
...,....._,,. ......... ...-........ .,,-.-.~~7--------....... -----------, 
( j mtfvaz Sahibi: Baltkesir Yıllığı : soo 

J K Allı Aylığı: 4.fJO 
Mebusu Hayretti'!_ aran Sayısı: 3 Kwr111lur 

umu,;-i/"'iŞnyat Müdürü Adres: Tıirkdlll 
Fuat Bi/'a/ Balıktsfr 

P"zarteıı GQnlf'!rlodeD 8aıka Her Gün_Ç,:..ı_k_a_r. __ _ 

-
ON 0Ç0NC0 YIL SAYI: • 121 

9 MART PERŞEMBf: 1939 GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE 



YFA ı 2 

Serbest Fikirler: 

Spor orc 
lsmail Klrlşrl 

- 1-
Me•zuumuz ıporculuk ve 

kulüpcülük hakkı~d" b ıba· 
haldir. M tiimcurkı •por ve 
ıpoıculuk t rlh1 ço eski 
dlr. Kadım Yun nlılar ve 
Rom hl rda. ski Türkl rde 
kendi karakterlerine uygun 
ıpor faaliyeti, ya§ dıkl rı 

muhtttn f rtına uygun spor 
hareketleri •ardı. 

Her ıporcuyu cidden la 
kalandmcı u tarihi ıpor 

menulanoı baıka bir z 
mana bır karak meml ke · 
tlmlzdekl ton ıpor hareket · 
lerlne kıaa da olı ıöyle bir 
atfınazar eylem ~I yerinde 
•e o nlıbette alak landırıcı 
bulduk. Memleket sporunun 
ba huıuı Bahfıreılr ıpor nun 
ıon aldığı •eziyet •e ıpor· 
cula r araııncl birbirine ay· 
rı telikkıler eDI b6yle bir 
me••ua temas etmele s~vk 

etti. Uzun Haeler meml•ket 
ıporu ı,ıa tahıan biz Hkl· 

lerl bu •e•zua karıı alik · 
ıaz kalmamız 1 klnıızdı. 

Batın eakt ve yeni ıpor. 

cu arkadaılar bılırl rkl ku· 
lap her ıeyde e••el toplu· 
lujun lf ad ıldtr u toplu· 
luk nlhay t nthayd her 
ıeyde teaadfif edilen bir 
ıewldtabUnln mahıul•dsr. 

Beıert toplulujun eııuı fıe 
onu akh ıcllml tle, diiıun 
ceılyle bir araya revk ede 
kuYTettedlr. Bız bir ulup 
•e bir topluluk meydana 
ı•tlrmek Cstersek gayemizin 
ae oldu§unu •~veli dOıü · 
aür ltu ıayeye vasıl olm&k 
l~ln takip edeceğimiz yolu 
çlserlz. Nıhayet bu takip 
edılen yolda her birimizin 
üzerine ayrı, ayrı daı n v 
zlf elerln ne olduğunu ve o 
olmaıı lazım eldlflnl tuar· 
lat bunu yazılı bir ı kilde 
kendimize dGıtar yaparız. 

Bu de•ektırkl artık bu top· 
l•lula ıtrııdo ılrenlerln hep· 

ıt hat •• hareketlerini •a· 
zına muYaf ket etUklert nlı· 
betler kadar tahdıde rlza 
a6ıtermtılerdlr. Kendı rzu · 
muzla tahdidin muv faket 
tttjlmlz bir ıeyden b 1ka11a1 
meıul tutamazsak hududunu 
tecaıırüz eylediğimiz ftfm bir 
harekeli takyit edenlerlde 
ıBpheılz muhatap kılamayıs. 
Çtztlen btr faaliyet progra · 
mı içinde artlk yeg&ne ha 
kim d ıllacemlz çlzdlilm z 
hedefe yarmak lçln ç lt~m k 
tar. lıt bütün ıporculnm 
uymaaa mecbur olduğu bu 
yazılı düıturlar h pl rn l :ı:ln 

çok eyi blldtğl ve bilinmesi 
l&zım ıeldığı aporcu nfz m 
nameıldlr. Hıç bir ıporcu bu 
olsamn menın dı ıoa çıka

maz. Feahyctlertmlze uıu 
ol cak ku dp nlzamncı.meıln 
de toplulu u meyd na getl · 
reo f erdlerto ıerb ıtce he 
men yazıvereceğı bir fenli 
J t menzumeıl de de tldtr. 
Sporcuların krırckct l cr a l bu 
dihtur l ra uydurac ğı eıu 
lar genlf toplulu1' b6mllt 
devlet c r.:ı ı a ı n na es ı 

• !arana uyma ı e aııhr . Ctı t 
yetler ka nunu b uoııı mir· 
dır. f~te kulup o z mna n e 
lerl una u ymru b vlf' 
uymay r k m ydan gelen 
bir kul(lbün f s i v t •n dev 
1 t Üut d.- ~d OH' l'; V • 
ldaıi ın.,,lunnl rda buna mü 

aamaha edemez Kulupcül k 
c~mlyctler k nunuo ut 
bık ve n ızıunnemeye muv 
f ık oldukç y ı r ulüpcü 
lük her ııpoıcunuo kendi 
anlamına ve ondan çıkardı 
iı mana ya öre değlfm k· 
tedlr. Her f rdlo cemiyet 
içinde rzu ve zevkine uy 
ıun bir topluluğa lntlnp 

rzusu vardır . Klınlmlz bır 
av partlıtne, kimimiz bir 
ae1ahat arzuıuoa, kimimiz 
bir meıgale en zevk almak 
ııttyaluoı duyarız. 

itte bu zevk ve arzudurkl 
bizleri bir ra1a to lar. Bu 
toplanma bir lhUJ ctır kt 
arzu •e beveı bu duyulan 
ı ylo ru i ıf adesldtr. en 
aolaıdığım ~e rub n kay 
n ıdıiım bir topluluia ıt· 
r rlm Bende içinde bulu 
dujum topluluğu dtğ r top
luluklard n daha 1 1 ve Gı · 
tün görmek haaletı nrdır. 
Bu haslet mencubly tini d•t · 
m hauaslyet ve kııka ç· 
lakla mOdafe ya hazır oldu . 
um bir yuvanın bende bı · 

r kdığı derin izler ve tah · 
110 terdir. lıte zıbınlerdc ha 
ım ve Ü tün teli kt bu 

topluluia mcrııubtyetfn mnh 
ıulüdür. 

Şu ıporcuda d ıtn bir ku· 
HipcOlük zıhnıyeU var de
mek o sporcunun ke dini 
b h bulduğu toplulukta 
inancı kuvv tlıdır demektir. 
Şurada 11raııs i en bir nokt 
üzerinde durmak isterim. 
ızde uvv th ku üpçü ol 
ek takdire değer bir key 

ftyettlr. Gaye g6ı. öoOnde 
bulundurulmak oarttle; ma

leaef Itır f tmek lazımdır 

t çojumuz kulüpcülük zıh 
ntyettyle h rcket ederken 
esaslı elan gayemizi unulu · 
yoruz. 

Sporculu ·da 1ıaye e&Hı · 
dır demtftl · Gayealolo ne 
olduğunu bilmeden yapılan 
bır ııden mOımlr bir ocUce 
beklenem z. lote biz bu ıe
b ble üzerinde durm ya de-
er aokt l rı etiid '1 pm k 

dan uı.ak kalanııyacağız . 
MemlekeUmlzde hu uıa 

Balıkeslrlm !zde ıporun bir 
terlhl vardır demek için üç 
bu' iıbün ye an mazisine kı · 

ıac göz atac ğız 

Bu Gç ulupten en eıkl 

Ye kıılemll idman Yurdu 
muzdurkl: Ben ılk k uruluıun 
da bir k ç senemi bu yu 
\.'ada ya dım. Bu nezih ve 

yeslne uy un yuv o za 
maolnr k p h muhit in dar 

örüıü içinde zlhntyetlerln 
kabul ed mlyec~ğl bir de 
vlrde gençler ve btlh su 
ıporcu .•e müne vver gençler 
fç ln çok ııcak bır köıe tdt. 
Mektepdea uzak k l dığımız 
huıuı t tıl z m nlerınde 
o zaman ı t ult inin dl · 
b inde bulunan gen ı uıloo 
lu btoa bizim yegane ogt0 
gı tn ızda. 8 deni tnb ve ye 
t e hslı o un n günle,deo a 'f · 
r l zam ola r gazeh mecmurı 

kif p okun l geç rdi 
1919 1920 ıencıı yen i ht'l rbı 

u nıum l nln b ltıit oenel eı de 
M n1•eket çlnde yeni yeni 
be tren bu gt"nç1 ık v epor 
cu'u\< cer enı k 6pana ına 

ka d r ve e nuınde yr: ın ttığı 

gençlere cetBr t, ıe vgl h 111 

e tıl rn khn fer d le ı! nl m l" m 
lek,.t h ~ d ın V t' O uf rlt kıf 

m 1 t n !' r l k elml\d ı 

S NU VAR 

TORK IU MART tilf ~ , 

Kızılay 

i~are he eti seçil~i. 
Kızılay merkez idare he· 

yeti akıam toplanarak ye 1 
idare heyetini yırmııhr: 

idare heyeti ıu tekilde 
teoekkül etmtotlr: 

H 
te a 

bi le i!e 
lu 

İlkokul 

Öğretmenleri rısmdı ~erı 
ve to:ıf eranslar. 

