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1 M~busu Hayrettin Karon , 
lımu,;-ff°işnyat Müdürü 

Yıllz#ı : 800 
Altı Aylığı: 400 
Sayısı: 3 Kuruştur 
Adrts: Tıirkdlll 

Bulıkesfr fuaf Bilal 
Puerteıl Günlerinden 8&tka Her Gün Çıkar. 
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! ······ i 1 da bulundu. ! Bu haber Hataylılar l J Napoiı, ıı ıa • .ı,.) - ·--·· d 
• a d b - k : ' Yuıoılay Kral Natbf Preaı 8ayrulta toplanın Arap faşist aiiv"Mırı tonlıransı ıohim kaıarllr m i. i r&Sln 8 Uyfi bir ! j Polu b•rada Duçe karıılamıı-
i sevinPle karşılandı. : 1 tır . . Ya. harp ıem•••a•n ııtı· Tezahu· ratcılar ko. nsolosuınuzu omuzların-

~ : rakıle bahri maaenalar ya· 
• i ,.ım•ıtır. .... da taşıdılar ve: «yaşasın Türkiye!.. yaşasın 

1 Potemkin Var
şovadan Mos

i kovaya gitti. 

İnömiL' Diye bağırdılar. 
Şundan ahnaD haberlere 

Varıo•a, il (A.A..) 
Sov1et Hariciye Komlıer Mu 

I avint Potemkln bu ıla Var· 
! ıo•ad•n MoıkoYaya hareket 

1 etmlıttr. 

lıtanbal, J 1 - Beyruttan 
alınan ıon haberlere göre, 
SurJyenla muhtelif ıeblrle · 
rinde •eçea hafta Tirktye 

lebtade te:ıahGrat yapılmııtır. 
Beyrutta müf UUOk tarafındaa 
tertip olunan mevldda kon
ıoleılar da daYet edllmfıtl · 
Bu milaatebetle konıoloıu -

Tork bayrılını taıı 
muz, 6 a 
yan otoaıobılle caminin Dl. 
ne ıelıoce bılk kendini a 
kıt tufanı f le kartıl1111ıtC•• 

d t mııtır. a · 
omuzların ı •I' 

f d ltulunan 
minin etr• ın a 

•-ala balık.«Y aıaıın 
muazzılD • 
Türkiye!.. y ıtıııo lnöa6»df . 

ye bığırmııtır. 

lngiliz - Sovyet müza· 

ı6re, orada da aynı teza· 
hlrat olmuıtur. 

Be1rut 11 ( A.A ) - ley· 
rutta topla••D f aılet aleyb· 
tarı koaıreye Suriye •e uu,. 
aaalı bırçok ııhıl1etlerle iki 
memlekette faaliyette ktu· 
luaaa 31 teıekldilOn murah· 
b11lara tıttrak etmtılerdlr. 
Eıkl bat nklllerden Cemtl, 
Ltıtft Hafar, Muhar Rulaa 
ıle eı\ıl nasırlarda• Fats Hu· 
rl, Şnlul Koatll Şamıiaa bir 
meHJ ı&•dererek heyet aza
ılle teıaaGdlerlal bllcllrmlı· 
terdir . 

----------••••o•••• Konırenla kabul ettftl 

Avam Kamarasında amele mebuslar: karar ıuretlntle «Totaliter 
de•letlerla yakın bir tehlike 

kerelerine halde? 
«Lord Halif aks Moskovaya gitsin.• Diye teıkıl eıuı•••» mıd''" b•-

hanaa bGtln Arapları• .le· 

haykırdılar. Cenevrede bir neticeye mekraıller Hpbeıll• mit•· 
.. aıd bulun.lufu lra1.letlıl-

V8rI}QCBğl umuluyor. ....:m::.:e":.:.:.ted~•r_. ---~-
L d 1 J (A A ) l lal en ları cl'llrln oltmeıla .. ıt D'J• 

en ra, · - ' llyn A•a• Ka•aratıada bir S t mltıker• tr y • 1 ılı 8 •- oyye t • •• bafarırlark•D dtfer mebuılar· 
•ı • •f Yeatll Çemlaer- ıuale ce•a, Yerlrkea claıılt• bı,ı•- bir ebedl•IJ• • .ı ki " dea da bua• ka~ul etmeul eri· 

lotanbul, il ( Huıuoq _ T ,.-••••••H•••••••••••••••••••••H••oooo•••• .... • blyllı •l•l• .. 
1111ta•• 

1 
al oy•ı ıekllde '-alırmıılar-

(H t ) 
ayfur S&kmealn bu tebı'rl • R \ .. fr •lıal olarak tel&kkl et 

a a, ıueteelnln yazdıiı • k ı • d •• aa,e;Hatay Devlet Relıl llotoydo bfiylk bir ınlaç i oman ya . topra a- .= melıteytm.» De•ııur. ) ırÇemlterJlyn, So•:r•t ltuı· 
B. Tayfur S&kmen, Portı bı- uyondırmııtır. Loadro, 11 ( Rotlro ı - ya teklifi•• dair ıuol ••-

:~:::.ıı~;~~:l•~on::ur~:lk ha~::ı~ .... :~::~t~~Ut ·~:1~~ i rı n da Bu 1 gar komiteci i ~=.:~:· :.:::·::::ı:~F~ ;:~::~ .. ~~;~:. ..... ı.ten 
M•lll Şefimiz lımet lao·n=-' • • • bt 1 L ti Haltfılı11• oı o ) u mlzln Hatayı De zaman zl- ı • 1 . had. k d 1 . r or s t Ru11a Lt'ndra, ı 1 ( Rady• -
nQa Hatayı ziyaret buyu- yaret bu1uracaklera malam , i erı 1 se ÇI ar 1 ar i •aya ıtderek ,,,.,.ııraı••tnı Deyll HeraW ıuetetı So•· 
~aealdarını ı&,lemtıttr. B. 1 • • • il• tabun temu• (S d6 dO 6 yfada) 

l9 Mayıs ;;;~ramı 1 ~aü~~~l~;:~~::i i~:~t~f::.-( t•k'H!;
11

·b·;·;b·i S ı·~ ~·d·a 
i Çin h a z 1 r l ı k 1 a r • rlyo~:omdra, 11 (Retlyo) - HaYU ajanoı Bllkreıte• lııldı- m Ü s a d e m e 1 e r 

[bed• C! f • A ---- 23 Bulıar komlteclıl hududu ıeçerek Dobrlce mıata· --- - - f d 2 8 
1 ve I~ ~adoluya ayak bastığının yıl dönümü ı..oınd• .ııahtı h•••keııe baıuamuıı.,d... Habeş çeteleri tara ın an .. 

Bh81ftlllJ t Komiteciler jandarma tarafından 1akalanmıılarea da • t • .. Jd • • ıd • .. 
8 IOB yırışu şekilda ~utlanacattır. K6ıteace baplıhaneıtne HYk ecltltrlerl.en jıadarma taar• İtalyan zabı 1 o uru u.,_.J 

Samsunda Alaltirk luykell 
80y6k Kurtarıcı Ebedi yananda oldufu ı•bı ıehrl 

Şef AtaUirkOa vatan ve fa mtzde de yOkıek defer Ye 

tılrllllol kurtarmak ilzere ehemmiyetine yar•ıır ıekılde 

Sımıunda Anadolu toprak· kutlınacektır. 
larına ayak bastaki rıaın yıl- Şebrtmtzdekt bayramın pr-

döırtümü olan 19 Mayii ıli olrımını teıbll etmek tbere 
ııı bOtln TOrldyede gençlik Parti blnaeıoda don Hat 14 
•e ıpor bayramı olarak ka d V 1 p ti B k 1 b • a t ve ar aı an 

ul edtlmtıttr. 
B111ta1ram TGrldJIDID her (Sonu d6rdOncii .. ,fada) 

ruza. uiradıiından komiteciler kaçmaia teıebb6ı etmlılet· 
clfr. Buauo ilzerlne kendilerine ateı açıldıiından lklıl ölclii· 
rülmüı, dlferlerl de ortadan kaybolmuılardır. 

Bu la&dlıe th:erlae bu mıntakadakt komite hareketle· 
rloe nihayet verilecektir. Bu hareket Romaaya balkıaıa 
mfilkOoe karıı müte•ecclh bulunuyordu. 

Türk - Amerikan 
ticaret anlaşması 

Anlışıı ııriyıt ıırkiinı ıirdiktın ıanr' Aıırikın 
rıdyolınmn gümrük r1simleri yüzdı 75 lınzil ''ildi. 
Anlışmı ilı gü111r ük r11ı111ıarl lndlrlllD dif ır ııddıler 11lırdir. 

