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··········---------------------
Avam Kamarasının Büyük Millet Meclisine selamı 

Başvekil Çemberlayn Kamarada anlaşma 
etrafında beyanatta bulundu ve müş

••• .ıs .. •• iyetlerini beyan ediyorlar. 
Fransız ve lngiliz gazeteleri memnun • ,,,.. '.l • • z kalırsa lngıl-
Türkiye bir tecavüze nıaruıra ve fı·ıı·stine 

' le blr abttraaları olmamaeı t k M. ıS 
terek beyannameyi okudu. 

Leadra, 13 (AA.) - la
ıtlı:s Baı•ekıU Çamberli1n 
dün Avam Kamaratında 
TOrk- lnılllz mOıtuek be
yanoamulol okumuıtur 

muhtemeldtr. ere yardıma koşaca ' . kı· e ı· ngilte-
lnııllz den•z •ttıafından b. ı 8 Tur Y 

lngllts - Fraonz matbuatı 
anlatmadan dolayı m6ttefı· 

kao memnuniyet beyan et 
mektedırler . 

B. Çtmberldyn 

Londra, 13 ( Radyo ) -
Awam KnmaratlOID bu aüo 
len lçtlmaında Baıvekıl Ne· 
•JI Çttmberllynıu alkıılar1a 

karıılanan lnııltere-Türkt 
re ttlllf ı hakkındaki beya 
natından soora Kamaranın 
Ankara BOyOk Millet Meclı. 
sine aellmunn bildlrilmeıl mek •e nlheyet dtinyanıD 
lekllf edılmlt •• bu teklif hakimtyctlnl elc!e etmek tı 
alkıılarla lrabal olunmuıtur. temelde olduiund•D 16plae 

Lo•dra, 13 ( Radro ) - edtlmektedtr. f okat A\ ı:.a 
ıeflerlafa hRklkat balde ~ö y 

bahıeden B. Çemberlayo lr taarruz 0 urS kt• 
kendtaı nln bu itilafı dalma d ın edece ır. 
iki mfllt?tlD harp etmemek reye yar ) allkadardır . 

h• 
d b 1 d ki Y O.la•Y•· Ro h k 

arzusun a u un u arıa1D Parla, 13 (Radyo) _ Ca bu aola1111• ug bütftn Bundan •ı • 
bir remzi olarak tellkkt et· t 1 T k l Yunaolıtan•1 aolaımadan sonra Bulıarlı • 
mtı olde"unu -e tkt mille · 1 %e e er tb iye- oglllz an· manya. ıldtr B L A t t 

" " laımaaı hakkında mOttefı . Balkanlara da t•llJ tol tsoıP da ala•D 
0 

an ıoa 
tin hftkumetlerlntn bir harp kan ncemnuntyet beyan et· A.ntaım• 1utbue tar• 1,urak etmeıl thtlmallLoldu 
Yukuu fmklnına meydan bı- de bir uo b ı Moıko mektedırle r. için birinci derıce junu. u sn nıuıanın · 
rakmıyacak surette mClte. •aum beıliyece~I ıhtlrazları 

Maten ıazetcıt yazıyor:«Bu ıurdur.» kabıt mftnuebetlerını teaıık 
1 

ı·nnilı'z ı•zet&l&fi: ortadan kaldırdıl•nı Jıaret 
etmelerini beklemekte el· •• •ıma kıuı•hklı olup Türklre & 

0 ederek yaı111nı 161le bitir · 

d "I 
ı. b l d bir tt?cayOze maruz k lana L d 13 (Rad1o) - 1. dt u arına .ani u ue uiu on ra. .. Tir . ınet'lle r: 

nu i ll•e etmfıtlr . lnıthere onun yardımına Bütilo ıueteltr buıun d cBtr barp çakara• So•••t 
B. Çemberllya laıthere koıacafı&, Mmra •• Ftltıtıne ktye • loıtllz ao1aı•••10 ~· Ruıfa tecrld ed•lmlı bir bal 

bir t 1 T • TOrktyeo n 1 kt » b6kdmettnın Alraanya tle aarruz 0 uua ürıtlye bahıetm~kte " 8 bir da k• mıyıc " 
lnııltereJ·e yardım decelc- .,ı. erl cıoktada mühl:1 I Oeyll Telı raf yazıyor: B•I 

ticari müzakHelere ıtrlıme · 

ğe amade buluaduiUDY an· 
c.k bunun için ltl•adıa te -

( Sonu ikinci ıayfada ) 

tir ,. kuvvet olduaurıu •e na az ııerlıtaa metalebatıaı tılıtr 
ları eltude buhıadurdufurıu etmedikçe, YuıoılıYJ• tla dlfer 

yezmakt dırlar . bO ük komıutarına ra6sa· 
t ı TCrk - hıret ı6stermedılıçe Ballı•• 

Gazete bu anlaıme1na 

Avam Kamar&11111a bu ı&n 
kü toplaotı11Dda Baıvektl 
Nevll Çeuıberllyn, lnıllte 
re - Tlrklye aratındakl mft · 
aakerelerl• tullfa müncer 
oldufunu •• J&kında iki 
de•let auıında uzun m6d 
det içi• lr ittifak l•zala· 
••caiıaı ıiJlemtı •• tlddet 

=--= ........ ======:=ıı;,--=-======--========== 

ıon derece mühim olduiuau 

çünkG TGrldyenln Akdenlze 
blktm bir Yazlyette bulun· 
du§unu da 116 ve dRektedlr . 

Tayml• ıue tı •. lodtlls d ld 

1 P lonY • Antantı safla.. ejl lr. 

Telif hakkı ka unu 
ıyor. hazırla 

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

Maarif Vekili Hasan Ali Yü-
le alkııltuı11H1tır. 

ÇembarJly•, ıidiae de 
•a•la de•tıtlr kl: 

- tlu pakt, Akdenlzde 

cel neşriyat kongresinin ka
rarlarını incelemeğe başladı· 

•ulh ve emGltetlo mulaafa. 
zuı lçla kıymetli bir za· 
aıuuaıı:lır Aiuleolsde bir te
ea Yfb •aku bulduiu takdir. 
de bu pakt mucibince ılıt 
de•let birbirleri•• yardımda 
buhınacıaklardır. Bu paktla 
her iki dewlet, ayaı ruh v• 

;;:•u ile Balkanlarda d ıu· 
•e eaıolyetln temaclfılnt 

ti9 toml• etmlt oluyorlar. 

Londra, J 3 (A.A ) _ B. 
Ç~•her!lya d6n tekrar la 
aı tere la6k<k111et1aın Alman . 
)&Jı Çeaab 

Anluıra, 13 (A .A) - T6rk 

eeırlyat hayatnıda ku•••tll 
bir haml• Ye taldt•f yara 
taeai• mulaakhaLt bulunan 
birinci Tlrk neırlye.t kon
areılnln kararları Maarif 
V ekilllflmtz taraf andan dik
katle ioceleameje Ye tatbl 
kat uha11na konulmak üze· 
re tedbirler ahamaia baı· 
lanmııtır. 
Telıf h:ıklu lauuounua 

buıüokü fbUyaçlarımısı kar 
ıılam dıiı oul aııldıjıodan 
bu buıuıt ki lıooıre kıı. er

lanaın hukuk f akölt"ıiode 
1 

er içine alma ta. 
avvuruoda ol ı le•tıtı 

8 
nıatiılını söy · alikadar profcıörler ve de -

lrt: r · •tYel&U demtıtir çentlerden m6teıek ·ıl bir 

Alaaany ı komlıyon tarafıad o loce 
••ın du·I l 1 ~er birer kendı el eri bl lenmeıl cteobu Goherslteal 

==--
1 

•ine tllıak et- ' dlrektörlüiüne blldfrllml9tlr . 

g • ~ Mayıs gençlik bayramı: 
u tun meınıekette büyük 
!~zahüratla kutlanacak. 

lıtLJrl~~ü~ Kurtıırıct Ebedi Şıj Atatürkün Türk vatan ve 
l n kurtarmak üzere Sa rnsunda Anadolu toprak· 
n.a~ına ~yak baslıklarıuın yıl dônümıi oları 19 Mayıs gü-
u bıllun Tıirklye için gençlik ve ı1por bayramı olarak 

kabul tdllm/~'ir. Bu bayram aşağıda yatıldığı veçhile 
Yurdun hu tarafında yühsek değer ve eh~mmlyellnc 

Yaraşır şeklldı kutlanacaktır. 
1 _ Bayram rıı•iıdalrl yet 

1 
me1danlarıoda yapılar. 

terube g6re kutlanır: Ancak r,bu alanlara •eya 

1 
) T

6
rea, bayrak çekme, cumhurtyet meydanlarına 1rel 

ı mezdeo C>uce t6rene katıla-
butuklar ıeçl t reım 

8 
' h k t •e (Öl cak ıporcular ye okul tale· 

) Spor are e l d 
t 

balerl yarta an erin e muzı 
•rllerl. 