Baıkanhğa :,ıhhat MiidQrQ 

Muhlis Suner, tklncl bao· 
kanhğa Avukat Niyazi Ak
y6rek, vezned rlığa lımatl 
Tıritoğlu, muhaatpll e mu· 
baHbe memuru Emin T n· 
ıel, katipliğe Hayri Aral. 

Çocuk Esirge
me Kurumu 
Toplantısı. 

Çocuk Eıtrreme Kurumu 
ylliyet kongreıl akıam Par 

tide Vah Muavini Emin Kı-
rıııo baokanhiınd toplan· 
mııtır. 

Ôoce Ytliyetla muhtelif 
kaza ve nahtyelerlnde mü
teıekktl kurum ıubelerfnln 

f aaltyetlnl gl>lterlr ra 
por okundu. lcep eden fa 
alıyetl aaıteremedtil anla. 
tıldıiından bunların faaUye· 
te eevkedılmeıl için teıebbü 

satta bulunulmaeı karar 
laıtmldı. Gızll reyle ya 

pılan aeçlmde merkez heyeti 
oöylece teıckkül etmtıttr: 

V alı Muavini Emin Kmı, 
Doktor Raıf Demiralp, Dok 
tor Halıt Üzel, Ôiretmen 
Okulu Direktörü Ret t Tar· 
du, Dıı Ooktoru Fuat Bu'al, 
feyzi Sôzener, b ıölretm n· 
lerden Raif Erdem, F ık 

Ôzçelık, izzet Tao, C vdet 
Demiray, tücc rdan S drl 

Aktarmalı, E,mln GOvenı n, 
Hllmt Yırcalı, ötretmen Ni
yazi Sökmen, vallyet kale. 
mlndea Glmf Sakbaı .. 

Bu merkez heyeti de top· 
lanarak idare heyetini ıeçe · 
cekllr. 

ii-Kana daya 
tünlerimiz gön
der ilmiyecek. 

Kanada tQccarlarınm Tork 
Kanada takas aoleıma. 

11nd n ,latıfade ederek mem
leketimizden ldıklaiı tü-
t olerl Amer kay ıevket

tıklerl, or dıı ply&1a üzerin· 
de fena teıırler y ptakl rı 

anleıılmıı, Kanaday tütün 
tbracatı m n~dJlmlıtır. 

Bu " ;ı:lyet , Amerlk ile 
aramızda takae mulc •elt'tl 
bulunm m 11 b p olmuı 

tur. Amerlk lılar m mi ke 
tlmlzden ldıkl rı tOtüolerı 

bu yüzden oldukça p halı 
1 bır ıektlde kendilerin m 1 

etmektedirler 
Dığer taraft n Kanadalı · 

laraa t kıuı muk veleaı bu 
lunma11 dol yuly)e memle· 

li:etıml-ıden aldıkları tütün· 
lert ucuz ma l edebilmekte 
ve bu mali n Amerika pt· • 
ya asına ıevk il Amerika 
Uhalatçılorı ile rekabet et
m ktıedtrler. 

Amerlha ttha ntçıl rim• 
hG umetlmlzc ınOreca tı 
Qzerto bu v 1 et helslno· 
da t bktkata batlaomıı, Ka· 

u aksalı ŞEhrimiz Halktvi tzmir ve Menis ya KlhOr Dırektörlüil\ 11~ 
okul öiretmenlerinln 111"1 g ~JB temsil receUir, ıeki bt11ı •e f •• ıt,..tıer10 

Parti Genel Sekreterliği, adlarında ki plyeılerl oynı . arttırmak mak1adıle koof'ı 
temeli kolları en ö de ol n y cıktar. Ntaan ayı içinde ranılar •e nnmune clertl•' 

H 1 vl rlnln, cty r vl- y p catı bu aeyahat için tertip etmııtır. 
llyetlere de gider k hazır ıtmdldeo haıınrlanmaktadır . On bıı ıüode bir çarı•~ 
ladıkları piye 1 rd n ora hal Gen l 5 kreterlık, k adi ı ba Ye pazar ıüolerJ ••;. 
kını da tıtlfadeetoi düıGn ı mıntaka v ıahaların mekte olan bu dert ye k 

müıtOr. Bunun için de tem d çalıımakta olan Halkev· fernnılar derı ıeneal ·~ 
ıll kollan diğer Halke•lerlne lerlmlzln muhtelif vesileler na kadar devam edeeelı ,ı 
n zaran daha fazla faaliyet le yekdı eri araaıoda müte · Dön de iiledeo ıonra GI · 

b 1 oluılanda 6 Eylôl öjretıo''ı 
te u uoan, ehrlmJz Halk kabil ziyaretler yaparak, ça 'ı l d 

8 
d b t bl 

evi ile, Ko adi, J ... mlr, Ada· 1 . l d bl bl l ı t erin ea e rlye, ay• il 
~ ııma arın •n r r er 8 glılne al41 btr den, Ga~I b•t J 

ne, Surd, Ankara. Sinop faJdaland11mayı Halke•lerl retmenl izzet Tan da ıo~"ı· 
Halkevlerl t mıll kollarıam meaatalnln eıaıh btr lcahı d f d• ' 
civar vf liJ ti re aJdere te . saymaktadır. larda ıazete en lıtl • fı 

• mek» me•zulu bir k• 11 
111 verm lcrlnt kar rlaıtar· Bu it lttlkç d h f 1 • e a a aza ranı ••rmııttr. 

ı nltletllecek, muhtelif ça· mııtır. 

Ş hrlmlz H lkevl; bu ka
rara ıör , lzmlr ve Manisa · 
ya gldeeek, Y aıayan ÔIO, 
GOn Doiu .. or, Kanun Ad mı, 
Hıı el Şayi , Ceza Kanunu 

lııma ıahalarına d teımll 
olun cakllr. Şimdılık temsil 
kollarıaıo b6yle temıular 

yapm 11 muvafılc ıörülmüı 

tür. 

Devlet pamuklu mensucat 
endüstrisindeki inkişaf 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 

fabrikamızın ıelecek tene 
lerde tnkııafına aynı hızla 
d vem edecejlne ıüphe 

yoktur. lık önce 15.200 iğ 
le kurul Uf olan bu fahri . 

kanan fğ m vcudu yakında 
22.000 1 bul c k ve imal · 
h 2 milyon tloya yaklaıa 
c ktar. 

Proir mın dôrdüocü fab . 
rlkaıı olan azilli baıma 

fabrdulll 1937 ıl teırınlnd 
tıletmtye açılmıthr. 28 236 

iğ ve 768 tezgahla ç lı~an 
bu fabrık mız memleketi
mizde kurulmuı ilk baım 

fabrikasıdır 1937 d kumen 
v tecrGbe fmal tiyle m ı· 

ul ol rak 758 OUO metre 
imal den f brflra 1938 ıe· 

eııl zıırfınde. J .497.000 kl· 
lo pamuk latıhlak ederek 

1 819.0oü metre bez ve 
b ema çıkarmıotır Lütüo 
dığer fsbrı ·alar mamulatı 

gıbl bu b amalar da plya 

ıada büyük bir raibetle 
k rıılaıınıo e hariçten ge· 
len emıalınden erek bez 
ve ı rekıe emklrlmc kalı 

teıl b kıml rından üstOn 

Os n yazi Bur u 
şe~ri izde 

Mebuel 11 ızdan Oım o 
Ntyazl Burcu dün oehf'lmlze 
ıelmlıtır . 