Ankara, t 1 (A.A )-Ame- MukQr anlaıma hakin~ 
rlka Bırleılk Dnletlertle 5 da ••nice iki muhtelif •• 
may11 H~39 tarıbtnde ••rl- ılle ıle Yermlı old•lumuz 
tyet me•kHne ıJrmek «bere l•abatı daha etraflı bir t• · 
1 olHn 1939 da lmnlanmıı kilde bir lr•r• tlaha alllra. 
olan ticaret anlaımatı tat darları• ••zarı dlldratfae 
IJlkatıaa baılaaılmııtır. (Soau tllrtllaol ıa1fa•) 

aır Habeı muharibi mllr.ı.l~öz başında 
lttaa.,ul, 11 - Yabancı Hk a1kerl 16ra11 Mo11ollnt· 

lrarnaklar, Haheıtıtanda çe· •ala rfyaHUade toplaamııhr. 
telerle yapılan mlıacleme • 
lerd• alıaa ayı •arfında 23 Vehht, ı•nel llurma1 i»aı· 
ltal1an zabttlaln lldDrtlldl· kanı, mareıallar •• keler
ıonO bildirmektedir. du kumandanları bu içtima• 

lto•a, 11 - ltalra• Jlk· tla laaıır IJul•••uıtar. 
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SAYFA ı 2 

Fikirler: 

Edebiy~tta 
milli karakter 

Bır evvelki ezımda "Je· 
btyatt u ba hı,derken (M ı l. i 

edob.} l'l) tt t~rnu etn>lt ve: 

(E.fooı:votı .. rtık tııid ıdcılık 

t o kurtanp mtlli eıtırmek 

l isı ldır ) Dcmfıtım 

Edttb l at na ı\ mtllileıh· 
rllebtllr Ye mtlll edebiyatın 

RADYO 

4- ANl Rl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.7,.m. 15195Kcı. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465KCJ1. 20 Kvv. 

1':2 5 . g39 Cuma 
1 ı.30 Program. 12·35 Türk 

mü:ıtjl - Pt. 1 J 00 Memle
ket 1aet ayarı, nj aoe ve 

meteoı olojt haberleri 13.l 5 
- ) 4 Müzl (Karıtık pro§-

ram - Pl l 17 30 lnkelip 
tarıht deulerl [Halkevlnden 

naklen 18.30 Protr•m 18.35 
Prolum l 8 3 5 Müzik [Ne
tel ı mlzlk] Pi. ı 9 .00 K.enut· 

ma 19.15 TOtk mGzlğl [FHıl 
heyetl} Celal Tokıeı ve ar · 
kadaıları 20.00 Mem!elıet 

aant yara ajcoı vemeteorofojl 

arak teri n dır? Edebly tta 
mevzu, duyuı v lf nde ola 
rak baıhca üç eHı olduiu· 
n• ıört; mtHI edeb i yatın 
mevzuuııu mtllet ve memlc 
ket bidtıe ve manıereları 

tetktl ctme1I; milliyet duy· 
ıuıunun her terden hatta 
aan•t duyguıundan üıtün 

olmuı; bitap ettıil muay· 

yen bir zümrenin detti , laü 
tuo millet bünyeılolc bayan 
ifadesine maltk bulunma11 
en b•ıta karalııterlerlndeodJr. 

K11aca: Türk mevzuu. Türk 
dOtOnuı, ı~hüı •e duyuıu 
T6rk Dalı ıle · lıaleme ,dınm:ı 

•eya ıöylenmlt o\mı 11, eıe 
rfn mlllt karaktertal teık!l 

eder. 

1 haberleri . 20· 15 T6rk mQzt

jl Çalanlar: Zühdü Bard•k· 
oğlu, Ce•det Çağla, Refik 

Fcrun Keme.l Nlyezl Sey 

Şuraıı da muhakkak ki, 
bahHttlilmlz iç karakterin, 
e1erde aynı zamanda mev
cut olma11 icap eder. Bu Oç 

karakterden btrfnfn yolıluiu 
bQayedekt btr azanın Joklu
tu kadar sarih bir düıüklük 

•• akıaklık manzara11 •e 
rlr. 

* Şu haltle, edebiyata milli 
eterler verebtl•ık fçln yerli 
ma•zular>, keadt dOıOrıüf, ıö · 
rOı Ye duyuıumuzla ıüıleylp 

keDdl dlllmlale ifade etme · 
mis llzımdar. Bu, teklm6l 
ederek mlllt edebiyat•, mlllt 
üı!iip •e milli kütüphane} e 

milli Herler kuandıHcak 

tır . 

Bunu da ıenç elemanlar· 

d o b~klemek hakkımızdır 

Osman Balk1r 

lon~ra bele~iye 
kedisi. 

. ' . 
reıımm 

Loadrada b61ük btr ke 
der dofuran btr hidlıe ol· 
muıtur: :;ır Rtchıud Wlaltt· 
tnıon ölmüttür. 

Ôlen bir luıan deitldlr. 

hun O kuyan: Müzeyyeo Senar 

1 - H!c zı humaycn peı

revl 2 - Arif beyin hı caz 

ıul": [Iaıdl edeyim} 3 --
3 - S adettlo Kaynejm hi-

caz tarlu: [Haun ile geçU} 
ŞOkrOnOo hicaz ıulu: SeY 

damı dlltm anlatmaz} 4 -
5 - Kemal Ntyazl Seyhun 

Kemençe takılml. 6 - Arif 

beyin hicazkar tarlsı: (Sır 

halet ıle ıüıdü]. 7 - Oı 
maD Nthıdın hıu~h ııtlu 

(11.lleıe uzalı.lan bek} 8 Hı
caıkir 1111 ıemalıl. 9 -

lledtnlo aül ı z r tarkı: (Bı 
·ufa bl çeıml bldat] 1 O -
Dedenin ıül! zar ıe.alu: [N 11· 

lı ııaıh .eldp aıder l 21 00 
K•nutma 2ı. 15 Eıham, tah. 

vlllt, Kambiyo - nukut ve 

Ztrat borauı [flat} 21.25 
Neıell Pıakler - Pi. 21 30. 

Müzik [Rıyuetl Cumhur 
PlllrmeDık Ork11tra11 

Şef: Ha11D Fui t Ahur} 1 

- Kurt Von Wolfuıt: Sera· 

nat Orkutra fçln Op 28 a) 

Mart b) Romance c) Cıprlc-

cfo - final 2 - 8alvatere 
lndovlno: SQlt ttaıl'anllca» 

•) sıfonletta b) Sarabanda 

c) Gavotta ç) Vıllotta 3 -
Joh Bro.hau: 3 üncü Sınfo. 

ol Fa Mıjö~. Op. 90 a) Al· 

leiro coa brlo b) Andante 

c) Poco Alleiretto ç) Alleğ · 

ro 22.30 MOztk (Opera ar

yaları - Pi.) 23 00 Son 

•jant habcrlert ve y rınkt 

p rofram 23. J 5 - 24 Müzik 

[Cu.bant - Pl.} 

1 

TOR DlLI 

e li 
c 

p p g 
--------- -

Vekalet ers kesimi ve imtihan 
günlerini tesbit etti. 

Ştlırlmtı Neccılibfy Öğrtlmtn okıılu 
Ltıe ~e orta mekteplerle, iıranda b ıhyncalt ve 30 hı.ı 

muallim mektf plerlnfn J938 :ılrand bftfrllecektlr. 

ı ~39 den yıh, den ı{uımı Talebe namzet kaydına 
ve tmttbanların yapılacaiı başlanmasr 
aünler ile 1939-1940 den 1 

yılında kayıtların baılıyacn Lise ve orta m<>l<tf p!ere 
iı ve f:ıütOnleme lmtıh•nJ,.. alınacak paraeı:ı yatılı tele· 
rının yepıla caiı ~e bfttünle benin mü1ab ka lmtlhaolorı, 

muallim mektepleri, orta 
me imtihanlarının yapılacı:ı.-

mrb te bin, lrıelerln btrJncl 
fı zamanlar Maarif Veldtle 

ı v ı kıucl ıınıflarının bütün 
tıııce teblt edılmt ıttr . mU· 
han ıuallerl Maarif VcııAle· leme ve eng l imtihanları, 
tinden mekteplue gönder ile· orta mektepferJo ıoD 11nıf · 

farının ıözİü, dııardan bitir· 
cek, olaunluk i mtihanlarının 

me ve m eauntyet lmUhl\D 
haı>ıl ıOnlerde yepıle cağa 
da ayrıca allkat.lara b tld.t· luıno ve llıelcrfn 800 11D1f. 

larıoın bütünlem • ve enıcıl 
rilf celi tir. 

Ders kesimi ve imtihan 
başlanğıcı: 

Muallim mekt~plerlalo, 

orta mekt•plule' lleel~rln 

birinci ve ıklııcl 11nıfhırında 

~) may11 1939 ıünüdeuler 

kHtltcekUr. Llaelerlo üçün 

cQ ıınıflarınd ıözlüye ka 

lanların lılmlert 3 haziran· 

da ılin edilecek ve 7 

haziranda eözlil tmUhanlula 
dııardan ltıeyl billrme jm· 

tıhanlarıoa girenlerin ım · 

ti hanlarına baılanacaktır . 
Muallim mektepleri , orta 

imtihanların 1 eylülde beı· 
lanacahtır Ltaelerın '•on 11 -

nıflrı rın fmllhanları 8 eylül. 