2 1 dd de J&Zl . kalar olduiu bıılde ve marı· 
1 - kinci ma e fb 1 ı lar ı6Jltyerek ıehlrla belit 
•o bu kutlama •• a ar 
'P 1 d 1 D bw. b ıh cadd lertndeo ıoıtertı 

or a anların a •e • • f d ) 
••n11n1aa Jerleral• c•mla•rl- (Sonu 6çlac6 •J a • 

B. Haıan Atı Yüt!tl 

Bu koml•Joolar esba-
bı muclbealyle blr·· 

hl&te y en t ve t•m btr.rr 
t~llr hakkı kanunu projcıl 

ıonra allkadar reıml daire· 
lerle buıuıl teıekküllerln de 
tedkık •• mOtaleuı•a arz 

e&ltlıcekttr. 

oıllız pakta o Lattl l ohlrtl D Rom•DYll: YuRaoltlaD, D· 

paktı kad•r m İıd• aııterede• h••• ,oıu ıı .... 
Fııaro ıazetf!'ıl yazıyor:«An- ondan daha ku•'et r. 

1 
• 

1 
Tlrk paktı yal ı yardım ı~rehtllrler. 

laımanın mehdut bir ı laaya nılllE - lk ! ı el defli Ba a• ı Guete bu •• •t•a •• 
lnhlıar elmcdlj6nl, Akdeniz nız Akdeniz• ç~ ı.n. k k y 8tı· IOl)dfr UDKU ıo•ra artı feH ••• 
glbt çolt ıenff bir ubaya Antantına da t• l 1 da j t ıerelr Rom••J•••• B lk•P ar • aa111, 

L.!'~a:w:ı l~b~u~lu~n~d:u~l~u:n:u~Y~•:z:•:rıı~k~ ... T:ı:r~k~l~ye:_~:·~~====-===- • yazf yetlaln dll' da ha fasla 
""""' ufla•laçlı i oı yumakta 

F d h det ye- CG•kü İoıtltere - Tlr-r a S a V ı klr• ııe anlaımutle Akda· 
~ _ _ _ ---- oızde üıler temd in et•lt . Leon oluyor, demekte ır. 

Sosyalist partisi liderı 
1 

Pıırı•. ıJ (A .A > - H·· 

Blum ParıAmentoda beya- ••• •J•••• Loadrad.•• •• tt haberi Hrmelıtad.tr: 

natta bulundu. 
Gazetelertn tahml•lerln• 

Parlı, 13 (Radyo) - Par
llm Gto, bu ıün de toplnn
mıı ye bir çok lıaatıp ler, 

umumi •azlyd etraf ıoda 
nutuklu trad ederek. büku· 

ıör• Hatay me1el•ıl hal 
j 

! edilir edilmez bu bal l&ey· 
fiyetl laerbalde . ıecllcmly•-
cekUr. A1nı mealde lllr 
Türk -franıız dekllraıyoau 
bu ıüekO Türk-leılll• .iek· 
liraıyoouau ltnıam edecek· 

tir. 
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14 - 5 - ~39 Pazar 

12.30 Pıoğr m l 2.30 Mü
zik [KOçü'k Orkestra 
Şef: Necip Aıkıo 1 1 -
Czerntk - Daneeden Kalb
ler - Ko ıer Valıl 2 -
lllzıet - Arlesl1en Stitt 
No. 1 •) PreUid b) Meou· 
et c) Adacletto d) Karlllon 

13.00 Memleket ıaat a1a· 
ra ajanı •• meteoroloji ha
berleri. 13.15 MOzlk [KGçOk 
Orlleatra - Şef: Necip At 
kan] ::S - Pachernenk 
Vt1ana Stuu •) Ktıçük ıe · 
çlt reıml b) Opuada ba 
l•t mOzlfl c) Grebende ge
zinti d) Praterde Atlı Ka-
rınca 4 - Leopola 

Prens Pol, 
Ronıada 
(Beıt rafı birinci ıayfada) 

ler görütmOılerdlr 
San ıldıiına g6re Macarlı· 

tanla Yugoslavya araııodc 
bir y kanlafGUl üzerinde gö 

rüıülmftıtü~ . Buoa Yagoılav · 
y drı aleybt r değildir, Fak t 
bu yakınlaım de Yuaoı1a•· 
ya, ••ell Roman1a-Maca
riltan r 11ad ki müna1ebet· 
lerJn ıalah bulm 11nı fıte · 

mektedlr •• bu münHebel 
lcır, eallh buluna daha me
mnun olacaktır. 

Aynı zamanda bahanın, 
Arnavutluğu ıııall ıebebtyle 
Jcnl,•aztyet (berinde de g6· 
rüıülmtııtllr. fakat bOUln bu 
müzakerelere raimea ltal7a • 
Yuıoıla•1• ılc il ara11ada 
ıl1aal btr •ealka imza edll · 
mt1ecekt1r. Muhakkak olan 
bir aokta da, Yuıoıla •Jaaın 
artık antlkoıntntero paktına 
ıırmeıtoln mflvzuu babı ol
madıfı •e bunun için e111en 
lalç bir teklif kabul etmedi· 

ildir. ___ ... l!I __ _ 

Yugoslavya 
hangi tarafa 
meylediyor? 
Mır ıazeteıt 1az17or: 
«lht11ar Macarof «Yuaoı-

la•1a lıanıt t rafa me7ledi· 
ror?» Baıhiı altaada neıret· 
Ujl bir makalede Yuıoala y 

a dırm 
pehlivan 
güreşleri. 

da 

Buıln Bandırmada 

Dofanıpor kulubCi 1• 

rarıaa bG1l\k · 1alh •• 
ıerbell ıGreıler yapılacak· 

tar . 

Bu ıüret le re lttlrak et-

mek Gzere civar kaza •• 

aahl7elerden bir çok pehll · 

Taalar ııtmlttlr . Baıa Te· 

klrdailı ile Kara Ali ıllre

ıeceklerdlr. 

Daimi encümın toplantıs1. 
Dno Daimi Vdlyet Enci· 

meal mutad toplantıııaı ya· 

parak de•atrden ı•l•n e•· 

rakı mQzakere etmtı •e bu 

m•yanda Bandırmada lnhtlll 

edea T6rk Hava Karomu 

azahiına Umumi Mechıl tem. 

ıllen Bandırma aaaaıadaa 

lımatl Gökmeni Hçerek top 

lant111na ıon •ermtıtlr . 