- ..,. 

ir ta in. 
Hukuk mezunlarından lb 

rahim Hal il Altuntop, 39 
lira m ıl ıehr!mlz hakim 

• namsetlıglne tayfn edtlmlf· 
tir 

1 oedadak ı b zı 
1 l ketlmlze dav t 

dlr 
Aym ~ m Qd Amerlka 

ıle rıu:nı zdf! 

olt\o t k r. 
t ıdtlıtn od 

hu:ut nm11ı 

mu Yef .. ı ın 
r Kao!lda tft 
ae llmtıtfr. 

bulunmuotur: 
De•let tıletmelerlnln dev 

let tarafından mürakabeaı 

için kabul edtlmlı olan ka · 

nunun hükümlerine uyıun 
olarak Sümerbanlun kurmuı 
olduğu tsalurköy bez, K.aJ ·,, 
ıerı bez, ErcğU bn ve Na. 
zllh b ıma fabrıkala11 «Sü· 

merbaak bJrl1ttık pamult 
lplttt ve dokum f brJkala 
rı müe seıcıl» lımlnt teııyan 
26 milyon lira ıermayelt ve 
merkezi latanbul oları mah 
dut m ıulıyetU bir tlrket 
idaresi alhoa konulmuıtur 

Proğramıo beııncl fabri
kası olan Malatya b z •e 
tphk f brlkumm ioı h fa · 

ltyetle devam tm~ktedır. 
2600 fi ve 432 teıglh ıa ça · 
hı rak eenede l .400.000 I · 

lo p muk lıtıhlak edecek ve 
aynı mıkt r da bez ve ip-

lik imal edecek olan bu 
fabrlkamu~ «Malatya pa 
muklu fe brıkası Türk ano· 
nim trketı» tar f ından ku· 
rulmaktadır. Ayna ılrket 
Adana menıucat fabrikasını 
da aatm lmııtar. Şımdı 70 
50 iğ ve 90 tezgihla çala 
~an bu küçük f brıkanın 6 
hlo li ve 80 tezgah ılaveıl 
ıuretı1le t~vıll kararlaomıı 
tar, 

H len yapılmakta olftn 

lnıa ve teval tıl rl de le.· 
mamlandıktan onra Sümer 
bankın ıdareıınde toplan n 
pamuklu f brlkaların mec
mu k paattes ı ıövle ol cak· 
tır: li .. y111 163 502, tez · 
gah ısay111: 3 324, tıç.ı ıay111 

1~ 800, •enelJk ham madde 
ıı rffyah J 7.4LO ton tplık ve 
bez f m lıitı 14 609 ton 

Bu rakamlar tcıhakkuk 

ettiğ i gün, Sümt>rbank, im 
latınm genlıl ığı ltı bıırlyle 

emleket p~m~klu ply~• · 

oıoı fille k ntrol t-d,.cek lr 

ve-ıl1ete gelmtı bulunacak. 
tır 

P a muklu fnbrlkalarımı~ın 

bu olsü vazly~ll ve htık 
b lt h'U u ı.ı d brze haklı 

Liıan bilen 
öğretmenletitl 
terfii. 

Maarif Vekil eti, b•~ 
kanunu mucibince btr I~ 
ltaanına itina oldujuou '1~ 
ltyerek 1üluek memurl! ; " 
re ta,.ınlerlnl fıtlyeD 2 ,, 
30 ltra maaılı meaaur1,I 
imtihan ıartları hak lı ~ 
btr nizamname huırl•; 
tır . Bu nizamname e•• J 
na göre baremin l 1 f e 1 
ncü derecelerinden bl' 1. 
rece daha yükıek a1ed' ,J 
yellere hnmalarını tıtl~~ 
garp dtlleı inden hlr111I /. 

ilol lmtthınla tabet ed'~ 
rlo lmtıhanları Aokar• ,ı"/ 
Tarih Coirefya Fakültl,I 
ve lıtonbul ünlnrtll~ 
her mart, may11 •e ıkl ,.;_ 
rln aylarerıda yapıla''/ 
lık imtihan bu ayıD 3l 
yapıl111cald1r. 

M ~tep1ı-rde .--imtihı• ~ 
karneler. 11 

Ltıe ve ort mekttP ,f 
lldncl yazıla lmtıhool•' , 

1ıtı . 
ylrmtılnde yapılaca et 1 

İlkokullarda da ı k10 ,ı~ 
mara karnelnl bu sf ,ıı/ 
yetinde talebeye .,e 
olc.cakt1r. · , , 

lediyelert daha ~ 
ade ile pus vırilf P', 

od' / 
Yurdun fm rı yol0

111 
r 

baıta varidat m••el dl' .JI 
p ra temini gelmekte ~ tr. 
aebepten dolayı blr,~,ı~ 
rln yüzüstü kaldığı e•'"' 
dur. Boledty 1 r d&"ı 
eaaa nlz mnameıtoiO c••ı 
cü m ddeıl d tı1t1r11',, ' 
bu euretlc dah uıı.J ~ 
ti tlnazet yap btlıı>:., 
on sen ltk müddet~ 1, 
ııeneve çıkarılaca~ JI 
-------- it'' ( 

olar k verdı~t üınll d•• j 
lelin endlhtrt t1th••1

" te~; 
kurucu linin oıe~e 
ekonomik büoyeelO f' 
k dar hayırlı teıfrlc:;,,ı 
iını •e yap bllectte•·~ 
bu müeueselerlO 11"1 
tılettlcnecl tçlo tıJl'!~ıl~.I 
lhtly çlarına en of 17 '~ 
en muv ff ak etı••1"'1,~ 
dllllJlf oldujunu P':,I, 
jektld ts at etaıell 
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"Oanziğe Yürüyelim! ı ı RAPY
0 

- . '' \ - AMllRl RADYOSU 

[ Sovyetler Aıne
rikadan Harp 
Malzeme•i 

Alacak. Pi yer 
Dom inik 

Polonyada ilniversite talebesi
nin Almanya aleyhindeki 

Dalga Uzunluğu· 
1639 m. 183 Kcıı. 120 K~"· 

jT.A.Q.19.74m. 15195Kct· 20 Kvv. 

1 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 KVV· Moakovadao bıldtrıll1or: 

7 . 3 !}3!J Salı 

b' dıpanyada ıu ha dolru 
(iyQk adımlarla ılerlı,oruz: 

Bundan tl~ayet edecek her 
halde biz değiliz, b z bu 
ıulhu dalma lıtedlk 1 • ıpan 

7• harbini A•rupa b b •- r lolo 

luyorlardı; ötekiler lapırnyol 
kıtalarıoın B ıti l kaleıinde 

ordu kurm laruu kabul edt 
yordu. 

Soara bu iç harbimiz grı 
nün btrınde ıooa erdi. Al 
man ve i paoyol aıkerlerl 
Yataalarına döndüler. lkı ta

nümayişleri. 
V arıoYadan bıldırlllyor . çıbandır; bu çıbam deımek 
V arıova ünivenlteılnde, 

ünlverslte alayı ıeft al 
bay Tomazenkt tarafından 

1 organize edilen ve Leh or-

lazımdır. 
Taleb~ler ıöylc bayk1rmıı 

lard1r: efakat Beck mahir 
bir cerrah deilldlr ! » 

Albay Tomaze•kl ıözle · 
rlD Jevam ederek demlıtır 

ki: 

12 30 Pıoiram 12 35 Türk 
müzlil Pi. l 3 00 Memle· 
ket aaat ayar1. ejan• meteora 
lojl baberlerl. 13.15·14 Mü 
zlk (K•rıtık proir•lll · Pi. 
ı 8 30 Proir•lll tS.35 MOzlk 
(Şen oda mlılil: (brabllll 

OaıOr ye ;\tef b6ceklerl.) 

