl&a .luttr 

Osma lı Ba k sı 
Me•lekette t .. arr•f ltareketıala lnltlıfafına lal,.... ,,,. 

arauıuoda olan 0.mflnh Bankaaı, Atle Saadıl' ,. 
aarruf Cü•danı) lleıabıaa teTdlat ya,aalara k•• k' ,.. 
ı tdeıl ıurdlle eıafıd•kl lkramlyelerf te•zfe karar " 
mittir 

Kf!tldeler 25 mart •c l6 yl61 tarlblerınde 1"' 
olunaeak ve her lceıtdede •ııiadelcl tkramlye1er .. 
fıtalaoektır: 

Tl\rk liralık 
1 aded T.L. 1000 -
4 • • 
1 » )) 108 -
li )) )t ta 
S) )) )) 25 • -Yasal eeman 15 aded T L S 000 

rıı1, liralık ılıramtye 

A.ıle aandıia hesabındaki m vduatı k"'ranm k• ..... 1 
edUdlll tarihe tekaddlm eden altı "' ıarfındı: ı'-

T. L. IQ · Terk ltrıu1111d11n aıeiı dOımemff .aJ 
ı her. mudi bu ketlclelere lttlrak edecektir. 

~ 3iAt. ~~~~~'§M. 

Balıke•ir Aakert Satın Almd 
KomiayonunJ~ 

Baiıkeılr ıarnlaonu için . 5753 ktlo bellzla 412 kilo ıJ. 
mobtlo•tl 40 kilo ulvalta 88,5 kilo ıaz J•I• •e ~at~;J 
ıarnlzoou için 5569 kclo benzin ile 393 k&le 9 aı•b~ 
yatı açık eiulltmeye keaaıuthır. lha1eıl 16 ~ - Sl39 P' 1 
be rüni aaat 1 S ele Balıkeıtrde Kor Satın Alma ıo İ 
7onuoda yapılacaktır. Umum tutan 330~ lira olup .-' 
•akkat teminata J49 llradar. E•aaf •• tartlar koml•1 ,, 
dır. Taliplerin mu•'JJ•D ıGn •e saatte koml17ona ~ 
caatları. 4 - 1 - -' 

-----------------~--~------~---__,/ 
Balıkesir Askeri Satıfl, 
Alnıa Komisyonunda~ 
Kor ıilttyacı itin 25 kadana alnatr 111lar .. pı, 16Ü ti 

dana ~ulu, 100 mekkiri ~ulu, :ZOO kadana 1•• tol ,,1 
100 mekklrl yem torbaat, 200 kıl keluı açık ekıllt 
konmuttur. -' 

ır r 
ihalesi 24 3 939 cuma ılnG ıaat 15 de Balık•• 

keri ıatın alma komlıyoauncla yapılacaktır afi 
Mu•akkat teminatı l 18 ltradır Enaf Ye teıhın ı•' _J 

lromlı1eadaclır. T ltplerln muayyen ıft• Ye aaatte ,,.it' 
atlan. . ~1 

4 - 1 

~~~~---------------~ 
Balıkesir Askeri Satıı1 , 

Alma Komisyonunda~ 
Kor anbarıDda mevcutlon adet mlıtam•l aa•••' 

maklae1er1 1atalacaktır . I 
Tallplerla makineleri girme&< fçla lıtaaycuııdakt lrof / 

bar mOdürü11e Te pa:nriı I< l~I• 13 rnart 93G pazart-'1,.. 
ı mana kadar kor aaha alma komlıyo "luna mlraca•tl' ,1 

-------------------~ 
Bıılıkesir Tapu Sicil , 

MuhatızlığındııJf 
Caoıı •e ne•I: 

HHaabey Tarla 
alaaı 

malaalleıl: 

Kanplar 
Hudud•:~ 
Dolu•• ~I 
batııı '/)l;J 
lu yer-'~ 
de• ~ 
Em•••· I 
leıJ ttcıtl~ 
lu d•,f 

HaUl~ 
otlu,. ~ ,,, ~ 

Yukarıda bul•ad•iu yer yazıh tarlt\ Kaaaplar 
1
, 

lut Ôlmitoilu n•ceıl Aytede11 tnUk•I etmek ıur•11 ,ı' 
HD den beri kerln1eıl Muıtaf • kızı A vıenlo bıli ,.: /. 
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