Karbat hlhraıı 5 - Dok
nal - Rapıodl d6 majör 
6 - ıle11mer -- Kırlangıç· 
larıa ••daı 13.50 Türk 
mtlzlll l - S•zlaak pef · 
re•I 2 - Arif be7ln ıuıl· 
aak ıarkı: (Beal lenf biz r 
ederken] 3 Suzinak 
ıarkı: ( Gör6nce ıerdanın
dan) 4 - Zeki Arif la ıu

zlaak: [Se•dlm ıe•elt) S -
ŞGkrlnOn hüszam: (A1 6per· 
ken ıaları] 6 - HGzzam 
tiridi: [Ata blueılm ıelda) 
14 20-14·30 Konu1111a [Ka· 
dıa ıaatı] Çoeuk terbt1eılne 
,.atr 15 30 Milli Küme m6· 

ıab kalara [lV Mayıı it•· 
.landan aalden 17. 30 Prof· 
ram.17.35 Mlzllı [Pazar 
ça11 Pi. 18 3& Çoouk H•h 

Baı•ektlı Stnur Zvetko•lçfn · 

v enedıkte çok hararetli bır Posta İ~areıinde bir tayin. 

18.45 MGzlk (Şen oda Ü· 

ılfl: lbrahfm ÔzıGr H 

ateı b6ceklerl. 19. 15 Türlı 
mGılll (Fa11l heJell] 20 00 
Memleket Hat a1arı, ajanı 

•• meteoroloji haberleri. 
20. 15 TQrk müztil 1 - Şeh· 

nazpuaellk peırevi :Z Dede 
ntn ıehnaı puıehk beateal 
3 - Cavide Ha1rlntn ıeh· 

naı ,uaellk ıark111: [Ateı 
ııbı] 4 L mininin ıehnaa 
putellk aarkı: [Narı firkat 
ıulepaı) 5 - Sed&t Ôz. 

ıurette ııukbel edllwneıl ha· 
ıebtyle Yuaoılavyanıa ana · 
nevi ılyaıetlnl bırakarak 
Berltn - Roma mihverine 
meylettlil hakkında bir te· 
llkkl hattl olduiunu, Bulıa 
rlıtanda da bu ıekllde lıtlr 
kanaat meydana ıelcllilal, 

ıoo zamanlarda ıerek Sırp· 
larıo ve ıerelı Hınatlann 
Berho ve Ro111anm takdirle 
karııhyacağı ıelıllde durüıt 
hareket ett1klerlnl, eun11nla 

(Sonu dördüncü l&Jfada) 

19.00 Konuıma [Dokterun 
ıaattl 19.15 Türk müzlll 
(Hal muelklıl] Halk türkü· 
ıü •e 07un havaları 20.00 
M mlek t ıa t a1arı, ajaaı 

•e met orolojl hab rlerl . 

20 15 Tfirk 01üslğl {Kllılk 
proiram) idare eden: Me

ıut Cemtl Ankara Radyo 
kfime he7etl 2t .OO Konuı· 
ma 21. 15 Eıh Dl tahvJllt, 

topraiın ıehoH puHlı ıar 

lu: Cuı 1tdlp ç ilamak) 6 
- Reıat !rer: Keman tak· 
ılml 7 ...._ Şehaaa puaelik 
ıarlu: [Yandım demtaden l 
8 - Dealzotluaun ıehnaz 
puHhk: [Yolun bulamam) 
8 - Ded nln f hoaıpuıe· 

ilk yQrük ıemet: [Bir dtl· 
berdtr.) 10 ~ Sedat Ôztop· kambiyo - ou ut 9 Ztr · 
ralın ıehou puıehk aaz ıe · ol borttuı [fiut] 21 25 Ne
malı! 21.00 Neıelt plaklu ıell p 1iklar - R . 21.30 
- R. 21.10 Milztk (Rty ee· Folkl r (Halil BecM Yönd-
ıetlcumhur 8a doau 1 n tarafıoduoJ 21 -45 Mü 
Şef lhae.n Künter) 1 - :-So- zlk f Oda müziği Beet· 
uıa - Marı 2 - R maau hove - Trio ıl bemol 
- Tambourin 3 - Vlncent Maj6rj Piyano - Ulvi Ce· 
D'ın "1 - Wnlıenıtelo'ıo mel Erkin Keman Nec· 
kampı 4 - Vaıncr - Pa- det Remzt At k Vl1oloo11el 
rfıtfal Prelüdü 5 - Veber - Edip Sezen '.l2 10 Mü 
- V le da•et 22.00 Ana zlk (Melodi - Pi.] 22. 15 
dolu ojanıı [~por ıenbl] M6~ k {K6çük Orkeıtr Şt:f : 
22.10 Müztk (C zb nd Necip A§km] 1 Gtblıh 
PJ] 22.45- 4 Son j ns Çnlur keyf:ro: Vfaaoa 
h berleri • y rıulu pro · . fftl kıat 2 - Gle111m r -
ram. S b h ıelamı: Fantezi 3 -

1 J · .? - 939 Pazartesi Küoueke - L dl H mlltoo 
12 30 Proğram 12.35 Türk Op relloden Potpuri 4 

m(izlil (PL J J 3.00 Memle · Künneke - M vı elbleelt 
k t ıaat ayarı, ajnnı ve hcmıtreler operetinden Mart 
mehorolojı haberleri. 13 15 - nr ftnal 5 - Dellbeı 
-14 Mnzık [Hnfoni pllk· Kopelya baleıtndeo he -
laı) JS.30 Pro ram 18 35 bek dengı - Valı 23.00 
MGzlk [Opar• h k ıoda Son jaoı h ı:. berlerf ve a· 
Cetrdet Memduh tarafı d n rıo l proğram. 23 15 fi-zlk 
ko uıma Pi ld rl mtu.11 r} [Caıband - Pl.] 

Buna Poıta - Telıraf 

MadarlGI ıenlı ıeflerlnden 

kıza Tufan 30 ltra maaıla 

ıehrlmlz Poıta · Telgraf 

MadtirlOIG merkez ıefllğlne 

taJID edllmlıtır. 

Cürüm ~elillui kıyıp ol
maktan korunacık. 

Ôlüm Ye aiar mahiyette 

mGe11lr fiil slbl mühim •e 

mlılacel hldtı lerde adli 

lmtrl ree tıe el konuncaya 

kadar dcllllertn kaybolma 

11adan korunm ıını temin 

yolunda luz•mlu aarGlecek 

tedbtrlerla ahnmaıına dair 

MllU Miidaf aa Vekaletince 

alikahlara bir tamim 1npıl· 

mııtır. Adlt1e V eklletl de 

bu buıusta teıktli.una ayrı 

bir t mim yapar '' eekeri 
k zay tAbi cürümlerde bir 

tar ft n aalihiyetlt askeri 

mak m vemercıler haber

dar edtlmekle benıbcr dijer 

tuaftoo d ıkert muhake · 

me uıulü kanunu hükOmlerl 

dalreatode muamele yapıl· 

m sanı bıldlrmlotir 

Üz rin~ı esr r çı mış. 
Dlnkçtler mabalteılnden 

• 
ku durıı.cı çırağı Mebmo. 

dın üzerinde dö 
rt p rça 
ve zabıtaca bu euarın ne 
reden alıodıiı ııoruldufunda 

helv cı Mr.hmet tarafınden 

cebine konmuı olacaiını ld · 
d ta ettlilnden her iki 1 hak 
kıod tutulan evrak ıle 
birlikte adlay ye • vk ttdil
mltlerdlr. 

•• u Yarın T ayare 
·htıf. li yapıla-

caktır. t 
feci bir 
zası oldu 

Sıoncı - l akal tstzsyonlan ıraıtndı olan Yaran ıaat 11 de T a1ar• 
ı•hltlerl lbtıf la yapılacak
tır. lhtafale ala1dan bir bö · 
lGk atker, ıubaylar, memur. 
lar. okullar talebeıl, ıporcu 
lar •e halk tıtlrak edecek. 
Ur. 

İhtlf al ıehlr aüdGiünün 
ıaat J 1 de çalma1tle baıla
yacakhr. 