Yakında AmerıkaJ• mOlıılm 
bir o:r.tfe ıle aıdecek olan 
deniz ve orclu miltehaı· 

111tarıodan miirekkep bulu· 

080 
heyetin relıllllnde So•· 

yet hahrly• komı .. rı amiral 
laakof bulunacaktır. Heye· 
tin •aztfeıl, Bırletlk Amerl· 
k• deYletlerl•ln So•J•t ltuı· 
yay• ıenlt 61çütle harp mal . 
zelDeıl ıatmaııaı temi• et· 
meldir . Bahri keatratlara 
buıuıi bir ell•••l1et atfedl 

mu"addemeaı y p 1_ duıuouD bımayeal altında 
l 

ma. tat~ 
yen rJ kör ve l F 1 çı gıo ran· 
ıız r diye tanıf ettik ; bu-
ıOn mecliste. meml tt 
hnk - e e, 

. raf ıeflerlnden biri olan ıa 
hbln, d&rdüncü Haorıntn 

emri altında bırleıen Fran· 
a&zlar bir Frao11z alyasetl ta 

yapılan bir talebe toplantı 
aınd• Daaztgdekl ıon Leh 
aleybdarı nOma1ı ıler, 'e Al· 
man aleyhdara tezahtrl~r 
elutlmtıtir Au toplantının 

ı•Y••I üol.enlte ıençltilnln 
aakerltie hazarlanmuı tdı . 

ccAlmanlar bizi köpek dt 
ye tantf edlyerlar. YGzG 
m6z luzarmıyor, çOnkü Pıl · 
epoleyl hattrlıyoruz (Bu ke 

itme «k&pek kanı» demek 
tir Ve bu ı6z 1109 da Po
lenyahlar tarafından Bre•
la v.111 mallôp edilen Al 
maolara telmih etmektedir. 
Bir Leh ehaaHI harp mey· 
danında kalan AlmaD ceset· 
lerloln yabani köpekler ta 
rafından yeaıldlilol anlatar 

19.00 KoauflD• 19.IS Ta::ı 
müzıtı cfa11t heyeti) C• 
Tokıeı •e arkadaı\arı. ZU.OO 

umet kooıeylertode F 
uda ld ' ran 
d o uiu ıtbt lnıtltere· 

e .:le rn dabale taraftarla-
rının m ııa 

ktbe baıladılar . 
Tarihi açınız, bizde iç 

yuyoıuz . ıulbun teeaaütii ilzerıne ne 
H h 

1 
İngıltzlerln, ne de lıpanyol 

bü 
P olm ıındao 

yük btr memnuniyet du· 

t 1 
ey at. Onlar hali h . l a arm memnun kalmadıkları · 

d aranın ııenltllllnl ölçmüı na ıöriirııünüz . Na.al ki bu . 
eftldlrler, parti h -a 1 ZI niyeti ıln de Ruılar, Almaalar 

1 z erini ve k 1 •-ı 1 k d u •• arını o ve talyantar lıpanyo. ııle 
• ar k6rltıtmt u F 22 ti 1 r. raako rlnln gld ıtlodea memnun 

Harp bakanı muavini ıe · 
neral Januez Gluclaovvıkl, 

\ 
aıkerl hezarlık relıl General 
Sa •vıcld ve her rütbeden 

\ bir 4ok zabitler bu toplaD 
tıda hazır bulunmuılardır 

S6aiioe devam eden albay 

Ajanı, meteoroloji laabe;7~ 
ziraat borı••• (fiyat) 

2 
• 

Türk mlıfil Çal•nlar: Ve-
f 

Rcftk 
elbe, Falaare euan, 
feuaa, Kemal Nıyaıl S.y· 
bun Okuyanlar: MOz•JYCD 
ieaar, Mah111ut Karıod•ı · 
1 - Mlz•YY•D Senar -
Kürdıltblcaıkir: petr••

1
· 
2 

-
- Ktrciıllhl • 

Suphl Ztyınıo d 
l&lr ıarkı - labc•alz • 

ca• O D 

lecekttr. 
SofYet RuıJ•ı A•erıkaJa 

iki taaeıl altr zırhlı kr••• • 
zir olanak Ozer• oD iki laarp 
1e1Dl•I alparltl •erecektir. 

HeyetlD hareketi lçln 1•· 
pılu hazarlıklar. mHelenln 
ebemlfetlnl tebarlz ettir· 

•ektedir. 
Amiral lıakof ti• altı ml-

•il m ton üzerinden 15 deilldlrler, Ye yaran bQıhü· 
k Y~D ıpanyohı idare eder· tOn memoun olmayacaklar· 

are etllfl 
7 1 

dır . Baıttldın ayrılan lıpao• 

Albay Tomazeva\d ıeaç 

lere alır batlı ve f edaklr · 
lai• hazır olmalarını tavıl· 
ye etmlttlr: «B6yle bir du 
ruma buıün bılha11a ıhttya · 
cımız vardır, çOn"I klmıeye 

dl ye etmlttlr: 
bOlbll ollA•· 3 - ı•a 
N h d 

"ordılt hlcasklr 
ı a ın - "' 

k 
Akıam ıln•t• 

teba1tıt. bltb blklm•t da 
trelerlal sıyarel ederek oa· 
ları• f •ktrlert•l almakta•ır· 
lar· Bu yazl1et aetl••tncle 
Rue-&mertka• tlcaretial• Cl~ 

iden lzl •yalnız 8. Nesrinin 

taoperver old ;• JOoun va yol Hkerlerloe dördünc6 

«Danzııdekl bO tahrikler 
dolay 11lyle, btz Pomeranya· 
da bu yaz, ıeçen ıeaekl ıt· 
bl iki delil, altı Dniveuıte 

ı•r 1 kalkmalı 4 - Beıuıu~ -
malı ı ti u una ıo•odır · Hanrlnln ıöyledı klerlni ya · 

1 yorlardı KomQnlıt flD Fraokooun tekrarlamı -
tade edecek bir ıeylmlz Kiirdıll laıcaıklr ıarkı · Gol. 

ler açmıt 5 - Artf beyin \ 
- K6rdtllhlcazklr ıarlu • 
blr halet ıle ıOsd6 yine. 

6 
1 

- Arif beyin - KDrdlll hl-

•••il ertac•I• laekleamekl•· 

dtr. Dleyyal Ye komün•zme yaceiını mı aaoıyouunuz? 
re Fraok~~~-~~~e~tlere ıa· - tiayırlı ıeyabatlar, bay 
rloln h • OO atıke- lar, efendinize ıe16mlar, fa 

yoktur, fakat ıerl alacak 
blr çok teylmlz •ardır » 

Talebeler alkıılamıt Ye 

kampı orıanlze edecellz • 
Albay bundan ıoora tal•· 

epıl ya 1 ihanet etmı 
1 

d ıpanyaya kat bir daha döomeylntz! 
fer lr h O ıopa altıod ' ya ut da ıtehk Franko, ltalya"'e. 

• rnezbah - " rüyen betbahtl aya yu olao borçlarınan bir kısmını 
Solda oldut ardır. Hnyır taefh e etmeye fıllcal etmıı 

u ııbı nld d vatanperverler •• d I a a ve gerlıl için de taahhiitlere 

baykırmıt\ardır: ıYaıuın 
Polonya Danzıtı! Yatatın 
Polonya ıarlli Pruıya11! 

Hatip bundın ıonra lt•h 
aenatoaunda ıençllle yapı
l n h6cumlau protuto et · 
mittir. BuıüDkü talebeleri 
1905 de, Pruıyahlara Yet 

Ruılara kartı mektep ıreYI . 
nl yapmıı olan 1905 tale 
beteriyle mukayese etmlı-

belere, Poloayanın doıtu ol
duiunu tıbat etmlı olan 
kont Ctanonua ziyareti eı· 

na11nda V artoHda h•dtHler 
,ılrarmalı ıat11en Almanların 
tuzaklarına d6ımemeler1DI 

JaJı ••ida da r ı. ıpao · glrltmlıttr Kımln paraaıyle? 
ıolda da. Solda~;,•lyorlardı , loglllz parutyle ma? Neden 

er Ruıua 1 
Y• latlnat ettiler· 1 id 

7 
o ma110 

' • aktler B Almanya Ye hat undan batka, Fraoko, 
ettiler. Her ıkı tJ'•Ja lıtlnat tedip hareketine glrtıaılye. 