( Sonu dö:.:~cü sayfada) I 
Bisiklet birinci

lik yarışları. 
Aokarad yapılacak Tür 

ki 1e Llılklet birlnclllklertno 
tıtlrak etmek üzere Tekıpor 
ku ubnndeo Bölge blılklet 
blrlnclıl Scıbrl Btrız dünkü 
Kütahy trenlle Ank raya 
11tmlf tir. 

Yerııiu 15 ınayuta bat· 
hyact1ktır. 9 Vıllyetln iftiralı 

Loudra belediye refılnla ke 

dlıldlr. Ôlen ha1van alelade 
bir kedi def ıldlr Sır Rtchard 
belediye relıtne ıeçen ıene 
lnltbabını mOtealdp arkadaı· 

ları tarafındın: 

- Size vazifeniz lmUda
dınca ıaadet ıettrecektlr . 

ı-------------1 mekteplerle IJaelerln birinci 
cdec~il bu yarıtlar 175 kilo. 
metre mesafede v alfalt 
cadde üzerinde ynpılacaktır 

Denerek hediye olarak •e 
rllmtttlr. 

Sır Rlchard fe•kalade ze· 
ki bir hayvandı. . Belediye 
relıfol her yerde takip eder, 
halt& tehlrde dolaıırkea de 
eakl arabanın altında oturur

du. 
Buadan btr kaç hafta eY· 

Yel belediye relllnln kızı 

MIİ Tyyford kediyi Wtmb 
ledona ıötOrmOıtü . Bu va 
kıdan ıonra kedi birdenbire 
ortadan kaybolmuı ve bu 
hldlae belediye relılatn atle 

ıl arasında büyOk bir tet:ı 

ıClr doAurmuıtur. • 
Kedlyl kaybeden Mtı Tv 

yford nihayet beklr komıu
ıu Tyrell Glleıden tüpb len · 

dtlinl ı6ylemtı, filhakika 
birkaç zaman ıonra da Mlı 

ter Ghı hayvanı ıopa ile 

döverek aldordüiiluü itiraf 

etmlttlr. 

Mtıter Gllea loatlterenln 

en meıhur hakimlerinden bl · 

r•oın ofludur . Yakayı ıöv · 

le izah ediyor: 

- Kendi b hçemdekl 
kuılerı yiyordu ... Bu euçu 

tılemea\ Mtater Glleanln hl· 
kimler karıııına çıkmuını da 

ıebeblyet vermfttlr . Hakim 

ıuçluya çok haıtn ıöz'er 

ıayledıkten ıonra yirmi lo· 
glllz llruı p ra cez:uına V_! 

on iki ltra ma1rafa mahkum 
et mittir 

Bu hldlıeden ıonra ev· 
velce çok yakın doıt olan 
bel•dlye relıl ile Mister Ty· 
rell Ghea duılmıılardır 

ve ıkloct ıınıf Jarında ıözltl 
ye kalanlar tlln oluoaoak 
ve J 2 hazıra ada ıözl lmtt
hanlarla , dtıardan orta 
m~lctep bitirme imtihanla rı · 
na Ye orta mektep mezunt 
yet tmtlhenların be~l n 
cıktlr Liselerin üçüocn ıı 

oıflaranın ıözlü lmUhanlarw, 
dııardan llyeyl bitirme im 
llhanlarına slroolerln l mtıhao · 
lan 17h&zlrandı,mue.lllm mek· 
teplerJ; orta mel,teplerle 
liselerin birinci ve ikinci 11 

nıflarının ıözlü fmtlhanlar ty. 

le dııardan orta mektep ~m 
.llhanlarıno. ıtreceklerlo im 

tlhınları ve orl mektep 

mezuniyet lmtlh&nları 30 
hulranda hıtırıleceldfr . Ll 
ıelerln üçOncü ııoıflnrımn 
olınnluk lmtlh nlariyl lbe 
mezuniyet lmtihınl rıoa gl · 

teceklerf f tth nları 19 ha· 

19 Moyıada lıtanbul · Edlr· 
ne-lıtanbul yarıılarına böl. 
ge Hdoclıl Mehmet Kutlu da 

lıtanbwla giderek SabrJ ile 
beraber o :vanılua tıtırak 

edecektir . 

15 lirasmı . ç lmışl r. 
Dıokç ller mahalleelnden 

lımıtl evind en ktmıe bulun 
mndıaı ınrada 15 
lira paraıının çalındıjını td 
dl ettlf•nd n tahkikata bat 
l omıthr . 

08Y' ~ id~ ı Si. 
Cumhuriyet mahallculn 

d n H lll dındn btrl Sah. 
nlısar mnhalleslnden Meh met 

t rofmdao döğüldüğQn(i ıl

kayet ttlfloden tahkl· 
kata glrf1Hmı1t1r. 

12 MAYIS ~9i9 

Orta tedrisat muallimliği 
--- - - --

Namzetlerin imtt~an proğramı tesbit edildi. 
Maarif Vekaletinin orta 

tedrttat muallımltil için ilk 
mektep mualllmlert arasın· 

da bir lmtıhan yapacalını 

yazm11talı: . Vekllet bu lmtl 
banlıra ılrecek ilk mektep 
mualhmlerlaln haogl den· 
lerdea lmtlh•n• tlbl tutula· 
cajını da teabtt etmlıtı r . 

TOrkte ırupu muallımltğt 
için yapılacak yazılı ve ıöz · 

lü lmtıhanlarda llaelerto ıon 
ııoıflarının edebiyat kolu 
Türk edebiyatı tarihi müfre
datı, Türkçe modern bir 
edebi metnin lznbı, TOrkçe 
btr kompoz'ıyoo ıorulecak· 

tır .. Bundsn b tka lmtıhana 

glrtcck muallım orta mek 

tepte btr Türkçe denini ta 

lebeye •erecek veya o denler 
lçın hazırhyaceiı planı im. 
t ıhao heyeti önQnde izah 
edece1'tlr. 

Tarih ve coirafya gurupu 

muallımllil için yapılacak 

yazılı ve ı6zlü imtihanlarda 
orta mekteplerle llıelerln 
tkJnd deneatode okutulan 
tarih •• cojraha mQfredatı 
bartto. uımt, orta mektep 

lerln yurd bllgtıl mOfred~tı 

ıorulacaktır. Bundaa baıka 
mtlhaoa ılrecek muallim 

orta mektep t rlb , coğrafya 
ve yurd btlılet • menuları 
bakkmda talebeye üç dert 
verecek veya bu deraler fçln 

hazırlaya~aiı pliaları imli· 
ben heyeti önOnde izah ede
cektir . 

Matematik grupu mual· 
Umllil için yapılacak yazı· 
lı ve ıözlü lmtlh&nlarda or· 

Dursunbeyde 
ev buhranı var. 

Durauobey, (Huıull) ..... 
Harap bir yazly (' tle bulunan 
kazamız hükömet koo,.iı bu 
defa 500 ltra 11rfıle tamir 
ettlrderek ıüzel bir ıektlde 
boyAttmlmııtır. 

Bununla beraber 
bina bu~ünkü ihtiyacı 
karıılamamaktadır . 

Ev buhranı: 
D eYlet orman ltletmeı ln Jn 

fııallyete ıc:çmealle kazamız· 
dG ev buhranı bat ıöıtermlt 

ve klralu birden bire yük 
ıelmııttr.4 - 5Ltra kira ge\lren 

evler, timdi 8 . 10 liraya 
çıkmııtır . 

Orman ltletmeılnln Ye Tak
ti müaatd ktmıelerln yeni ye 
nl evler yaptırdıjı ıöze çarp · 

makta ve lnıaata harareti• 
devam edilmektedir 

Halihazırd ~. ınıa11 biten 
on morlero ev vardır. 

Gön n~e yapılacak sf at 
istasyonu i~ale e~il~i. 
Dün D a imi Vılayet Encü 

men!, mulad toplantmn ı ya . 
parak, Gönende yapılacak 

afat lstcayonunu 1000 lira va 
Göuenll R&1tm Odabaıı &ha 
le etmrıur. 

Bundan baıka denlrdeo 
ıelen bazı evraklar tetkik 
ve müzakere edildikten ıon· 
ra toplanhJa ıon verllmlıttr . 

ta mektep matematik mfif· 
redatı, llıe tklncl devre 
QçOneü aınıfıo edebiyat ko· 
tunda okutulan cebir ve 
kozmorafya müfredatı hıe 

lklacl ııaıflarıntla okutulan 
cebtr •• geometri m6freda· 
tı ıorulacaktır. Buadan baı
ka imtihana ılrecek muallim 
orta mektep aritmetik •• 
geometri mevzuları hakkın· 
da talebeye iki den vere· 
cek veya bu dereler için ha~ 
zırlıyac.lı pllnları imtihan 
he1eU önünda izah edec le· 
tir. 