Meraalm eınHıoda bir 
ıenç ıubayla, Ta1are Cemi· 
yeti adına bfr zatın vere-

1 

cek nutull ile kahraman 
ıebltlerln aziz hlhraları anı 
lacaktar. 

DünlıiJ 
atletizm 
müsabakaları. 

19 Ma111ta ıehrlmlze ıe-
lecek lıt nbul atletlerine 

karıı, B6lı mtzt temıtlen çı 
kacal& koıucular aruında 

diio Hçme müıabakalarımn 
bar kıımı J pılmııtır. Diğer· 

lerine bu ıün de deYam edı

lecektlr . 

Dün yapılan müsabaka · 
larda derece alan atletlerin 

lılmlerlnl yazıyoruz: 

Grillt: 
Şevket I O. U~ la bırıncl, 

Salih 9.95 le ikinci, Şerif 

de üçü cü olmuıtur. 

Disk: 
Şevltet 29.17 metre ata 

ra k b l rbıcl, A teı Mehmet 

27.95 le ikinci, :Salah üçün· 
cü .. 

100 tire: 
Bu koıuya fazla atlet it · 

tlrak ett!ğlnd n &ki kat gort 
6zerloden yapılmııtır. 

Birinci kataıorlde, Ah· 

m t Yaz rel 12-1.5 btrlnct. 

HOıeylo ikinci ve Necati 

6ç0nc0, 1 fnd kategoride, 

H taD Mavilt J2.5 le blrloci, 

Şevket lktnce, Nuri ücüncG 

olmuıl ıdır. Bunların ftnah 

bu ıüo y pal c ktır. 

800 Metre 

Sokrat birinci, derece 2, 12 

Hauo Ôzaoyıı ikinci, 

200 Mtlre 

Ahmet Yu . .ıre1 bt· 

rJncl, H ııan Mavıh tktnct 

ve Şe ket üçuncü olmuılar 
dar. 

Bu güo de d lier numara 
l rıra de•am edilerek Böige 

et lct takımı belll olacaktır. 

Yurddaş! 

Yar1n saat 11 de 
yapılacak rayare ihti-
1 aline iştirak ederek 
hava şehitlerine karşı 
beslediğin saygıyı 

göster. 

bu kazıda bir arabam agu yaral ndı. 
Dnn ıaat 14 de Bandır -

ma ile ıebrlmiz araıında 

feci bir tren kazaıı olmuı 

tur . 
Ôjrendlilmtze ıöre, vaka 

161le cere1an elmlttlr; 
Saat 14 de dolru Han· 

darmadan ıebrlmfze gelmek 
te olan 1282 numaralı mar
ıaadhdn 6nilne Sıiarc1 Ak· 
aakal lıta11oaları ara11nda 
çıft atlı bir y6k arab ıı çık 
mııtn. Marıandtıle arabanın 

karııl•ımaaı çok ant olmuı· 
tur. Bunun için ne arabacı 
ne de maklnlıt çarpıımaya 

mani olacak bir tedbir ala· 
btlmlttlr.lu çok feci çar· 
pııma netlculnde iki be11ır 
parçalaamıı, araba harap 
olmuı, arabacı da muble. 
lif 1erlerlnden alır 1•
ralanmııtar . 

Kaza11 müteakip tren btr 
az llerlde durtiurularak •iar 
1arala olan arabacı bir va
ioDa abnmııhr. 

Şehir lıtu1onunda indiri
len 7arah memleket hHta
haneatne kaldmlmııtar. Kaza 
bakluoda tahkikat yapılmak· 
tadır. 

Potemkin Ulus- Bir Çek faşisti 
lar soayetes; idama mahkum 
ko sey ·ne riya- edildi. 

set edecek. 
Moıkova, 13 (Rad10) 

tiarfclJe Nazm Molotofun 
Moıko•adao ayralmHı kabil 

olmft dıfındaa Uluılar Soı 

yeteal konıe1Jne Harlcl7e Ko · 

mlaert Mua•lol Potemklnln 
aıltmeat takarriir eylemlttlr. 

Potemkln, konıeyln ıene lç

ttmaıo rfyatet edecektir. 

Almanyada ha
yat pahalılığı. 

Londr , 13 (A.A.) - Pnt 
ajanıının Pcajdan b tldlrdl-

ilne ı&re alınan ciddi ted· 
birlere rafmen hayat paha 

lıhiı artmaktadır Bir kısım 
madenlerin az mtktarda 
me•eut olme.eı veya htç bu 

' luom m ıı yüzOnden flatlar 

tedricen 1lkıelmektedlr. 

lim(ir, Teaalreoto ortadan 
kaybolduf u görülmektedir. 
Bazı flatlar da yüı:de yüz art· 

Prai, 13 (A.A.) - Pral· 
dakl Alman dl•aetharbl Çek 
faıletlerlnln ıeft , General 
G•jnauın arkadaıını milli 
Çek zlhnl1eU ıahaaıada fa· 
allyette bulun111aaından do
la11 tdama mahkum etmlt
tlr. 

Alman makamlara ıene· 
rala da her türlü ılyul f aa· 
liyctte bulunmaktan menet· 
mittir Akıl takdirde te•lıdf 
edlleceflol bıldlrmlttlr. 

Polonya ve 
Danzig me

selesi. 
Varıo•a, 13 ( A .A.) 

Polonya efkirı umumt7e11 
Danztı hakkında ber tGrlQ 
pleblıt fikrini red etmekte· 
dlrler. 

mııtır. 

Almıı.a1ada yapılan tlk 
ıuni ıahuolar pl,aıada ao· 
rülmeğe baılanmııtar. 

Türk • lngiliz anlaşması 
(Baıtarah blrlrıcl aa:yfada ) 

e11üı etmeılnln tnrt olduiu
ou ıöylemlıttr . 

Danzlg meı loıtne temıu 

eden Çember!ayn lngllterc 

oln bu meaelcnıo müıltbaoe 
bir ıurette h ile ti m al ar 

zuıunda bulunduiuou, fakat 
Polonyanın tıtlk li\ant tohdtd 

edecek ıekilde u•vet fıU· 

malt huaaıunda far ar edddı · 

i l takdirde bu yüzden pat 
lak •erecek olan bir harbe 
loıllterentn de karııacajını 

ıöylem'ttlr 

Loodro, 13 ( R dyo ) -
A vanı K mar&tt ıD bu aün 
kü topl ntısı çok gQrültülü 
olmuıtur. Mub Uf mebuehır· 
d n b ıılar ı; Teı j ırnııoın, 

Rus - lnglllz mdzııkerelerl 
hakkında verdfct hrı herden 
dolayı B peidl Çember!ayu
deo ııııaller aormuılar ve 
m6zakerelerlo ne raddede 
oldo~unu anlftmak iıtemııler 
dir 

Ç mberlly , ıorulao ıu 

allere ctt••P verecek ezcüm· 
le demııur kı:· 

- Ruıya ile baıhyao 

m6z kereler devam ediyor. 
Taa ajan ınıo bıı müzake
relere dair verdtil haber, 
bir anlaım zlağın maluulü
dür .» 

Baıvekll. ebur.l rdan bl-
rlılolo; deYam eden nıüıa

kereletln, akı devlet ·ar .. , ... 
da bir ltttf akı tıtth da f edip 
etmedlil hakkındaki ıualtoe 
ce9ııp verirken, lngtltereolP 
nttfaka da amado bulundu· 
ğunu beynn eylcmtıtlr. 

Muhsltf mebuılar • 
dan b zılara, hıı 

rlclye N zm Halafaluın oe· 
deu dolayı bbz~t Moıko•a 
ya gidip Ruı ricali tle tcı

mu ıeldıf ınt .aormutlardır· 
Baıvekıl , bu ıuale cevoP 
vermemtı ve Ruıya tle. de· 
vam eden münkerelerıo. 

yakmda tam bir ttlllfla oe· 
ttcelen-ceftoden omıdvar 

bu1undufuou ıoyl ekle ık
tıfa eylemlıttr. 
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Vaziyetin an htarı 
T ürkiyenin elindedir 

f rınstz ziraat vekilini do· 
lın~ırma~ ısıe~ıler. 