•raf da hı 
f0phtselz buna ç c ~ı bllh ' mııtır V mecbur kal e• ae •e HH 11pıoya . 

e •minin kı R nın al • \ J• lıllnat edeni uı1a yaeı maaunl7etıne e 
nuoda onun t he!_kenlnde ıo. dokundurmıyacağıoa dair 

• a. ümGod Lood h 11yrılacaklardı fak t Al en raya ta rıri teminat 

1 
' a mao· Yermtıtır Bravo, bin kere 

ya Ye talyaya isti b 

tir 
Oaozlı hldtaelerlne telmih 

eden Albay Tomazev•ıkl 
ıöyle haylnrmııtır: <'Danzlı 
Polonyaoın •Ücuduoda bir 

olanların bu 0

1
at etnııı ravo. Fakat bu teminat 

nlem ll den-eA er eıaaen mukadderdi. Franko 

l 
er •ıyrı ı m., deııı A lmanyada 8 

··- llf 1 •• nun bunu ···m•mtı olduiu e· 
kabul et,;:ea;:l~~arını nede ke.bul edıheydı bıle, keodl· R l L 1f 

Biz F ıı ıeae aynı aıyaeetl takibe ar IR Y era İSİ 
har rao11zler da hır lr e p deni tanıdık "' T mecbur kalacaktı, çGnk6 ka· Rayhıın çok r•rılo olan 
t~ıtao Franıızler I pro labalıklar1n vataaı heyecan· ma\l yazl1etl karııaıade laek· 
krahçeal Etı b aglltere larına istinat eden bir ıefln lentlen ••rıt zammı, netre · 

za ete Ye Al - l mao proteılan mem ket topraklarından en dılen bir kanunla gerçeklet 
katollk F prenelerfne, kOçQk parçaeını, mllli h6 mit bulunuyor Ancak ••rıl 

ranıızlar da lıpan k ya kralı iki ümranlnln zcrreılot feda ytlkOoO herkeıe ttımıl et 
ncl Fıllpe lıtl oat ediyorlardı Birinciler e tmeelne tmklo yoktur mek gıbt popOlcr olmıyan 

Fran11z ı.e. Eıaaeo 1-rankoyu iyi aanı bir t•dblrden blkl'ı.met bu 

d 
YI ayetlerini yağma .... u • •n Alman •ık rl•rl lop yao cumbuotyotcı lıpanyol· dola ••• ı•çmlıtır. Nuyo· 

-:::;::-;:::::::'.".~~~:.::.~~(~S:o:ı:ıu:_.:d~ö:r:d:ü:n:cü~:•n~v~f~ft~d~a!)~ ... ~(S~o:n:u:..:d~ö~r~dlacO sayfada) 

o<>oDD Türkdılını o Tefrlkıuı: aaaaaaaaaaaaa•aao 

! 4ıu- ır. ıı 4\P... • llJ, \ 
ler gönderdi; fak at bu 16 
varller btr daha avdet et· 
medıler . Buna mukabil, a• 
güolertnden birkaç ıOo ıon 
ra bir ıece iki at çobanı 
dolu dl:r.ıın ıelerek Keralt 
lerden haberler ıetlulıler, 
f eaa •e karıtık haberlerdi 

bunlar. 

: lhJI j Ut 11111 Jl\ N : 
O Yazan: il LAıHP . a ~QQ Ç<v/ren: i 't\ ı-ı,;11 A 1'A/·RAT : 

aa aaaoaaao Tefrika N! ıs <>O aaaDaaaaaaa• \ 

Keraltlerlo meml kcllnd 
Temuçlnln dOımanlerı pek mafıh Kuatt ordu unun bir 
çoktu, ekıcrlıl onun hanlı• kıamı onun tarafını iltizam 
tını elinden almak lateyen diyordu? Temuçlnln düt· 
ve Keralt hnkn d mftnları, \Vang h nan mu 

1 
u m arının ona b f b 

0 •n tenıccOhOnQ ı. k a ız &lOiQnü kaadırarak 
ıatı .ıırma Mo ol h yen Burhıkuolardı T anını ıaraya muva 
muçln bu h l ı. • e - ıalat eder etmez te-ktf et 

a aarııaında kan " baba11nı ıtdtp bul thmek latedıler, fakat böllk 
maya ka · b 

"" verdt. Çoakn l u a razı olmadı. Ştmdl de 
on ar, t - M ~ ll 

y t ralarında anlaıam DgO ara, Kerattlcr tarafan-
anıaa· d b lık ha11l oluraa, bütOn düı· an lr tzdlv ç teklıfl yapı· 

mı lığı bir tarafa bırakuak lıJordu !l öyleoıldığıne göre 

mesel yl ıükQn içinde ar • !ıuh:!e Rüeaa ailelerinden r KIZ bulmuılardı 

l und h H tmeyl k rar •ı F ket artık ıüpheleneo 
hrınıılırdı . Temuçln, kendlaıot K 

T muçl çok ı rt bir t c l~rln obalnrıodan uza:r:~: . 

, Ceouptakl dOımanlar hile· 
klr Camuka, ktrlt .. çh Merk 

tlılerln relıl (Tukta bey ) 
V anı han10 oilu ıle birle 

ıerek T emuçlne bir nlha yet 
•ermeye karar Yermıılerdl. 
A yoı zamanda bunlar thtt · 
yar Vanı hanı da kandır 
maya rnu••ffalr olmuılardı 
ve o da. Kerall orduıu ıle 
beraber onlu• ıltıh•k etmtı 
u. Temuçlnln yarı be yarı 
uıladıi• gibi bu ızdl••Ç ta 
tebl bir taukt•• th•rettl 

Şu halde ılyaıt sah•etle· 

rica etmlttlr. 
Talebeler o aaman ltalyan 

bakanı lehinde tezahOrlerde 

bul•omuıtur. 
T oplaahdan ıoara, Qnt•er· 

ıltedea arkada kapılardaD 
çıkmak mecburlyettad• ka 
lan talebeler V arıo•adan 
talnl1e için çatrılmıı olan 
yeııl pollı •e atlı poltılarle 
karıılaımıftar 

Talebeler, yaho kılıç •• 
tGagülO Jandarmalar tara· 
fı•daD VJıUil 11hlllerln• k•· 
•alanmııtır. 

Gdynlada da Alman 
aleyhtarı aOroaJlıler oldulu 
haber yertlmektedır. la 
mulJtellf halk tabakalanaa 
menıup bet bin ten bOrcO 

«Dc1nslle ,nrDyıllm!» ••• 
lerlyle Alman konıoloalul• 
üzerlDe yürlmltler fakat 
pollı tarafından dafıtıl•ıt · 
lardır . 

dl •azl1ettal ıarkt• tabklD\ 
•e aynıumanda Vaoı han 

lle ittifakı, ıarktakl kabilin 
iltıbaklerlle KeraUlere kartı 
klft derece ku••etll olunca 
J• kadar , muhafaza etmek 

lıt11erdu. Filhakika cleeıa1a
ne .,lr •lya1et; fakat •ıter 
taraftan daha htleklrane ça 

htıhyordu •• hattl tı ılmdl 
lllyaaete kadar •arti1r1layor · 

du 
ltrı ~·it•• « Kerattler, dl · 

yorlardı, Temuçıatn ortlaeu· 
.. dotr11 · ılerlemlJ• baıladı· 
ler. oMJI he_.• o sec• 
baamak •• ke ... lllDI çeclı · 
raada oklarla 61dermek la 

ttyorlar.» 
Vasiyet .,.,. yakarı çıl -

rüb de.,eıl g çir ~,u. O may• baıladı Vanw hanı 
bılıyordu kt V Dl hım &10r zir rete g iderken de yoluo 
ölmu mleketlolo h er ta · emot dte olup olmadığını 
rafıada harp k p ca tı· Mı · ••' mak itin ileriye a6verl 

rl bo " çıkmıth· z~··h•r• 
naıarall Tel'.tluçtn, Kera ıtlf'fl 
cenup Tftrk ak••RMD• kartı l 
harp ıle.. ., .. uı enr•k kea· 

dutacalk derecede eltm idi. 
Kerettler &det tubartyle çok 
faz1a ıclder, delaylılle Te•u· 
çla, aıkerler••tn allelerıat 
•uh•f• .. •t••k itin falaa 
atr•t•ak meeburlJ•tla4e 
tdl . Muherebe ••Jdanıaa 

tıkar• .. 11 eeoo ... '···· 

- Europea• Pre11 
AllOciaUeD 

k Ak .. • ol•r 
casklr ıır ı - - Refik 1 
gOneı ııder· 1 1 
f ena•ı• • Hoseyıaı ,.rln•• · • 
Sa .. ab ıln•t dotark~· H: ı llftlİ ÇICHkllflllR flftll, 
- Reftk Ferta~ lert•••• Zenci çocuklara•• rnkt• 
eeynl ıarkı • • 