Fı:ıtk, ktmyave, tabii lltm· 
ler gurupu muallımltil için 

yApılacak yazılı ve ıözlO 

imtihanlarda ltıe ikinci 11· 

nıflarda okutulan fb:lk,ldm· 
ya müfredatı ile tlç6ncü ıı· 

nıfın edebt1at kolunda aör 
terilen fızılc kimya müfreda
tı, liH lklnol devrede okutu· 
lan tabii ilimler mlf redatı 
ıorulacaktır. Bundan baika 
imtihana ıtrecek muallim 

orta mektep fizik ve tabii 
tlımler me•ıu1arı hakkında 
iki den verecek, bu derelere 
alt tecrObelerl yap cak, ve
J& bu dereler için bazırlı1a · 
catı pllnları imtihan beye· 
ti önünde izah edecek •• 
bu derelere ald tecrübeler 
Japacaktar. 

Yazılı ve ıözlü lmtıhaa· 
lara girenlerin ımuhantarında. 

•amzetlerın orta mektepler· 
do muvaffakıyetle dere ve· 
recek derecede olgun olup 
olmadıkları dikkate alına
caktır . 

Bir tayin. 
Edremit Beled•ye tahlpll

iloe «40» lira ma•ıla, mO· 
tekald doktorlardan Rtf at 
t ylo edılmlıtlr . 

Neşriyat: 

Enaıjı 
KültOr 0Jrektör6 Nazım 

Ôreaıun tarafından ayda bir 

ı ehrlmtzde çıkarılmakta olan 
Eoerjlnfn yirmi ikinci 1ay111 

çıkmııtır. lçeralnde fU yazılar 
vardır: 

P~ıl kolojl ve ıoıyolojı ba· 
kamından HalkeYlerl, çocuk. 

demokr ıt ve terblyeat, ok· 
ullarda ıkttaadt terbiye •• 

kooperatlfclllk, ferdi meeal, 

pedagojide foakılyonel tarz, 

lıparta tlt tarlbçeıJ,oyuD ru
btyatı ... 

Tanlye ederiz .. 

İlkögretim 
Kültür Balıanlıiı tarafın · 

dan çıkarılan bu haftalık ıa

zdealn 12 ocl 11y111 cıktı. 

içinde metlekl yazılar bulu· 

n il aazeteyl öiretmenlere 
hvılye f'derız. 

Al~tm 
Llae tarafından çıkarılan 

Alkımın 29 ncu Hy111 çık 
tı. fj.stı 7.5 kurut · 
tur. 

fant1e .ederi•. 
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TORKDIL 

Hitler harp tmeğe 

ve miş i ? kara 

IAYPA ı 3 

Nişan lnuiltere hm nazırı hapis 
Saadettlo Serpeo kızı edilecek mi1 

1 aıı!lye ce b 1 VedC& s~rpeD e, ı Londradan ıeleo h er o · 
ıa mahkemr.:ıl zabıt k&tıpôe- re ı6re, lngllt:E parllmento· 
rlndeo GöoeDH Şükrü ı. eu karar verdıtı takdirde 

f 
' tanına mera h 1 

y A z A N : Mitlerin muvatf ak o1mık için ~ugüns kadar tak; p el Jğ\ :,:,1,n ,::~!;ı::,:; Kendılerlnl :~~~~=n :~r· ;:~~:t ·~:,rD 
Vfodtmlr s ldnov usullu neler ~ir1 S1vıl 'ef ve siv ı l oıktatör maceı guı tebr•k edt'rlı. Ve•tminıleılo ıaat kuluıne 

Parut dedenin osulluiu 
dalaııtll, bobahiaoın arka-

naz, o, biraz daha ufaktı Y 1 - hıııpıolunftcaktar 

ıalıba. Ondo b•tka bır gü d808 İlftf İY8 kadar gÖfÜtOCP.k midİJ? 1--------ıd ol· lnııltedre, ~ava ıı:aazırıaıa 
sında ayakta duruyor, baba· 
1101n ıumonttl için QzOlüyor · 

tlu. lbtty r yftpltfına glzlt. 
den ıtzlCye plıman olmuıtu 
Böyle teylerl biç bir zaman 
ılylememeltydtm! lıte, çocu· 

zelil olmalı, çilokü, onunla il ıuıll var ıuçu ne lr. 
((Totalıter devletler gerçek· fao.U yoktur; diktatör için etmly~c• loglllero hava nazırı Sır 

babam ç larm11! ten harp yapmayı d\ltiloü· bu boyun cimek d~mektlr. maktadır) 1936, rna Ktogıley Vood mecllıte yal· 
Ô l ğ Jlv l ? T b&I b E h b- -1_ t h Hıtlerto (mart 

1 
1938 ye, çocu um, ur" Jor ar mı. a uou ya· ıaeen arp eo uyuH e lk l n oııc mebuılarırı ıeçmeıhıe 

rt ] 938,eyh'.il 1 eır . le, baban onunla pek uıta· pabılırler, daha doğruıa, iç· l!kedlr, t•nı6lrye Hıtleue 
1939

) bütOo mu mQıaadı'I etmlıtlr. 
catıaa çalardı .. ihtiyar ıuı- lertnden ea kuvvetllıl, bir - Göbbolıln dalma tekrar mart ılk eıall Dört mayıı tarihli içtima· 

d ilk f• Jllı H ti h 1 d " ıbı hl k d k vaffakı•etlerıol bir 

iun zihnini alt Qıt ettim, dt· 
1e düflndü. 

tu. Hakikat bambaıkay ı t• •· faDıu Y~ 1 er er a •ıs• g - te 1 e en açı· ' fların yeya do Sır Ktngıley Vood mtc 
O, bu armonlil Htın almııtı, an bunu yapaLlllr, fakat nırO. muazzam ::::talar zevahiri· burl ıukerlılt hakkında ko. 
babanındır, diyerek yalan buna karar vermlı mıdır? .talık, lktıdarı ele alma- muazzam 1 bir ta· ouıurken muarız taraf aza· 

Yokta harpten 6rk6yor mu? ma çalıttıiı e1nodald vazı- ato tekılfl olan f•Doloıadıl• ıından biri rıyafa kalkarak v anka yeniden ıöıe alrlı· 
ti: 

ı6yllyordu, Böylelikle çocu· ı o1up 
ETvola Führerln bir ı&vd ol· yetini mütıhedc edelim. lı ktıje boıç u Hıtler rıvaıet makamına hıtap ede· 

tun HYlncl daha bQyOk ola· l Eeueo , 
dulunu mOtıheJe ediyorum. yan a<iotl müıtunn, Httler ıorulabl ir. d unun, re'· : 

- Paruı de4e, acaba onu caktı d Alm11n or u• b 

Harp eaouında, 1914 de b•ç bir zaman bir kuvYet her yer e ku•••• _ Burada bir yabancının 
aratlarsak bulamaz mı11z, K6 r ,.oculıcaiız, armonlft H 1 h vıcılıtıaın 
d T ıöoüllü y~zı l dıfı balde, it darbeıl hezırlamı veya em· A men a edecektir. mevcudiyetini hl11edlyoru111. 

ersin? uzun boylu yokluvor, ,.eki· l ._ k b ü t 1 d i ld Hi b l tlol .. eır ye ılio ki d 
r T er en •ÜÇÜ tr c ı.utam· re m t e l ır. ç r za .. hl~ bir teP Oemlı buoun üzerine er - Ela, mademki lıtlyor· k l daıı T 

1or, ı•m1or, onun nuı da bir t~f olarak kendıot man. Propaı•0 •eroıtJeeektlr. b·I araıtırma yıpılmıthr. 
ıua, ararız Bir yerde elime 1 d b T kl " "' ça acafmı eneyor, lçloe lr g6ıtermtı defıldır O sadece areftarlu topluyor On de tm D oldutuodıo fılhak ka hava oazmnıo 
ıeçttytlt ıalıba. Bu ıoa ı6ze hafJfhlı, oeıe doluyordu San· btr fener olarak kaimıthr. lan he,ecanlaodırıyor, her Belki keodlılnl k fakat bir nhbabıt.ıo mevıuubehı 
ihtiyar kendlıl de inanma· kC, btr armoolk defli, bu Buna mukabil, daha sonra · ıeyden ÖDce o b6yük blr kuvvetli~ gö•l::;!;uoclın 'az olan bulvarı geçerek aaırlar -
mııtı . Fakat, her ne bahuı· karh topraklardan kalkmak, farı, kuvvetli bı r hat ip ıkeo, propoiandacıdar Bundan her ba e cekttr. daoberl mc~cut bir uıule 
na olursa olıua V ankayı ıe· Mün h lıyanı una11nda çıl- ibaret Adede rO•~nt1or. !o· kuvYet!I ıöıterın•Y~aııtalırın rla•etı zlik aöıterdıit anla 

havalarda ıeo ve bahtiyar li " T 

vtndlrmek lıllyordu ıınca bir hart kette bulun- Ubabllt tam onun itidir 861lece evel ıonra. 1ıfa· ıılmıtllr 
1 uçmak lçto kendlıtne kartal 1 919 d 933 le d h dıla:ıte lk lrar dütmOıtO. Kudıe.l du. Açı an atet altında, 1 an 1 e • ar t~t ır e · ffa11m· Medlılo lçllmaındın ıon· 

yortu yaklıııyordu Bocuk kanadı •erlloıııtt .. · birden bire kendınl yere at· olan devre tamamen "büyGk hl tebdil ve tedhft· telklD r'" uzu o müddet de bu me· 
b (Jlutnt ... 