19 ayı ge ı çlik bayramı 
Fransız Ziraat VekılJ M6ı 

ya Queudle, methur hır do· 
Yazan: Kenneth Williams landırıcı tarafından dolandı 

1 
c<Ye~ J:•Gnkde btrçok dip· ı hun idameslnf arzu eder. rılmak Ozere iken zabıta ta. 

1 
omaU k are ~t •e temaı 

1 

Fckıt Türk de•let adamları rafandfta yakalanmıttlr. 
arıa vu ua ıe dJfı fU ıara· tecerrüt ılyaHtlne taraftar Kendlılnc bir neırlyatçı 

dKa Sov1et Ruıya H rlclyo olamıyaca" derecede uzalı ıüıil v<'lren dolandırıc; bllhıu. 
01aııer Mua•lnı B p t ki 

1 
· o em görme hauaema maliktirler. 1a Turizm propajanda11 :r•p· 

n n Ankara1a Japtaiı zt Onlar, Balk nla komıularına mak tıtedt"tnt btldırerek 
Jaret az h 1ı 
dtr. 

e •1Dml1etll defli vaki olacak bir tehdidin Franıız Ztra~t Vekiline yak· 

kendalerlne de bir tehdit letmıı ve Vekilin kendfıtae 
TOrkl1e tle Sovyet Ru11a olacaiını bilirler. kartı duyduiu aempattdea 

Bırleıllr Cumhurl1etlerl ara- Ankaranıo ı•rek Balkan l•tıf ade edecek vekil kalma-
11•da ideoloji bakımından aotantında, ıerelue Sadaa· dan Fraoıız pollıtntn eline 
IDevcat hulun11111ao fttlrak, bad paktaada en bat rolü geçmlıttr. 
IDenfaatlerln yıkanlaiı •• Gzerlne alma11 ıebepılz de· M6ıy6 Quelulle dalreatnde 
benzerlfil bakımından mev· illdı. görüıtüjü adaman pollıler 
cıııttur Yeni cumhurrelıl lı- Türkıye komıularını ku. tarafından teYklf edilmek ıı-
met laönlo6D lf baıına ıel· vetlendlrmeyl, oalann da teaUdtilnl ıörünce hayret 
dtflnden bert de iki memle- kendlılal lcuvvetlendırmHlol etmtı, fakat Hzlyete hiç bir 
ket araıında ••mimi mloa· Jıtemııur. Bu euretle kendi· ıektlde müdehale etmemlı · 
aebetler kuvvetlenmlıtlr. ılnln eadültrl ve ziraat lı· ti!'. 

B•ıGa Ru17a ile Türkiye lihah pllnlannı tatbike tm· Möıy6 Qeıulle vezlyetl 

(8 ttarafı birinci sayfada) 
gezileri yaparak muayyen 
uatte cumhuriyet anıtı el 
varma gel ı rler ve burnyn 
Ebedi Şef AtatCirkün yüluok 
ve aziz hatıruına hürmeten 
çelenlder koyarlar . Kaftle 
buradan dofıuca bayram 
kutlarnaeı ve töreni yapıla 

cak olan ıpor alanına veya
hut cumhuriyet meydnoına 

ııder 

3 - Tören töyle olacllk· 
tar: 

b k önünden 
kanının ve eı.ı ıD 

akleı.rdır. 
ıeçlt reaml yapac k , u. 

Geçit reeml her ıpo 
l ıporcu t'fl 

lü~ü veya oku uo f 
111uhteU 

talebe uyuını ve kiaıül 
ıpor ıubelertod~kt te f 

_ ek bir ır 
deıeceılnf goetcrec b-
ut vermlf olacrıjından ı · u· 

Por ku up 
tün okulların ye 1 l 

l vcutlarlY e 
lerinln tekınt me u••'" ve veı en muotazaın 

ıt reııulne 
mal:ıemelerıle eeÇ 

katılmaları ıktııft ed~:tbol· 
Geçit roımlertnde 

krtmctler, 
raalar güreoçtler' eı 

' lh l her yere 
kayakcılar •e 811 b 1 rl or ıu e • 
g6re mevcut •P b lk 

l "fe a ın 
temılıi ıekıller e k 

1 l ıol artıraca ' 
ıpora olan 1 ı 1 

1 tte 
•kemıne ıye 

lotızam ve mu ı 
. k 1 lo huarlaom• ı, 

geçme Ç 

tedbir almahdırlar· 
4 - Geçit reııol bttıoce 

J ımoaıtlk okul talebelerlolD •ra91ndald doıtluk her za · kin bulacağını anlamııtır. bıllbare 6frenmlttlr. 
•••kinden kuvvetlidir. M d"" ğ -----S lh rıo acara uşmanlı 1 Avrupanın aereh ıarkıoda 

U UO 0 nmaz bÜfÜDIOfÜ Bılhu .. Araplar araaında ıerak cenubundakı vazıyet· 

A ) Çelenk koyma mera 
ılmlodeo d6nen bütfio okul 
taleoelerl (orta, yükıek, rea 
mi, buıud bütfin okullar ve 

ünlveralte ·~ sporcular. ) 
( K6yle:rde ve orta okul ol 
mıyan kazafuda tik okul 
talebeleri ) Hat 9 30 da ıpor 
alanlarında, ( olmıyıan yer 
lerde cumhuriyet meydanla 
rıoda ) toplanacaklar ve ev 
velce bezırlanmıı bulunacak 
krokiye a6re yerlerini ala· 
caklardar. 

göıterıleri baılar. Bu ,a.ıe· 
rıler azami bır •a•t bir çe1· 

TGrka,e, Ruı:raaao bOtGo bir takım a6rmealer vardır lerlnl ıayet iyi takdir et-
dGaJa ltlertnde, bllba11a ki b•nlar, Türkl~enln bir mektedtrler . Bu ilet devlet 
Jalun ıark meıelelerlnde De takım maceralar ta11trladılı tle 1rerp ara11nda tem bfr 
kadar •l•r baıan bir mev · kanaatindedirler. Fakat bir aolaımaya varılması fatlk-
cuclı1et oldufunu ıayet IJJ tarafın g6aterdıft bu korku· bal için bedenen ümitleri 
takdir eder. Fakat bu, TClr· lera ite tarafm ıhtıra•ların ıercekleıUrecektır.» 
lıtyenla ıuibun bôl6n111eı da yer yoktur - Great Briteln 

bGUinlOftl ıtbı meaelelerde Tnrkl:re cumhuriyetinin and the EHt-

tıplu Ruıya ıtbı dOıündnın açıkça beyan etuıı uaeJar· Karşılığın tek SE bEbi: 
mla&1ına ıelmez. Hhlıl7e, dan blrlıl mütecanlı oluıu «Bugüokfi Avrupa vezlye· 
ılya1et111de doktrloer olmak· d ur. tınla bariz karakteri ıer. 
tan ZIJade ampiriktir. Bu Bundan dolayı, onun ya- g!ohk noktalarının mutedil 
buıuıta daha ziyade İegU · kın flttkbalde memleketin llğl ve bu ıcrıınliğln bir 
tere rlbJ dGıünOr. Yani ıul. bu mOtecınlı manzarasını yerden dığerlne ıeçltteld 
la.un teladıt edtldlil za111an bozup mılllyetpeıverllk blı· ıCiratldlr. 
ıulh cepheılal ku•vetlendlr leriJle kafalara dolu Arap· Bir gün zıhtnler İıpanya 
••:rl tercih eder; tlmdıkı ları da hududlan ıçtne al· f§!yle me11uldOr. halynn kı 
halde Jıudım fcıp etmlyen meja teıebbilı etmcılne th· talemnan, Alman telrn!ıtyen 
yerlerde :rardımda liuluna • tlmal Yerilemez. lerlnln no diye bu memle 

caıana dair taabh6tlere ıı- istikbal için ümıtler kt"ıttc kaldıkları auıtıralıyor 
rlımez. E Gerek Türkiye, ıerek rlHI gün Hollanda Ourln 