1 
dolarlar? Kapkara dt,...k· 

11meJor yanaklarını~ ~~'. ılals deill mı? Hayar. 
9 - Refik f euaaın k ..a 1 .a ı ılal Uzun zam•• Afrt ••• • · 
"'' tarlu Ay dol•' 1~' _ caleme\er yapa• A.lm•• dek 
H•mtıttm blrtll•I torlarıodao biri diyor lal: 

TOrk6 - Sarardı• ben ea· - Zenci çocuıu dolar 
rardım. 11 - tırkl · Saı doflDA• her A•r•pala .-1& 

1 1 21 00 
Me•leket 1&· reoııocledir lktı iç ıl• .-

ıema ı. · L. l 21 o0 ~en•t•• r• teni eımerl•t••I• ••f ar 
aat ayarı · fllt 1 ı On h ıllt kam ya••I yanı e uD o tr· 
2 t.15 Eıh•~· ta " (f t) n. oora açık keıtane r•· 

k t borea•• aya , .. a • '9 bıyo - na u 21 30 11 olur UıuD ••••• 
11 

2 l .25 Neıell pllklar· • _ renkt•· kahr Qç cllrt •Y ıoa· 
Müzik (KQçOk Or~eatr Val· r• l&erarmala baılar •• al · 
Şef: Necip ·'ıkın) -

1 
ta 1 ya ba11nca kapkara 

ter - Dan• etl•D kukla ar olur· 
f ol&ltrot 2 - Ntem••• -
Zenzl daa11 3 - Joneı ~ 
Gene operetlad.. potpur 
4 - Choptn - ı-.elıt•rll• 

Y .. I dO•· 
5 - 1 .. eopotd - 6 yanın eıkl ıarluları -
Ltnck• - Elleacell ••rt 
7 _ Pacher••ll - vı,a· 

aakerl yoktu, hıttl bazı 
1
'
1 

n bun ar 
yayetlere nısara 
ya lnız 3000 kiti tdıler · fa · 
kat o dah• e•veldeD haber· 
dar olmuıtu H bir dakik• 
bile kaybetmeden ll'lllD ıe· 
len emlr1eıl nrmıye b•ıla· 
dı . 

Yurdunun n&betçllerlol 

derhal ordunun hır tarafın• 
u1uyenları uyandırmak •• 
kuma•d•nlara haber •ermek 

Çoban çocukları ayaklandrr 
mak ozere 1oUadı . SOrOler 

derhal dııarı çıkarılmak, ltoz· 
kırlarm lçerlılae ı&tOrGler•k 
mGcak6n olcluju kadar da· 
fıtılmak lisırn ıelıyordu Bu, 
oaları kurter111ak için ,.,a. 
ne çare tdı. Ordanun ada•· 
lerı derhal atları •ıerlemelr, 
hafif cle•e arabalarına •tY• 
ları •• lraclıalers dohılur••k 
Osere koıtul ar Soara kati· 
,en hırçınlık etmed•D· \tir 
kelim• 1Bylemeden t• bldrn 
etlılmff kaleler• dotra s•••n 
uaUll yola knyul.tular. 

nanın caztdeal 22.30 Mlalll 
(ıoll ve heder . Pi.) 23 08 
Mosık (CaılNDt • rı.) 2a. 
45.z4 Seo •Ja•• llab•l•rl 

ve yarınki proıra•· 

Kıbıtkallarla alır iki• 
arabalara oldullları yerde 

kaldılar, TemuçlD en iyi ı6 
varılertnden bir kıamıaı at• 

1ı yakaıakta dev•• et111ek 

üzer• orada '9ırakh 
Keadl ı .. , •D 11ç•• bl · 

\Oklerlle beraber araltalara• 

rtcabDI temlD etlDek a .. re 
ya••• ya•aı r•rlJ• '9klll· 

yord•· Gece•ID karaolıtaa • 
dan ııttfatl• .-reis ..... 
..ad• k•tı••lr· .......... 
m•• 1a1rt 1Dl•llG•dl. V • .. ,.t lt&llkler lttrbtrıatl•• 
.,,.ımak mecbarlJ•ll•d• ka 

hrler... ..kız on mll arkada 
ıtper tetktl edea bir tepe 

1llıtleıl me.cut bulu•makta 
ıdı •• orada btrlettlecektl. 

Bir Mlarln ,...ı ... ıa41en 
ıo•r• Temucl•, Itır derenin 

llSMrlad• konak •ertl .... •I 
emretti, muhareheden ••••l 
atları fazla yormak dotru 

deftldt 
- Sf>NU VAR 



IAYPA: ' 

Amerika 

f r nko hü ômetini 
tımmıyır. 

Vaılaıton, 8 (A.A.) - Ame· 

rlk Cumhurrelıt Raz•elt, 

matbuat müme11lllerloe be· 

yanatt buluaarak, Amerika 

aın lıp ayol Cumlaurlyetlnl 
tanı akta berd~••• oldu· 
funu, Prankoya taaımnk için 

hiçbir tedbir almamıı bulun · 

dutunu ıöyl mlıtır. 

_ .......,, .......... 
• 

lapanya 
Harbi son 
GiJnlerini 
. Yaşıyor 

(B ıtarafı birinci ıayfad ) 

maktadır. 

Parlı, 8 (Radyo)- Gaze. 

leler lapanya harbinin ıona 
yaklaıttiıDı aöylemekte •• 

eluerlyetle memnuniyet 161 · 

termektedlrler. 

Tuluı, 7 (Radyo) - Bu 

ıGa Madrlddeo 24 yolcuyu 

hamil iki ta yare ıeldı . Yol· 

cu kafdeıl, CumhurJyet~l 

lıpao1a nazarları tle General 

Vfdal Deılneroı, 1reneral 

llecleeto, Ceneral Vellıte •• 

daha bası ze•attan m6rek· 
keptlr. 

Don tayare tle relen Bat 

• ktl Negrf n ile Harlcılye 

Nazm AlYaroı De•ayo, 

16n acele Parlae ıltttler. 

Parlı, 8 (Radyo)-Cen -

ral Franko, Madrldfn ı11a· 

llnden ıonra kral •atbl un· 

•anıDı alacak ve müteakl· 

bea balkın reyine müracaat 
etmek auretlyle kralhfın la-

deslol temin eyllyecektir. 

Parla, 8 (Radyo) - Va 
linılya limanından ka-
çan Cumburlyet~l lı -
panya doaanma11na men· 
ıup 11 harp ıemlal, buıün 
Btzertaya ılderek, Franıır. 

doaanma11aa teslim olmuı. 
tur. Harp 1remalerf, 11hhi 
muayeneden ıonra, Blzerta 
llmanıoa ıtrerek demir at
mıılardır. 

Partı, 8 (AA) - Neırln 
ile Del•ayo, ıabık Nafıa Na
zırı Velao, ıabık Maliye Na· 
zırı Mendez Aıpe bu sabah 
Hat 8,40 da Parlıe gelmtı · 
lerdlr . 

Neırin derhal LtJon lıtu · 
yoouna ıtderek ıaat 9 J 5 
de 1 •lçrey rlden trene bla
•lıttr . 

Madrıd. S ( Radyo ) 
Diin, mtllt miidaf a komite
ılne karıı mukabil bir 

0

iı· 
1an çıkmııtır . Anarıtatler 

tarafıDdan tertip olunan la· 
yan hareketinin baatmlma11 
l~ln ciddi bir tedbirler alın . 

IQJf •• yakalanan birçok 
aıtler, d rbal kurıu•a dizil· 
mfıtlr. Madrld ıokaklara, 
dün kıamdaa beri harp 
••haaı haltaı almıı, ılllh •• 
top faaliyeti 1abaha kadar 
deum •Jl••lıtlr. 

Avrupa da 
Yeni bir 
Buhran ı? 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

ıeleıt ıo•a erdikten ıonra 
halfa ile Almaoyanın yeni 
metalebatta buluaacaklaraaı 
talamln etmektedir. 