ııralarında, bir ıece, kaıa· Vanka bilyilk armoniği tı, bu lnl hareketiyle kolu Hçlm mGcadelelerl içinde larıoa arp elelerloto 00- ıele müoakaıa edllmtıtır. 
badan domuz utmaktaa d6 her aüa çekiyor, parmaklan nu kırdı ve arkadaılarındao ıeçmlttlr. Naıyonal ıoıyalııt ediyor, nıubay' ıG· Sır Klııgıley Voodun ar 

• L ._ k d 1 ları rahatıız edecetıne nea Paruı dede eılkte çarık. klavyeler Qzerın.de, karlı Diri tarafından ıerıye götüı G. partııınln ıo•a ta efı , tU kadaılar.oa tarziye vermesi 
dallarda 11,.ra•an kutlar al lQp bir otomobile konularak veya bu ıeçımde muzaffer ventyor. _ re· kabul edllmııtır. 

larının ve kalpa"ının karla- T r • O 6 ı rakda 
• bl dolaıtakça, tulumun ,,.ine oradan on kilometre meta· olma11 menubahııtı. Haki- çQoc 0 

• k" 
rınl .llLer .. k odaya alrdt· T Jtml bun"' kolaylılıl• IDJk•t•- d .. olmuıtur ve 011 · • "" • ' feye kaçtı Bunun zıddına katen de, Fon Papeolo b6- "' ıamanın ... 

ıüael ezeller doluyor, blrlkl 1 il bar• e 1 s k al • 
-- Ey, Vıoka, ıel bılr, olarak Ludendorff yürftmek· yük rol 01nadıiı karanlık verir - lflrpr 1 ıvıt yerlr tellk, Aogo ıon em nıa 

yor ve ıoora dıtarı yayılı- h ırılD r d H ti h kh 
tana De retlrdtm! te devam etti. Görıne de manenalardao ıonra Hto· lerln te1lrlne e e kıerl· nazarların l er a 

V anka ooak lta11ndaydı. yordu. ayni t•Jl yaptı ve hattl ıl denburı, Hıtlerl, re1lertn Kuvvet darbelerinin e tatil· ı6rün0)'ordu. 
B&rdea bire aandalyealnde dol· Paruı dedenin eTlnde uzun lablarını almaya çalıımak yilzde 45 nl toplamıı oldu ıl loıtl iz baokalerını:ertHI 1938 Martında aynı tak 

kıt g&nlerl böyle aeçtl. ıkl rl eu s h h t aln ye aynı 
ruldu, kalın eeıtn ıeldıtı ta. için bir mGfrezenın üzerine iu için iktidar mevkUne ça- lerlne altt e Haıım tık c uıc n ı. 

Bır gCin ihtiyar, omusuoa yilrüdO. tırdı. Bundan daha demok . akta asları yepılıı:rıııtbırı.llodey· zamanda dünya kcmyonunun 
rafa dofru deynelr yardımly vurarak oaa büyük umutlar bat ı. ı 

Ludendorff ve Görlnı H· rattk bir ıey olamazdı.Len · tam bir ıatır• bl . üıerlndc mCi11emu:ıe en ma· 
le yilrGd6. Paruı dede: verdi: .. 11taf arıo ' F •- iki 

kerdtrler; llttler dc~ıldlr. Ve ııfn ı klldarı ele almHı ıe keo ukerı v• ıddeth v~ffak olmuıtur. •r:•t 
- A.1, dedı. Sana bocuk B V k t k bl 1 • 8 f ı ı Jk ı ın 1938 - ra•o an a , ar 1 aeker olmı1en bu neviden ' klıylo kıyetlayın Moıkova· denbıre teı r 

1 
berekete fil he ter eJ O 1 eır 

hedlyeıl olarak bir armonik 1 bılı ı ş T h hdltl•r e 1939 hareketleri ça a yonun. u una a· adamlar (Hobuplerre do da illr azlık ııddet yollyle tıfe.hi te .. • ve mart 
ıetlrdlm ! Bıı:e çaletıa dlyt! vuını falı•erseae! Sea ba· böyle ıdı) metodlarını anla· hlklm olmuıtu. Berhode, ıeçer. Dıjer taraft::tla:ı~ı oimuıtur. Eylül ılk teırınde 
V •aka bütGn kaburralarını handan üıtDn çıkacaktın.. . madıkları, H•k ve idaresini ekıerlyet dC'ill&e btle, az- nevralara htP 0 .,anevl tedhıt uıulü ıarp deYletleri 
tltlrerek bir ayı alht böiür· ilkbahar ıeldl. Bahçeler· üzulerJne almaya muktedtr lıkların en ku~vetllıtdlrkt için, baulD datll>r~ze ufrar yaal Çekoılovakyanıo mü· 
dl: deki erikler kokular aaçtı. olmadakları için daha ziya• ldeta metru olarok iktidar aauıotıya "• ıOP aıundur. dafıluı Gzerlnde tadblk edtl· 

- Doiru mu ıöylQyonun, Arılar vızıldadı Vanka bun de barba muhaliftirler. haklunı lıtemlttlr . Kendlıl bundan ~aıunlırı· aslıtır. 1939 da, bılaldı, biz· 

P ları iyice duyuyordu llkba - Harp eına11oda fı4apolyoo Httler, 191~ dan 1933 e Sıntrlcrt ıe~ııyıo k )arda ıat Çekot1lovak ıeflerl Oıe· 
aruı dede. Bana mı ıetlr k u ya ıo ' d 

din? harın aelitloe ıev&olyor, ba h6kümran kalıyordu. Daha kadar Almaoyada yapmadı dır. (fa at 1 baoıbaık• rlD e. 
zan da a6remedıjı &çın üzü 2 a"uıtoı 1914 de Fraouz 1• tevi 1933 den ıonra A•- B. Chamberllln 1 dl Tebarüz ettlrtlmHl lazım 

- · Elbette 1ana. • r vra çe• ' ı d 
lüyordu. bQkumett boyun eğdi, bük rupada neden yapııo? 1933 tOrlQ bir 111aoe ,eltin gelen dördilncü bir uıu e 

Vaoka hediyeyi birden bire l 1 d h ut Rooıe d l ya 861 e ıOn er e bahçeye meden Joffre oldu Ayni den ıoarada, eYvelce oldu. •o cum urr d kt t6r· harekete rcçme eo evve 
kanadı, elınt 6zerlnde •e k ... 1. ı d I k j h halde • b •- b b r•kmıya çı ar, •ızını aç.ara. ça ar ı harp eıoa 11nda ıktncl Wd iu gtbl, Hıt er ür ütme ve meu ı er 1 ey· aamı teıı ııın• 1 .. 

lıı:l&,yelerde ıezdtrdı. Ga~ıe Bır tlkbahar ıOoü Paruı b9 1m ve Bethmann·Holl•eı tehdıt metodunu kullanacak- lerJn beklemedikleri b r 
1 

yahut da goıetılen dnletln 
rtoden ikl damla Y•t dökül dedenin yanına rlttl ve ba- d., iktidarı ka,bettiler Harp tır. ÇClnkO h11ımlarını hep dl.) teıhl· fçiode Y rdımlar aramaya 
dOı. yalı kababatlı kabahatli halinde ıaoıöhye Httler ne bu metodla yeomtttlr. fa. Üç uıul VautlarıD ek çalıımaktJr. Oıjer bir tabirle 

hdıt ıOrprfı 1 k d ki tebdl· 
- Hatuna ıttU mı? ıöyledl: yapabilir? General Keltel kat daha ileri ııtmlyecekttr. rl, tlfahl te İg.:>6 da fraa· öyle hare et e er • 
- Hoıuma ıttmez mı? Ç E V l R E N : veya bir baıkaeı birinci aa- (Hor halda bu güne kadar llnde hareket. mu"affekıyet dtn teıtrlne, tehdıde ufrıyan 

EY•elce ıördOiüm Doyoo Zeki Tunaboylu fa fırlayacaktır. B•r ıl•ll dık- daha ileri ııtmemlttlr we ıa üzerinde b ıeçım (Sonu dördilncü sayfada) 

a~ab :~.::!::.!::~~:::::.~~~~!L~:~::::ı~t:lf~·~f~a~k:ı~t:U:::-~:::~~::;;~::::::~~::-.. -g~·e•y•!m~lo•k•f•O•fD~&•J•D•l·· ~Y•a•\··~~~~·$•Q•N~U~V·A~R~~~~~ta•t•5•r•ft•D~h~arp yapmakt~ men· bug(io ıttmeye ceıaret e fp • • 
ktın dört lıı:ııın üzeri kapıuıao arpa 

ren bir atlının uza ve ot anbarmdan ibaret ••oDDTGrkdlltnın Tefrık .. a: aaaaaaaanaaaaaaao• 

• • : C ı~ N ~111• • ~r 11 t A 1111 t : ; ~in~ 1 jmı 11
11 

11 1 g 
D a 
• •• Yaıarı: H. LAMP Çtvlrtn: JiNVER ATAPRAT : 

•1111111 •• '> 1111aaaaa1> Tefrika Nt 61 aaaaaaaaaaa• 
dtlencıler k 
rak hub b •rnı• karıtık ola- kalan elbl1elerl ve açlıktan 

u •t Jett t 
re kullan ld 1 lrnıek üze· tıkelete dönen vücutları ile 

k 
1 1

' Bu ••ne av Moiolların artıkları ıle ol· ' 
YO lu, orduda f 1 ı 1 z •ca haı ıun karınlarını doyurabll 
ta ılc hükümfernu1 tdt ve mek için köpeklerle botu· 
lıtirahata ihtiyaç vardı ıu1orlardı. 