Ştaıdt Ruıya lle yapılan d b d «uı1a bueünkü günae, 1 en lr en ite r 6zglra eel 
oıGzakerelerln reallıt eıaı· yor Bankalardan altır:ılar 
lara tıtlnat edecejl ve Hal- ntı ölçfide, vaziyetin anab. 
kanları kendtlerl•I tehdit tanaı eUerlode tutu)·orlar. kaçırılıyor ... Barajlaran itle· 

d Onların verecekleri •on ko· Yit latzı tecrübe ediliyor .. 
e en 111lbver lıtlli11 korku 

d ı. rsr, uıeralda, hket ıtımat Soara Slovakyada, Rohem · 
•un an •Urtarmayı lıllhdaf 
eylı:recefl umulabilir. la ve emniyetle beklenmek J~da futrna kopuyor.. Da-

S lh 1 d tedtr. ha oraya yıldmoı dOıer 
U JO UR 1 Her tktıı de harp ı.temJ düımvz bulutlar ıilratlc ce· 

b Ti Grlılyenln ıulb tarafında yor. fel<at tklıl de, yalnız nuba dofru akıyorlar Aca· 
" unduiunu ıö1lemeje lu" ecnebi aıkerlerln Türk ve IJa ıare Romenyenliı mı? 

zum yoktur. Onun hazırla· R 
111 

ld uı topraklarını tettli1a Diye düıüoülüyor . . Fak et 
11 0 uju lnktıaf ve terak · baıledıkları zaman t•hdld h 8 1 1 kt plialarınıa ıerçelcleı 

1 
~ ayır. u utlar tlma e doi· 

lçt D!eı edilmeye baıianmıı olmıya · ru çıluyor Lıtvanyn, Me . 
D uzan zaman ıulh Ve bu· caeını bildikleri fıttklllferl .. f l k k h 1 ~Qr içinde bulunmak istedi. ~ me nazı no ta a !De ge· 

il lılki.rdı r . Bundan d 
1 

müdafftft fçln harp etmt'"fe ltyor Boltıkta vaziyet du 

R o ayı h:szır bulunml!lktadırlar . 1 d 1 Adt 11'-'-•Ya atbı Türkiye d l ru ur uru maz rya a 

• .,,-::::::::~~..:~..:~e:.:•u:...!. ... ~A::a~k:a~r:a..:d:a~,..:M:o:•:~:o:v~a:..:d~a~ ... ~(S:o:n:u~d:o::"r~üacü ~oyfeda) 
·••DTGrkdtlt o• - nın ~efrılc .. 111: a•naaaaaDaaaaaaa0 

1 CENGi1r. lutAll1t ··a 
•. Yaıun: H. LA a 

•ooaa MP Çeviren: ENVER ATAFRA.1' : 
a11a11 a1111D T ~o 

1 1 
b efrıka 1'lf! 63 aaaaaaaaaa11• 

r uruolu Ermeniler 
aalr Jerlerlndekı t ' ko· 
rafında a'- a eııo et

i 11ala1 n veya k l 
çadırlarda 1 

._ uyuyan Moio\ 
aı.:erluıoe - k k •'f d ur e nazarlar G e •r•k atlar1111n üzerJ•tl• 

oht1e dofru yollanıyorlar
clı. 

Mojollar bu poeta yolla. 
rıoı 11ln bir nezarat altında 
b•lluouyorlordı. Her eyaletin 
e11 büyük tehrıode bir (Da 
roa) • Yotl&r emfnl bulu 
nu1ordu Bunlar kendi me

"'•rlyetlert dahilinde tam 
bır ıalihtyetl bıtzdtler, yen
larandald kiUplcrl va11t111 

u. ıellp ıeçeo b6tftn ya 
~•ncılann b!ınlf!ri ile etY -
1•rırı cıaı ve nevtlertol kay· 

-A94erlerdl . 

Konak muhıftıtlan ehem 
mlyetslz btr pohı kıtaıundan 
ibaretti Eıuen buradaki 
htzrod ıayet kolaydı Civar 
da bulunan ahali kendilerine 
icap eden hlsmetl derhal ya 
parlardı Koltuiundakl uzun 
mızralı ve aamur kOrlııO ve
ya • en 1reylfl dnhlndeo 
mantoıuoua alhDda parlıyen 
roaan zırhlı ıie kOçük atı 

DID 6zerfnde tr6rfilecek teİr 

bir Mofol ol!'fet'I, ıırdıf ı h er 
köyün bilttln ebalıılnt ken

dıalno yardıma ve hizmete 
hazır bir halde etrafında 

buiurdu Eıaatıo nöbetçi uyu 
ıa veya dıkkct etmee• bıle 
bir Moğolun btr tek üzeDgl· 

sini olıun çftlmoja kim ce

Hret edeblllrclt k• .. 

Kıuakoruma gönderilen 
Müelüman ıanatkirlar. dı

varcılnr. sJlib uetalara rna 
den ıı!eruecllerf, tuğlacılar, 

h la dokuyucular, &azende 
-.e hanendelerdeo ooürekliep 
eılrler ıteplerfn buz'u rüz 
garları nltındA donarak Ye 
yorguoluttan ayaklarını 
güçlOkle sürüyerek uzun 
kervan yolu boyunea geçip 
giderlerken kendilerine bir 
tek Moğo\ ınvarfal mu ha· 
fızlık ederdi. Zaten naaıl •e 
nereye çıkablilrlerdl ki. 

Bunlarla beraber karma· 
karıtık bfr aürü ballıta Go 
biye doiru ııör Qyorlardı 

Gözlerini vetanlarının uzak 
daflsrına dikerek dua te
kerldclerint çevire çevire 
yürüyt"n sarı kalpakla Lllma 
nhipierl; Hayatlan. uluhlye· 
te tebeddül eden mukaddee 
otı bulmak gayeılne ha1re 
dilmlf olr.ıo mCitebeulm yOzlO 
çekik gözlü budtat papaalar; 
çıplek pyakh l.ketler, etraf 

larıodakl aı...e temae1He 

B ) Sabahleyin ıaat tam 
1 O da ana hallın en büyGk 
idare amiri yanında aakerl 
Komutan ile ParU t1atkaoı, 
Hallıevl Batkenı, Belediye 
Relıt,KültQr 1nün1e111ılı oldu
ju balde toplantı yeraee ee. 
lecek, hazar buıunan talebe 
ve ıpoıcuları ıellmladıktan 

ıonra törendeki yerinı ala
caktır. 

C ) Buı>daa ıoara bütün 
talebe ve ıporcular birlıkte 

ve muzaka tle, (olmıyan yer· 

l'!rde ııtızdın ) lıtıklll mar
tını ıö1h1ecekler. Bu eenada 
aahaye. Türk bAyrağı çekUe

cektrr. 

D) Bu rnereıslmi müteakip 
törene rlyoıet edf:'n zat Jle 

evvdce Vail ve Parti Baıka 
nı tarafında o sr.çılmft olan 

talebelerdec biri ve ıporcu 

bir genç 19 May11 a<inünün 

tarihi k17meUnl ve eporun 
bir uluıun beden kabiliyeti 
t'e karaktertol yükıeltmek 

huıuıuoda ve yurd m<ida
f aa.ında oyıuyacafı rol O 
tebarüz ettlracek birer aöylev 
•ereceklerdir. Bu söylevlerin 
her bJrt onar dakikayı geç 

mfyccelttfr. 
E) Nutuklardan ıonra bat· 

ta okul talebeleri olmak üze
re bütün ıporcular tören ba,· 

ye ban er, uzun 1açh Hlat 
fakirleri, euarh alimleri va
kıf olduklar1 iddia edıleo 

kül rengi elbJaelı Neaturi 
pBpuları hafıf ıeıle dua 
edl!'rek geçip gldt1orlardı. 