BerllD, 8 (Radyo) -FraDk
furter Ç ytuag gazeteıl , b•· 
riinkii nOaha11nda usun bir 
mak le yazmıı ve lnııltere 
ile f ranaadan uzun uzadlye 
b hıettlkten sonra ıunlara 
kaydeylemltllr: 

«lurıhere •e Franaa, her 
zamandan ziyade timdi ıl · 

llbl•amıı bulunuyorlar. Bu 
iki de•let , ıtlihlarıoa da 
yanar k, .Almanya ile it l 
yayı tatedtklerJndeo vaz 

ıeçl r e c e k l e r 1 D 1 zan 
••dlyorlaraa, çok aldanıyor· 
lar. 

.Londra , 8 (Radyo) 
Totaliter devletler mehaft· 
llnde ıöylendtllne ı~re; 

ltalya, FraaHdaD lltedllderl · 
at ve Almanyada eıkı müı. 
temlekelerlnl almak lçta 
yakında m6ıterek bir dö. 
marı yapacaklar Ye istedik· 
lerl ıulhan verllmedlil tak · 
clırde harp etmekten çekin 
mlyeceklerlni f nıtltere ile 
f ranıaya bıldfrecelderdlr. 

Parft, 8 (A.A) - 1talya· 
nı• ı-·ranudan arazi terki· 
n taallük etmlyen tale.-· 
lerde bulunacağına dair do 
laıan ıaylaların tecrGl.e ba · 
lonları mahiyetinde olduiu 
iyi haber alan mebaflllerde 
ı6ylenmektedlr. 

Bu mehaflllerde ltalyaaın 
aokt t aazaranı reı1nen na 
ıll btldlreceilnln malam 
elmadıiı ili ve edilmektedir 

Yalnız Mu11ollnln maluacUa
rıaı açıja vurmak için lıpaa · 
101 tlutliflarının ıonunu bek· 
ledlil tahmin edilmektedir. 

Cörlaıln ltalyada bulua
mHı bu huıuıta bir fikir 
teaUıl lqla münaalp fırsat 

ad edllmelltedlr. 

Alman matbuatının lddi
aaına ıöre ltalya ıadece <21· 
butl ve Suezln idare ıekll. 
lerlnde •• Tunuıtakl İtal· 
yaalara mabBuı ıtatüde ba
zı defltlklıkler yapılmHını 
lıttyecek fakat aruı tale · 
binde bulu•mıyacaktır. Bu 
hale aazeran Alman •f k•rı 
umuml1eılnln Akdentıde 

İtalya lehinde bir deilıtkltk 
yapılmaaı fikrinde miizahe . 
ret et•eie •e bu iddialar -
dan çıkacak tehlikelere 
kartı el u r m a i a ha
Eırlanmadıfını• anlaııldıiı 
iyi h ber alan mebafıllerde 
ıoy leamektedfr. 

Bununla beraber ıal,hı
yettar mebaftller Koralka 
hakkında ltalyaaıa açtılı 
mücadelenin cle•alD ettlflnl 
ve halya bir harbi ıöze al 
dıia takdirde Fransadakl 
ltalyanların ıerl çaiırılma
ıanın bir miaau olacajııu 
beyaD etmektedtrler. 

Franıada yaıayan halyao
lardan bin beı JÜZÜ da •ete 
icabetle memleketlerine dön · 
mOtlerdfr Bununla beraber 
aallht1ettar melaaf ıllerde ne• 
tice o•arak Alman1anın ka · 
raraızlaiı karı11ıoda ftal1aoıa 
ıht11atstz btr harekette bu
lunm atıDa lntlı:ar edllemlye 
ceil ıl,ve olu1ıauakta.lır 

TOHDILI 

Rusya 

İspanyadaki set iri ile kan
soloılanm geri çıkiyor. 

1 MART~ 

Almanyatla be-11~~~~~~~~ 
kdrlık uer~i•i 1 Osmanh Bankası 
(Ba tarafı üçüncü ıayfada) 

nal - ıoayallzm iktidarı eli- 1a1ı.-' 
Memlekette taaarrvf hareketinin lnldtafına ,,,. 

Moıko•a, 8 (Radyo) 
ne ıeçlrdlkten ıoora, bir be· l S .ı fa \' 

arzuaunda olan Oımanlı Ba•kaaı, Al • an•• w 
klrlık •ergtıl lhdu et•lttl. L 1 .,. 

l lükümet; Cumhuriyetçi lı 
panyadakl Ruı sefiri de b6-
Uin konaoloıların, derhal lı · 
panyaya terle etmelerlnl ka
rarlaıtırmıı •e bu huıuıta 
lizım ıelen emirleri •ermlt· 
Ur. Yalnu~ Madrtddeki ko 
mlntern ıekreterl (Gu) ın 
hayatından henüz haber 

aarruf COztlanı) laeıal:nna te•dtat 1apanlara adf _.,. 
Bu defa •errl zammıaın ara· r ... 

ıtdeat ıureUle aıaiulakt ikramiyeleri t•••I• kar• lan payı, tıt ıftcü olan be 
1 11 1 mtıttr . ....e kir r ve çocukıuz e• 1 er- d ,..-

le, hizmetçi ve aıo laulun. l ı Keıtdeler 25 mart •• 25 eylCll tariblerlD • il 
oluaacak •e her keıtdede apfulakl ikramiyeler duran klmaelere, k11acaıı Ya· 

•• halleri yerinde olanlara 1 fıtılacaktar: 
dilfmüıtür. Kttı .. Terrlal •akit 

hnamadıf111d n. bu huıuıta 
ne yapalacalı anlatılama 

mııhr. 

renlerln de •erıl lmt11azları C: 
kaldırılmııhr. idare mecllıl it. 
azalannın •ermekta eld•k . 

T6rk Hrahk 
l aded T.L. 1000 -
4 » ... liO. 
ı • » ıoo-

lara verıtler , yüzde ıO dan 25 » » 50 . 
yGzde . 20 J• çıkarılmııtar. ~ >> » 25 • 

Bitler 

Ya~ında Romıyı gidiyor. 

Bu yeni tedbirle. 1939 Yani ceman 85 adeti T L S 000 
yılında bütcede, 200 milyon Tlrk ltralık tkramlye k•~" 
marklık bir fazla rellrln te Aıle aand•iı beaabıadakl me•duah kuraoan 
mln edılecefl ümit edilmek · " edildlil tarihe tekaddGm eden altı ay z~rfında.: ol•' 
tedlr Müteakip yıllarda bu ~ T L. 50 · Türk ltraaından aıafı duımeolll 

Loodra , 8 (Radyo) -
H1tlerln bu yakınlarda Ro 
maya ııderek halya Baı · 
•ekili Mu11oltnfye m61akl 
olıcılı ve halen Sanremo 

de bulunan Maraıal Görla· 
ıın de, İtalyanın Ltbyadakl 

bulac•i• ıanılmaktadır. Maa· - • .Jll 
mtktarın 300 milyon markı 1 her mudi bu ketldelere ltllrak edecektir. 

mafı bu paranın b6tce mu · ~~~~~~~~~~~f 
vazenealol temin etmeıfne • 'I. 'f. 'I. 'f. 'I. 'f. 'l. "l 'I. 'I. 'I. 'I. ...... 'I. 'I. ... 'I. 'f. 'I. 'l fi 
ımkan 1oktur. ~ TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bank• 

R1.1hıın ilk OD ayı için· ~ K apita/: 100/)00,000 Türk Lirası 

kuv'fetlerlat teftlt etmek 
üzere Trabluıgarba ıldeceil 
ıöylenlJor. 

deki tekmil ıehrl, 14 45 il' 
mtlvar mark olup, bun•n w. Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans 
4 35 mtlyara kazan, •er1ııı I' Dünyanın Her Tar•/Jnda Muhabirler 
le ~emin edılmlttlr . Son ka· = Her tiirll zirai lkrazlar·dljer btlcümle bank•_, 
ounla alınmıı ola• tedbir 1'J. amelert b&yük ıubelerl11de kiralık kualar. ,.ı 

Yarının 
ispanyası. 

netlceıl•de, kazaaç ••rılıt1· 1'J. lbbanıs taaarruf 'fe kumbara .. etaplarına• ılı' 
tabıtl edilen para, tik yıl 1'i .. ı,eler. 
yGade S Te müteakip yıllar 1f11. 