Bu ıerln tep .. lerdc Mo Vabıl TGrkmenler, kaçak 
lollar bır lraç ay tetfrahat kervan aoJUC\l,ları, eıhtyarar 
ettller. Moflap edılmlf hG· Moğollarla blrleımek ilzere 
kümdarltırm ipek çadırların 11jındıkları dallardan ini 
da oturuyorlar ve lranlı yorlardı. Bunlar çadırlarda 

eınırbcrler,Harı.emlt atebelder 7ıiıl olarak GoblJe nak· 
keodılerloe ukllık ediyor· ledHmelcrlnl beklty~o altın 
du. lılim ve mağrur kadın ve ıilmüt kOmelerine hula 

k nazarlarla balnyorlsr· fokal 
lır1, dtndaılarınıo Qrke na· korkudan, bekçtılz otan bu 
Zllrlar1 altında, peçeılz ve l d k d 

1 servetlere e o un ura mı . 
6rt6ıGz olarak çadır arın 

d B x yorlardı. 
•ra11nda doletıyorlar l · u.- b ı f ı 

Oıdudll göçe e er ç n 
day tarlalarında angarya • k 

l 1 
da y•pyent bir ıey oıma 

ça •tllD erkekler ara arıo ı tedı'l ıt· 
L 01111 • haıtı arı ııılter pıçanada11 ibaret 

mek üzere Hataylı tabipler 
de vardı. Bunlar ordudaki 
yarnlı ve huteları tedaTı 

ediyorlar ve zaman bulduk 
c•, inıao hayatı hakkında 
Gobılı ihtiyar döğüı horoz
ları ile mQnakııa ediyor. 
lardı Fakat bu m6oakaıa· 
lar htç bir zaman efendi 
ile uıak aruındakl farkı 
atamazdı 
Şımdi Cengiz hanın omuz 

larına geoit bir lda.e vezl· 
feal de yüklenmfftl · SQ'\lari 
haberciler va11h"ı ıle Ka
taydakl Orhuoları tle Ye 
Ruı tleplerlode döfüten Su 
botayla daimi bJr frtıbat ha
liode buluauyordu. Bu iki 
uzak huduttaki aıkerl hera- , 
klthn maad" Goblde barak· 
hfı adamları tle de temaaı 
muhafaza etmek mecburlR 
yetinde idi. Fakat yazılı 

emirler her zaman makıada 
kafl ıelmtyordu. Bu ıebep 
le Aıyanın dört bir tarafına 
daiılmıt olan adamlanndan 
btrJae YtJa 6tekloe, derhal 

Hiodukut dallarına gelerek 
kendlıl görmelerini emredt· 
yordu Ç6llerde ıünle5ce 

ı6recek olan yorucu at kot 
turmalarındal<I ve yükHk 
dağların yabtl yamaçların

daki öHlm tehlikelerine rai· 
men, bu adamlardan hiç 
birlıt bu emirlere lmtlaalde 
en ufak bir tereddOt 16ate· 
rmlyordu . 

Şark ve sarp Atya11 ara 
tında muntazam bir mnna· 
kale temin edebilmek lç!o 
han, on üçGncfi aarın ekı 
preı irtibatları olan (Yam) 
-Atlı Tatnr pottalarr 01 icat 
ctmtıu. 

Ondokuzuncu kısım 
Posta yollara 

Öteden beri, 16çebe mem. 
leketlerde haberlerin bir 
köyden cltferioe r6türGlme 
ıl ııtnln atlı bir tai tarafın
dın yepılmaıı ldet hükmO· 

08 glrmtıtl · Hrkeklerl yeot 
bir HVata çılıran veya her 
baoıt 1eal bir laaber seti . 

1 ldlğl .röriilüoce, o o1•n bu '-on1.ık verlerl, yol na a ge blrlıl 0 • 

köyilo erkeklerinden e· boyunca b"r 100 fereahta 
deıhal atını eıerllyere~; bir olmak üzere kurulmuı· 
len haberi en yakın 1

11
er 

Ü 
dü Bu ıa er tu. 

kö1• 16tür ' O 60 Çok geçmeden bu yollıır · 
afiode vaıatl olarak 5 da aentı bir faaliyet bıı 
fersah me1afe kat ederler· • 

göıterdt Mofn!larıo filtu· 
dl. hat aırasırıdo ele reçlrdll,le· 

Cenalz hın, fütubatıaı J un • . ~urın gaotmet er, uz 
bOtiio dOoyaya tetmtl edin· :• z_ •·atarlar• ıle Goblye 

d h uo KerYan • 1 
ce bu poıtalaraD a a m • dofru 10Uandılar. Elmaı ar 

· bir ıekle ıokulmHı 1 1 lıı: tazam pırlantalar, a trn evao 11-
ftl mecburi bir tekllde ken· 01etlı tatlar •e Bedehıanın 
dini aötter•ll· Hoo bOIOD l 1 b bt • bürilk rubln eri e ca a -
Jdar·ı tedbirlerinde oldulu 1 ] b la 

1 çllmez pone in arı gl 1 a· 
ılbl bu tıde de evn i ... :zlnelerln nakli için huıull 
kerl bl,. a6rlıl• •• ordunun 

dikkat• memurlar tayla edılmlttl · 
ihtiyacını pasarı d h 
alarak hareket etti. Bunların yanın a er claı 

Orduoun Gobıden itibaren ve mlll«!!tten bl•lerce eılr 
yOrüJOt hattı ozerlade, mu · ıürülerl eef ıl ve perlt•D bir 
ayyeo aralıklarla konak yer vaziyette yOrüyQp ıtdtyor
lerl tetlı edildi. Bu koaak- l rdı. 
larda bir çift at, klfı mık- Karakorumdakt eöçebeler 
tarda teJ!• ye herhaaıl bir bu 16rftlmeml1 derecede 
haydutlufa mani olmak için kıymetli etyayı ve dDnyaoın 
de kGçGk bir mGfrese bulu· her tarafından ıılen eılrlerl 

u1ordu. Bir kat tadır •• -SONU VAR-
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Günün siyasi meseleleri: 

P lo 
a 

kaybol
t hlike inde 

[ Dnnkft yazının devamı} 

Polooyaoıo komıucu Al
manya ile komıuıu Ru17a 

raunda mltereddıt olduiu 
gi>rOlüyor, fak•t Almanlırın 
g6r6oon k tl •e köUl nfyet · 
lerJ P looyaya Sovyet Ruı· 
ya ile te;r ıkt meaat etmeıt
al mecbur kılmaktadır. 

Ôyle ıOnfer oluyorkt Po 
lonya hDk6metine Leh mil · 
lett aazlım dOıOnGıOne kar · 
ıı koyabilmek lçlo kendtle
rJnt zorluyorlar. Fakat Po· 
lonya ta rruza ufradıiı tak
dirde Almanya ile barde 
karar •ermlt olan lnalltere 
ntn, Polonya ıduecılerlne 
Ruıya ti anlatma meaeleıl. 
nl ı mimi bir fstekle milta· 
le ederek kat1 btr net1ceye 
• rmalarını teklif etmeye 
hakkı vardır . 

Buıüo Sovyet Ruıyanın 
lnglltere 'Ye Fraoıaya yap· 
mıt olduiu teklıflerlo met
nini da,onororuı Ôyle tah. 
mln ediyoruz kl ceıur, man
tı 1 Y• fok ıeolıtırler. Eler 
böyle he bu mevzularda 
derhal aa laıaıakta büytik 
meafaatl•r Yardar. 

- SONU VAR 

YAZAN: 

Vinston Churchill 

lngiliz-Sovyet 
müzakereleri 

ne halde? 
(Baıtar fa birinci ıayf1:ıda) 

retlerin lnclllz tekhflerfnl red 
ettlllnl k Uyetle yıuııyor. 

Diler bir gazete lnaıltere 
alo o• komOnlıt, ne de fııı t 
ltk için mlcadele etttilnl 
,azı,or. 