Ve l.utün bu hay Ye huy 
arn11nda, ter ve köpük fçfn · 
de yüzen atımo üıtünde 

olarak bir ıüvarf zabltJ ge 
Jır, maoderlolerlle papasları 
bfrblrfna kaıar11p konaiın 

yurtları öaOnde y61uek aeale 
bir parola a61·•1erek durur
du. Derhal ,._orıafın f!n ı,.ı 

atı kl!ndıaıne verHlr ve afi 
•arl acıldlfl gibi uço rak 
yoluna devam ederdi Bun 
lar hanın, günde 150 fer· 
sablık meaafevJ hiç dinlen 
mcden kat cdea poıtacıla 
rı ıdl. 

Bu (Yam) ları, bu tarlhlea 
iki neıll ıonra (Han balık) 

18yahah 11raıında Muko 

pohı ıörmüt ve uzun uzun 
yazınıfh Markopolo bunlar 
ha kk1nda 9öylt! diyor: 

cHaoıa poatacıluı her 

reil geçmem"lldlr. k 
5 - Okulların J ımıı11tı 

aöıterllerlol 1porculaf )taran• • ı arı · 
f d bQtün ıpor a an 
ın ao hareketle· 

da yapılacak ıpor 

rl takip eder. 1 8 kut aıo 
6 _ Bayramı 

iıdakl ıe· 
komlıyonl&rı aıa 

kıllerde kurulur: 
A ) Valiyetlerde: Batk•Dı 

il 1 Vail ve Parti Baıka-
uJe er. 8 ledl· 

Aıkeri Komutao, e 
nı, DırektörO, 
ye Retıl, .KültOr Mil 
Halkevl Baıkaoı, Spor ti 

ıUl8 .... 
Matbuat ın 111 

meutlı, 

lerl. . Be kaD, 
B ) Kaıalard•· Alı. i 

k 111 eaer 
eyeler. Kaym• a 'k Be· 

ti B•t anı, 
Komutan Par 

, ,Kaıtur MOme1· 
ledıye Refıl, kanı (Hru), 
ılll, HalkevJ B!lf ) 

il (yanı · 
Spor Mümeuı 

d • Baıkan, 
C ) Nahiyeler c. P 

MudOıO ar· 
Üyeler, Nabiye Relal 

tı k Belediye ' u ıaı anı, MOme11ıll, 
{ vnrH ), KültO~· ) 

• ll (vafl• 
Spor Mumeol ' O 

O) Kö lerde: Baıkan. 1e 
Y l · jretaıeDI 

ler. Mubter, Oku 0 k 
Parti oc• 

veya elltmeof, ( 
Relef var· 

baıkam, Belediye 
ıa) 

7 
- ü bO J9 MaJH ıuo 

k abalar ve 
tün ıehtrler, 11 Ta . 
köyler bayraklan•cak. ( ~ 

P ti bayr••I 
Umatıoa ıöre ar 
da a1ılacaktır ) 

1 Re1ml binalarla Part ye 

Halke.1 merkeılerf, ıpor ku-

25 feuahda bir konakk J•~ 
rt bulurlardı. Bu oaa 
yerlertne (Allı poıta tataı· 
yonu) adı verıtlrdl. 8üt0o 
bu konak yerlerinin her 
birinde gOzel ve ıeDlf bir 
bina bulunmakta ıdı. Bu 
bfna ayol zamanda otel 
vazlfe•lnf de ıörürdü. Ote· 
lto bütün odaları, iyi ya· 
taklar ve ipek 6rtülerle d6· 
ıeomlftl; bir kral bile bu 
otellerde memnuniyetle ka· 

hna btllrdt. » 
«Konak yerlerio!ıı bazı 

larıoda 4 O. cflferlerıade de 
sadece 200 at bulunurdu. 
Bizzat haoın postacıları, 
umumi caddeden ayrılarak 
•ulauz ve tamamlle ıayrl 
meaküo arazld~n reçtlkferl 
saman bile uzck meeafe
lerle de olsa bile kendflerl · 

11" b6tün fhtlyaçlarını te 
mlo edebılecek olan bu 
konak yerlerine teaadOf 

ederlerdi.» 
«06oy da hiç bir lmpa 

rator, lual ••ra büklaular 

• 

lılplerJ ve umumi yerler ı•· 
celeytn de ıııkla donatala· 

caktar. 
8 - T6reo alaolarma ve 

ıehrJn müna1lp yerlerine Ye
clıeler konacaktır. 

9 - Ş~btr ve kaubalar· 

d11kl dükkan, mağaza •!trio· 
lerl ıle nakli ya11taları bu 
güoün mlaa1ıau uygun ola
rak ı6ıleoccekUr. 

ı O - Olan yerlerde ı•hlr 
ve ka.abalar Ozerloe taya· 

relet'le vecizeler atmak Oze 
re tedbfr alıoacaktır. (Ta,
yare kateları bu buıuıta bal
la oldukları makamdan emir 
alacaklardır ) 

11 - TürkkuıunuD ıu. 

heleri olan yerlerde, bu ba:r· 
ram• hareketli bir ıurett• 
katalma11, TOrk Hava Kuru
mundan rica edılmtı oldu
ğundan bu gıbl :rerlerde kut· 
lam• komlıyoouna Türkku. 
fU 111üme111lı de Oye olarak 

1ırecektlr · 
12 - Meydanlarda ve 

ıabalarda hoperlörlerdeo lı 
tıfade edılecektır. 

13 - Her t•hlrde, kaıa -
ba ye &löyde törene bizzat 
ıelemtyecek thttyar ıporcu
lara ( okçu, ciritçi, pehlivan 
atacı ve emıalı) eeçılmlf bir 
heyet göoderllerek IAJlfl :11· 
yaretlerl yapılacaktır. 

14 - Her tOrll ıpor mil· 

ıabakalarıoda kezınılmıı 
mükafatların buıOn teTzl 
edtlme1I için tedbir ahaacak. 

tar. 
15 Okul tılebeılnln 

kıyafetleri KOltftr Bakanhiı· 
nlD ıönderınlı olduiu tali
matta yazıl.dır. Sporcuları• 
taııyacafı luyafet için Bedea 
Terblyeıt Genel Dlrektörll· 
iO ilzam ıelen talimata ıöo· 
derecek tir. 

ı 6 - Halkevl olan yer· 
lerde Halkevlerl ıpor ıube· 
lerl tarafından, olmıyen 

yerlerde be ıpor kulCiplerl 

tarafmdaD lıtlf edeli ve el· 
lencelı toplantılarla ıecele· 
leyin dahi ıençlıjta lltlfa
dtleodlrllmeal temin oluna· 

caktır. 
ı 7 _ Şenlik ıtınG mek· 

tepll ve ıporcuJar tarafın
dan ae~llecek bir heyet ka

aaba ıebltlljlol ve vara• 
hıutahaneyl ziyaret ederler. 

böyle bir tıe bu kadar bG· 
yGk bir 19rvet bailama· 
mııtır. Devlet poıta idare 

ılnln 300.000 h ve 1 O 000 
deo fazla blnGıı vardı . Bil· 

tfln bu teılıat taıa'fYUr 

edllemtyecek kadar bı1ret 

verici idi.» 
«Bu vaııta t!e han darı 

ıünlfik yotdaa 24 ıaat 
fçlodr. haber alabıllrdf. Ba· 
:cc.D han balık ıehr•nln ye· 
mlf bahcıelerlnd• aabah er
kendeo kaparılao taze m•J· 
vaJar, erteıl ~iioQn ak tamın· 
da, 400 kılometre usakta 
olan Candu ıe:hrlndekl ho
kümdarın mHuına konu. 
lurdu » 