(Baıtarafı üçüncü aayfada) 
tla da ancak yüzde 7 nlı· ~ / Jcramlyt: 
.. etinde zlyadeleımıı ola- 111 ADEDi 

Miktar/: 
LiRA 

/Jiramlyenlıı tutarı: 

LiRA 
lar onu Hltlere ••Ya Muı · cakhr 
aollalye benzetmek laati11na Belclrların verılalne yüz 
düımezler. Cumhurl1etçl .le iZ 5 bir zam •ardır. Ço
lıpanyarnn Londra elçlıl 8 . cukları olmayan dullar, bo
Azcarate dün meslekdaıla · ıanm•ı •e ayrılmıılar da be 
ruoızdan birine ıu itiraflar. klrlık verrlıloe ıabt tutul-
da buluomuıtu: muılardar. Kanunun eDteretan 

nDDıGncemt olduiu ılbl noktalarından biri de, 1enl 
ıiylemek lcıp ederse, lı evlilere bet Jılhk çocuk 
panyada totaliter bir de•let yapma mGhleUdır Bu mGd. 
kurulablleceilne IDanmı10 det zarfında çocukları olma· 
rum, çünk6 lıpaoyol mille· cak oluna, verglve zam 
tıyle Alman •e ltalyan mil- yapılacaklar. Şu mtıal bu 
letlerlaln pılkolojılerl ara- •erıl hakkında bir fikir •e 
ıında büylk bir fark •ar- re .. Jllr · 
d Bu ıGne kadar 4.000 ır . 

Unutmamalıdır ki lapan· mark yıllık ıeltrl olan bir 
yollar, bütün ATıupa ırkları erıen &40 mark beklrlak 
içinde, hürriyete en baih verıtıl •ermekte tdl; balbu 

ki ıtmdl 720 mark •ere · 
kalanı •e herhanıJ ıekllde 

cektır. 
oluraa olsun dtktatörlüie en 

Aynı ıellrl olaa ••iller, muhalif Olanıdır. Buaa fU . 
heı yıllık mGhlet lçlade 342 

nu da ilave etmek lizun-
mark bekarlık verılıl Ter· 

clır ki lıpanyol aaayonallıt aıektedlrler. ilk çoeuk dGn· 
alemi, Alman naayonallıt 

yaya reldtkten ıonra i.u 
ve ırkcı ilemtola hilafına mtktar 249 marka tklncl 
olarak, katollk •• hırlıt11aa çocukta 185 marlra dGımek· 
mezhebine çok derinden teelr. 6 çocuklu evlllerdea 
baihdar. Halb•kl, katohk bekirlık verıtıi alıamamak
ilemloln ve katoliklerln ru · tadır. Bu kanuna ıöre, er : 
hani relıtnln ırkcılık •e A.l - senler kazançlarından yQz· 
ma• par••lzml aleyhindeki de 55. focukıuz ••hler l•e 
realulyonlara malumdur. ytbde •s nlıbetl•e kadar 

1 lmeıla ıu •özlerini neti bekirlak •erılıl •ermek mü · 
ce olarak alacağım: kelleflyetlndedlrler. 

Naaıl ki biz lıpanyada 1 Noye Zürlııer Saytunı 

·-------------------------bitaraf kalmıtaak, İspanya- alzlere bakim olan lnıılte~e 
nın da Anupada bitaraf tle, FaH hlklm olaa ve Pi· 
k lmaeını lıtlyoruz Menfa· renelerde komıuau buluoan 
atlerl kendine rebbeıltket · Franıa ile mutabık olarak 
tlfl takdirde lıpanya ltttaraf kendini tnıa edecektir. 
olacaktır. » Btr Anupa lhttllll bekli · 

Be• de fUDU ili ve edece . Y•D Moıko•a baadan mem· 
jlm ki, later lıtemH men · nun olmıracak mular? 
faatlerl lıpanyaya rehberlik Vauın elmaıı• 
edecektir Balauıuı ki yarın Bıze Pireneler üzerinde 
dlnleamlye ıltt11acı olacak içüncü bir cephe yaratmak 
•e IDfa hareketin ıenltllfl latlye• ltalya•lar .•e Al · 
ıulha •e •ulh tılerloe bli m~alar memn•D olmıyacak· 
tGn ıayrettnt tahılı etmeyi lar mıdır? 
ona taTaly• edecektir Vanan olmaaınlar. 

Y arıaın lıpaayHı A •rupa lıpanyada, luılltere •e 
ıle Afrtk& ara11nda rabıta Fraaaa oyualarıaı oynamak
relüaü tekrar ele alacaktn. ta Te kaza•maktadırlar ha
Çarçabuk •kendini toplıya - klkat budur • 
ca .. •• earbın tlanlz de•let· Yaıaa: 
J.,ıyle 111uıabıl.: olaral., .ı. PIYER DOM1NIK 

• 1000 1000 
1'J. 500 500 
• 1 210 zso 
111. ıo ıaı ıouo 
- 25 50 1250 = 30 40 1200 
• ~ ~ ıoo 
• 108 itJli sf 
• Ba lkrc•1ytlcr her •ı ttrfl• bir .ı .. ak üıırt., ~ 
; nıtlt diri dtfa lıu •llıtar uztrlıa•ı11 kura ile ;,gı 

ı:;;;. ............................ . 
Defterdarlıktan: 

Mahallest: 
Börekçiler 

Sokafı; 
Kor 

Bedeli mulaammeal: 

Ctnıı : 

E• ani.azı 
•e arsa 

Ankaz J.alıode yıktırma maerafı 
müıterlye ald olmak üzere ankazı 
600 lira beher metre murabbaı S 
liradan J 40 metre araHı 700 
Kepılt aahlyeıl Camtcedtt ET 

Hududu: 
Yol, '6luü, Molla Emtn •ereaelerl 

K.a,u ,.o 
A 13 
« f. 

Hududu: I 
Salı R•••:ı 
ve till•' 
lan yel· 

u I 
00 lıd• ııı' 
ham••"~ 

Ye lbrahlm pehll•aa. . 
5
o ~ 

Bahkeıtr Camh bedesten fe•kaal dikilin 1 
41 I' 

.~., /. 
Yakarıda evıafı yasılı rayrl me•llullerln aatat• ,1_, 

ciau 22 3-939 tarihine kadar J 5 güo müddetle mıı•~5,,,. 
konmuıtur. Taliplerin müzayedenin yapılacajı 22 ~~ 
çarıamba gün6 aaat 15 de ytbde yedi '9uçuk p•J 'ı•' 
rlle Defterdarlık datreılnde bulunmalan. Fazla ,.., fi• 
almak lıtlyealerln Mılli Emllk dalreılne ~Gracaatl• 

4 - ı - 51 
~-------------------------------
Defterdarlıkta o: il 
Ameli müddetlerini blttrea Raıhnbey çtftlıjıoci'',I 

alan köyüDde, Meryemderede, Gl•emçepnl 116~~11' 
Klrespınar, Korucu aablyeal merkealnde, Korucu~-;;; 
ılnln Çarkacı, Blfadıç merkealnde, Çaiıt aser~.,,, 
Kepautta Şamlada bulunan kal .. ur maktnaları d• ~ 
Kalaycılartla, Kearl•ea köyl•de, Bıtadıç merkeslO /. 
adet j bulunan kalbur maklaalara on tkit•r, Kopel•' ~ 
kezinde lauluaan bir atlet kalbur maklnHı kırk b•f'11~ 
autta bulunan bir adet kalbur maklneıi kırk, Sa f•f ~ 
bulunan bir adet kalbur maklnHı aahıı 15 Ur• 

9 11t~ muhammeD Oserlnden 8 3 939 tarihinden 22·3 93 111 f 
•e kadar Ye l:t•lunduklara yerde teıltm almak ı•;~.j 
ıüa m64detle mib:ıyedeye ~ıkarılmııhr. Taltplerlo 1~ 
çarfamba ıAnQ .. at 15 de yQsde yedi buçuk pe1 fi' 
lartle birlikte Defterdarlık datreı•ade bulua111ala11 

11,ff 
malt\mat lıt11enler Milli Emilir dalreılne . •ilr~:•' J 
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