Parlı, 11 (Radyo) - Ma
ten gasetHI Sovyet Hariciye 
Naz•noın pazar gOaG Ceney· 
rede buluamc11n:n mubte· 
mel oldufunu, buradaki in· 
ıılız temaalarlle b zı endııe· 
lerln laale edıleceAlnl yaz
m kta ve tö1le demektedir: 

«Taarruza karı• teıktl edl 
lecek cepheye SoYyet Ruı · 

yanın da tıUrak etmeıt za
ruridir.» 

Mlllettar Cemiyeti ayın 22 sin
de f oplanacak: 

Ceoene. 11 (Radyo) -
MıUetler Cemiyeti konıeyl 
nln ayın 22 acı ıüo6 akdi 
muhtemeldir 

19 Mayıs bay- Lise ve muallim 
ramı için ha- mektepleri 

zır/ıklar 
(Bııtarafı birinci ea1fadı) 

Etem Aykutua rı,11ot1nde 

Beledtre •e Halke•I Relıl 
Naci Kodanuın, KGltür Dl 
rekt6r0 Nızım Ôreaıunua, 
Merkea Komutanını• ve ar 
kadaılarımıadaa 6fretmen 
C •det Oemtraym tıttraklle 

toplantı yapılmııtır. 
T oplanhda Cumhuriyet 

Halk Partlıl Genel Sekre
terltflal• ıöaderdlf I eıHlara ' 
16re J 9 May11 prolramı teı
latt edllmtıtlr 

Bu prolrama ıöre Hat 
9 da mer11lme tıttrak ede
cek olan LIH Ye Ôfretmea 
okulu talebeıl AtaUirlı par -
kına ıtderek Ebedi Şefin 

bOıtln çeleak ko1dukte11 
eoara ıtulyuma gelecek 

( Baıtarafı lldnct ıayfada ) 
de, p raıız yatalı tılebe mü· 
aabıka imtihanları 5 eylul· 
de, muallim mektepleriyle, 
orta mektepler. llıelerın bı 
rlncl Ye ikinci 11nıflarının 

.,üttıoleme •• eoıel fmtt· 
hanları, orta mektep bltlr· 
me lmtılaanlarına dlıardan 

girenlerin tmtlhanlarıyle me· 
zunlyet imtihanları 15 ey. 
ltlde bltlrllecektlr. 

LtHlerln ıon 11nıflarının 
mesuulyet lmtlbanları 9 ey· 
lalde bı11ı1acakhr Ltıele · 

rln ıoD 1101flarının olıun • 
lak lmttbaaları 18 eylQlde 
bitirilecektir. 

Maarif V cklletl, deulere 
baılaoacak ıualerl ayrıca 
teablt ederek mekteplere 
bılcltrecektlr . 

Kıyıp mühür lerdfr Burada 11at onda Va · 
h yınında korkomutaa, Halk 
evf ve Belediye Kelıl, Kültür Balakeılr Ziraat Banka11a · 
Dırekt6ru e\dulu halde top· da 368· 170 numarala Yade · 
lanh yerine ıelecek, hazır il tasarruf ıandıiı he11bımda 
bulunan talebe, ve ıporcula· kullanchiım (Kimli) adlı tat 
rı ıellmladıktan ıoara tö · bık miihOrlmü kaybettim. 
rendeki yerini al cakhr. 80 Y ealslnl alacalı mdan h9kmG 
tün t~lebe ıporcular bırltkte olmadılı lllo olunur. 
muslka ile lıtlklll marıını Su11fırlıfın Kayıkçı· 
ı6yllyeceklerdtr. Bu köyQnden Muıtafa 
ur da Hhaya Türk otlu Klmll Kurd 

bayraiı çekıleeekttr . Bu me len atletlerle Tekıpor atlet 

raılml mlteaktp eYYell Vali lerl aruında müea bakalar 
bJtlhere bir ıporcu ı••çle yapılacaktır . 
bir talebe 19 Mayıı ınnii . Bayram ıünO ıehlr bay· 
D0D tarihi kıymetini Ye ıpo · raklarla donanacak, ft'Ce 
run bir uluıun bedea kabl Hük\\met, Parti, Belediye ve 
ltyeU •• karakter1ol yOkHlt- dlier reıml bloııılar ıtıkla 
mek huıuıunda Ye yurd mti · donatılacaktar . 
dafaaaandaıd oynıyacal• ro Gençlik •ayramı için akşım 
Ui tebarOz ettirecek birer H "k · d bl f 1 f ld 
e6yle• ••recelderdır. il nın 8 r op an 1 yapı ı: 

Akıam Halkevlnde Bele · 
Nutuklardan ıoara okul dlJe Kelıl •e Bölıe Aıbaı · 

talebelHI baıta olmak 6sere kanı Nıct Kodanızın bıı-
bttln ıporcular tören baı kanhiın .. a toplanaa ıpor tda
kaDının •• halkın 6n0nden recileri, 19 Mayıı gençlik 
ıeçlt rHml yapacaklardır . bayramı•da yapılacak ıpor 

Getlt reıml bitince okul hareketlerinin ana hatlarını 

ta le elerlal11 jlmnutlk ıöı· teıhlt etmtı ve o sin f çın 

terllerl baılıyacaktır. Ôile. yapılma11 ıereken bOtGn ıılert 
den ıeara da lıtanbultian ıe· 16zden ıeçlrmııttr. · o 

ro oıu 

Türk - Ameri
kan ticaret a -

laşması. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

Yazetmeyl fayd lı buluyo 
ruz. 

Yedi Türk - Amerıkaa 

ticaret anlııımaaına n•zaran 
taraf oyn menıell mali er ııe 
r k ithallt ve tbr catl ve 
ıere eatr bilcümle huıuut· 
ta n ztyade mihaadeye 
mazhar mtllet muamelHf 
kaydı don lıllf ade edf'cek 
tir Fazla oluak anlaıma 
lkt t raf l\keı!ne htnl it 
halde tenzllllh gümrük rea · 
mtoe tlbı tutulacsk malları 
ald tkı llıtede lhtl•a etmek· 
tedlr. 

Antaımaya bnlh 1 eayıla 
hıte Türkiye tarafından han· 
ıı oeYI mallıua ne nllbette 

· ıümrük reıml teoz llih ya 
pılace.iını ıöıtermek tedir . 
lluna nczaran bilcümle bl · 
nek otomobilleri, her nevi 
otomoblllerln t•tlıl, koroıe · 
rl ve fatl akD.aamı, teker. 
tekler y6zda 60, radyo abl· 
ze c hazları yüzde 75, rad
yo için bırleıttrılmemtı mü· 
teferrlk parçalar yQzde 88, 
ber nevi elektrikli tecrtd 
makine Ye cihazları yüzde 
12, yazı, huap, hayıd, tl 
det, tefrik ve taanlf maki· 
nel rl yOzde 1 l , beher deıl· 
melre murabbaı 4,5 gram
dııo yukarı olaa keçi allsc· 
lerl y6zde 40, doıya tunl 

flne mahıuı bazı dolaplar 
da yüzde 20 nlıbetl rlndekt 
ıGmrü&t reımt tenzt l i.hndıın 
fıtlfade edeceklerdir. 

Bu belli bnıh maddeler 
yanında dıfer bir takım mal· 
lara da muhtelif olıbetlerde 
teozlllt ••rllmlt bulunmak· 
tadır . 

f lcaret anlaımaaına bajlı 
2 ıayılı ltatede lıe Amerika 
Btrleılk Devletlerine hanal 
mallarımııın ne nttbette 
tenzlllth bir tarife \lzerln• 
den ithal edtlecell 16rül· 
mektedtr. Bu ltıtenln tedld· 
kinden aalaıılacaiı Qzere 

A mert kalılar, muhtelif mü 
btm ihraç mallarımız lçlo 
meri ınmrük reıtmlerlnde 

tenzilat yapmıılar •e tenzl · 
lltlı reılmlerl anlaım•aın 
merlyet mütidett zufı•da 
arttırmıyacaklannı da ka 
bul etmtılerdır. D:fer taraf · 
tan, Amerikayı halen ıüm· 
riik reamlndeo muaf olarak 
ithal olunan bazı mallarımı -
zıa da rene nlaıma deY· 
reel zarfında muafen ithal 
edılmekte devam cdeceflnl 
taahhüd eylemlılerdır. 

Yeni anlaımaya nazaran 
Amerika Btrl~tlk DeYletlHI 
ne hlal Uballerlnde tenzilat
lı aftmrQk reımloden istifa-
de edecek olan mühim mal· 
larımıı ye bunlardao alına· 
cak ıüaırük reıml miktarı 

aıaiıya yazılmııtar: 

Slfınahk Jıprak t6t0n, 
hbreılnden 30 Hnt, aalı çe-
idrdelillz olan kuru Oz6m 
lıbree t oden 1,5 aent, libre 
ıloln luymetl 7 ıent Yeya 
daha yukarı olan incir, llt. 
reılnden 3 ıeot, kabulilua 
fındık, labrealnden 8 unt. 
muhtelif hah, klllm ve yol 
kthmlerl, luymett üzerladea 
yüzde 45 den aıaiı olma
mak Ozere ayak muraltltı· 

ından 30 Hnt, kabuklu f11 . . 
tık, lıbrealndeo 1, 1 4 eent, 
kal:nıkıus f11tık, hlareıladen 

~· 
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fl'tler harp et
., mege karar 

vermiş mi? 
(Bııtarafı 6çftncü ,.,fada) 

irin J&lnız kalmıı olmak 
hl11lnl, kolle"tlf bir tehdide 
m~ruz bulunmak (Berlln, 
Varıova ve Budop~ıtenln 

birden hücumuna m ruz ka· 
lan ÇelıoıloYakyaoın kaziye· 
ılnde olduiu atbı), veya bt . 
yanete uframalc hf11I (Sc· 
huıchntgıı ı n ardında Sey11 
lnpuart, Beneıtn ardında 
Heolef n, Hechanm ardında 

Tl11enun vaziyeti ılbl) ek 
lentr. 

Bnuın bun\ar ıu götür
mez ıurette büyük ılyaıettl 

ve Machtavel 1936 37 38 39 
Hnelellndekt Almıo uıullerl 
önünde tğllirdl Fakat bG · 
t&n mt"tele, ıef ıl•ll dikta· 
tör, Httlerln, dftnyaoıo bu· 
ıftnkG kuvvetler muvasene
ıl kar1111nda • mftcera yı daha 
tlerl ııötOrmlye karar ver 
mit olup olmadılını b!lmek 
tedtr BugGn metodu bılın 

dlil •• manenaaı dört ke 
re t çdlf edllmtı ve iıbat 

edılm lt oldufu için, buaun 
alulne la nabtllr. Meler ki 
Itır •Ottef ık onu ıürflkle.nl · 
ye mu•affak olalttlıın. 1914 
de hahn böyle oldwi.a ıöy -
lenecek. Alulnl iddia etml· 
yorum .» 

Yazan: 
Pi yer Domlnlk 

2, 1-2 Hnt, palamut hullıuı 
«lıplrto thttva etmlyen» k11 · 
metı üzerinden ylzde 7 ,5, 
mey ok6kG bulleaıı, kı1me· 
ll üzerinden yüzde 15, kuı 
yemi ltbrealndeo 3 4 ıent, 

haıbıı tohumu, 100 libre 
ılnden 16 ıent, lü\etaıı. kı1 · 
metl üzerinden yüzde 10. 

Amertkaya muafen ithal. 
lerl konıollde edtlmlt olaa 
mallarımız da ıualardar: 

Anlaımada. tediye bilin 
nnndan me•cud hOlıüaıler 

de fY ıelıtlde telhtı oluna 
bilir. Amerika. BJrleılk de•· 

letlerlne lhraç olunan m:ıl · 
larımızın bedelleri aerbeıt 

dövizle ödenecektir. TGrkl 
yefe ithal olunacak Amerl· 

ka Btrleıtk DeYletlerl meD 
ıell maliara da tarafımız· 

daa muayyen btr hadde ka 
dar ıerbHt d6vlz tediye edl · 
lecekur. 

Bu had ıenellk umumi 
ıthali.tımızdsn kredi aolaı 
malarıaa mahıubrn ithal 
edtlmtı olup ta aeneıl zar· 
fında ödenmemtı olan mal
ların ba lıtı çıkarıldıktan 

ıoara kalan kıımtn yüzde 
I0,91 ine m6eavlcllr. 

Ancak lbraeatımız mev 
ılmlere tlbl olduiundan, 
tediyede mevıtmlık teab 
hnrlerın de nazırı itibara 
ah••aıı llzım ıelecekUr. 

Balıkesir Nafıa 
Müdür Iüğünden: 

l -Balıkeatr HükQ.mel Konalı Adltye k11m1nıa foıaatı 
kapah zarf ile ekılltme1• k0nulmuıtur. 

2 - Yaptırılacak it 65.119 lıra 76 kurvıluk heyeti 
umumiye kctflnlo 56 936 lira 50 kuruıluk kıımıdır. 

3 - Bu ite ald evrak: 
A - Projeler 
B - Fıat bordroıu, mesaha cetveli, ketlf hullaa cehell 
C - Fenni ve huıud ıartname 
D - Bayındarlık ıı?erı genel ıartnamHI 

olup lıtlyenler bu evrakı her gün Balıkeatr Nafıa 

MAdürlftAOnde aörebılırler 

4 - Ekı.ltme 15 5 939 cuma aGnl ıaat IS de Balı

keıtr HOkumet Konafıoda Nafıa MOdOrlilf6nde teıeklcOl 

edecek Nafıa ekılltme komlıyonu huzurunda yapılacaklar . 

5 - lıteklılerln bu ııe ald 4097 lira mu•ak · 
kat lemloıh mal Hndıfına yattrdıklaraaa tlatr mak
buz ve ıayanı kabul banka mektubu ile tbaled•n en ıoa 
ıeklz aiio evnl uıarl 70.000 liralık yapı ltlDl bir defada 
b ıardıklarına datr ref eranılarlyle BalakHlr Valtltilne mO· 
racaat ederek alacakları ehhyet yeallra11nı •• ticaret oda· 
" veaılularınt 2690 numarala kanunun tarifleri d"lrea!Dde 
hızırhyara eluıltme komlıyonuna mOrecaatlın ltbumu 
tlln olunur. 4 - 1-86 

Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Kazaaı: Maballeal: MeYldl: Ctnıl: Huıudu: 
Balıkeılr Hamidir• GQmGı [yyelce 

bahçe 
ıtmcll 
tarla 

Dolu •• batı 
•• Parrez Ye 
kıble: Yel •• 
bata luımında 

luı•e• Glmlı 

Ç•t•e· 
Evaıfı ıalreıl yukarda yazılı tarlanın maliki Cumhurl· 

yet maballeılnden Kantar Mehmet oflu lımalllo taaarruf 
.... temel1GkG11de iken DIH• J 933 tarlhlade alcımıle mlra
ıı karm Hatice ve e•lltlan Oıman •• kadiri terk edip 
bunlar.lan baıka verlı olmadıiı .,.. ••reHıl tı bu ıayrf 

menkultı namlarına tHcll ettirmek lıtedllderlnden bu ye
rin mftlklyetı hakkında bir bak ıddtaııadan buluaanlar 
vana evrakı mfhbltelerlle blrltkde tapu ılcıl mulaefızlıfına 
veyahut 22 5 939 tarıhlnde mahalline gidecek tahkik me· 
muruna mür caatları ilin olunur. 

Gönın ısliyı hutu~ 
hlkimliğinden: 

G6nentn Reıadı1e mahal 
leılnden Abdullah kar111 Ye 
Muıtaf kızı Anento lıtaa
bulda Fatih Be1ceğlz ma
hallealode K.okulubahar ıo 
kafında 1 numaralı haaede 
aalıdn kocuı Abdullah Erço· 
ban ale1lıalne açhlı boıan
ma dava11nı• yapılan muha
kemeılnde mtıddeıaleyb Ab · 
dullah Erçobın ıöılertlea 
adrH Ye tkametılhınlla bu· 
lunam•dıiından hakkı•dakl 

1 çıkan da•etlyenln bıla teb· 
iti iade edtldtil ve ikamet 
ıabıo da m(ç°bul olduiu bil-

i dlrlhnlt olmuıoı ıöre holl
kındakl daYetlyeoln ilanen 
teblıttne karar •erllmfı ol. 
duiuodan muhakemenin bı 
rakaldıfı 18-5 939 tarih ıaat 
1 O da Gönen aaltre hukuk 
mabkemeelade hazar bulun 
muı teblli makamına ka
im almak üzere llln olu 
nur. 

Gönen ısliyı ~ukuk 
hikimliiindıı: 

Ganenlo Çobanhamtdly• 
k6y6nden Alı oflu Bllll ta· 
rafından aleyhine açılan 

boıanma da•aıının yapıl-

makta olan mahkemHlnde 
mahalli ikameti meçhul ka· 

lan müddealeyh G&•ealn 
Tırna•a maballealnden Gök

Hıulu lbrahlm kızı Zilbey
de hakkanda ltbu da;anın 
gıyaben lcra11na Ye rıyap 

kararının kendlılne lllneD 

tebllilne karar •erllmlt •• 
muhakemede 18 6 939 tarih 

aaat 1 O na talik kıhamıt 

olduğundan m~zbure ZO · 
b~ydealn bir dıyecefl Tart• 
kanuni mGcldet Hrfında btl· 
dlrmeıl •• yeYmti Takti 
muayyenlnde bizzat Yeya ta· 
rafından bir vekili kanuni 
bulundarmuı akıl halde da 
vanan ııyaben bakılacaiı•• 

karar Yerllecejl lllaen telt· 
ili olunur 

Baaaldıiı yer: Vilayet Matbaaıı-Balıkeıtr 