« Bazan çok mOhlm ha
berler için a:rrıca bir yıldı
rım poıtıus kurulmuatu, bu 
lJoıtalar ıünde 250 feraab 
meıafe kat ederler, ı•celerl 
de aynı me1afeyl ıertde b;~ 
ralnrlardı Bu poıtacılar, 

bellerinde. üzeri çıngırak
larla dolu reblf bir beyaı 

-SONU VAR-
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Günün siyasi meseleleri: 

p o 
mak 

a k ybo -
hlik 

o 

1 e 
(Ev .. elkl yazımn devamı) 

Sulh nıutanrrJzlara faik 
kuvvetlerin btrleımeıtle kur 
t ul a btllr.. Nazi aleyhtarı 

lan bütün memleketler har
bin 6nioe ıeçmelr lıtedlk· 
lerl takdirde bu anlaımaya 
derhal lroımahdırlar 

Her ıeyden evvel vakit 
ka ybetmemela Jazımdır . Ruı 
teklifleri üznlnden bir kaç 
ailn aeçmlıttr . 

K6kleımfı Itır ldetlnl fe
da ederek mecburi aıkerltil 
ihya etmlı o1an lngtltere 
Franaa cumhuriyeti ıle bir· 
lıkte Polonyadan mftıterek 
ıayelerf yoluna mani çıkart 
mamalarını lıtemek hakkına 
malıktırler. 

Yalnız Sovyet Ruıya He 
teırlld mesai etmek defli, 
bu aalaımaya ü~ Baltık dev 
lettnl, Letonya, Eatonya ve 
LUvanya yı da dahli etmek 
lizımdır. 

Bu Gç devletin, küçGk 
canıl orduları Sovyel Ruı 

YAZAN: 

Vinston Churchil/ 
yaoıa yardımUc 

dır bir kuvvet 
glrebılırler. 

ıayenı tak· 
v~ztyeUne 

Nazi toarruzuDa kartı ko· 
yacak bir ıar~ cephealola 

Ruıyaoın btlful yardıma ol · 
madao te~ktllnl mümkün kı· 

lacak hiç bir ıekrl yoktur. 
RuıJamn, Möııyö Hatlerln 

ıarlıi Avrupa bakkıodekt 
projel~rlolo tahakkuk etme 

ılne mani olmakta bn,ülc 
menfaatleri vordır. Baltık 

denizi ve Karadenfz etr . 
fındald devletleri blr!e-

ıerek muhtemel blr lıtlliyıa 
karıı mOıterek bir hudut 
teıktl etmeleri de yerinde 
bir hareket olur Eğer böy· 
le bir .hudut çok evvelden 

•• iyi niyetlerle teıkıl edil · 
mtı ve garp devletlerlle de 
aıkerl cihetlerden anleı ıl- 1 
mıı olıaydı Httlerlere Gartng . 
lere, Hlmm1erlere çok ev
velden karı• konulmuı olur
tlu. » 

Polonya ve Avrupa 
meseleleri 

[DGnkl yazınıa devamı) 
B. Beaeı tarahadan ah

makça muamele edllmıı 
olan Polonyaaın yapmaca· 
lafa lttlrak etmek hınına 
m tlap olamayııana na11l 
t•ımalı? 

Polonya, o zaman, tama· 
mlyle Almanya tarafına te . 
mayül etti. Mılletler ceml
yetcadekl azalıfını terk etti. 
Sovyetlertn beyhude tehdit 
lerlal lllthfef etti. Yalnız 

lnrlltere ile Franaanın aahtp 
oldukları ı6mGrıeları lıtedt. 
B. Bekin Berllne ve Roma · 
ya yaptıfı ziyaretlerle 1934 
Leh - Alman muabedeılnl 
tealt etti. Büyftk tazahGrler-
Je de B Rıbbeatropu •e 
ıerıç B Cfa•oyu kabul etti. 

* * * F kat bir ıün geldi ki 
haritalara bakıldı. 

O ıOn, Polonya fark etti 
ki, Almanya 1934 denberl 
100 000 klloa>etre murab· 
b ı bQy6müıtür; Ltt.anya 
ve Sfo•akya cıbetlerladen 
kendlılnl kuıatmaktadır; 6 
mtlyoou Polooyada olan 
Ukranyalalar üzerinde ıözü 
•ardır. 

etti. Ve berllode durmadan 
B Bek Londraya ırlttl 

Daha 31 martta B. Çem· 
berliyn fogllterenln P0 108 • 

1• tecavüze ufradıiı tak
dirde 1ardımına koıl\cajıoı 

bayan etmft olduiu için ko· 
nuıma kolay oldu. Bunun 
netlceıl devamlı ve luır;ı· 
lıkh karakterde bir loıılız 
- Polonya tttıfslu oldu. Bu 
lttıf ak 1921 Fransız - Leh 
muahedeıloe muvaztdtr. 

* * * 
lnıtltere her ıeyt arzet-

mtıtlr Polonya bepılnl ka 
bul etmlf dejıldır. 

Meıeli inanmadığı So• 
yetlerla yardıannı red et-
mittir. Bir dliorlae karıı 

1 
komıularından biriyle blr-
leımayl red etmtıttr. Al- 1 
manya tle huıuel anlaıme-

lu müzakere eimek hekkı 
nı muhafaza etmittlr. 

Ne de olıa lngllız Leh 
ittifakı büyilk bir yeni hi· 
dııedtr. Bu hldiıc Rooal!
veltln meujıadan ziyade Al· 
maa matbuatını çileden çı
lıarmııtır. 

Ne kadar ehemmtyetli olur· 
'" olsun bu mualaede .. er 
ıeyl halletmıı değddır. in 
gıltftrenfn ıormadaa htına 
yeılnl •ad etmlf olduiu Ro
manya •e Yunaolıtanı ne 
yapacaklardır? Htç btr ıey 

{Baıtarafı üçOncü eayfada) 
yenldtn dalgalanıyor... Ar· 
na vutluk ukeri lıgal altına 

hoıyor. Korfu aduı husu· 
aunda Yunrm hükumeti tld· 
detlf eodtıelere kapılıyor . 
BüUin göz),., o t rafa çcv· 
rf tvor .. Derkeo aerglnllk lı 
panyaya lnUkal ediyor. Al · 
mno donanması Elcezireye, 
T ucaya doiru tlerh or İı· 
paoyol •ularıoda demir at. 
rnaya ıtdlyor (Nedeu?) Ve 
birden btre D11azlg, Polon
' pomereoyuından bahae . 
dtlmtye baılanıyor . 

ea,ıeca tlmalden cenuba, 
farktan g rba. Akdenhı:ln 
bir lny11mdeo dfferlne. du· 
rup dinlenmeden f rtına 
dola111or, gak rürlüyor. hat 
ti ıurada. burada yıldmm· 

lor da düıüyor. Şu halde bu 
inanılmaz kaaırıanın ıebeb1 

nedir? 
Bunun bir tek ıebebt var· 

dtr, ve bu ıebep de, vakıa 
lar bir arada gözden reçl· 
rlllnce ~ütün açıklıli1le te· 
zahür eder. 

Hadlaelerı yeniden gözdfl!o 
geçirelim. Ne lspany da, 
ne Holandllda, ne Çekoslo· 
vakyada. ne de Romauyada 
ne Lttv oyada, ae Polonya· 
d . oe Yuna•lıtanda , hiç 

Yugoslavya 
hangi tarafa 
meylediyor? 

(B ıtar f ikinci aayf da) 
beraber, Yugoıl6V mllletloin 
mrıllk bulur.dufu bGtün me· 
zlvetlere r fmen, küçük bir 
millet ııf!ltlyle kendlılnl her 
pt.-o uzak bulundurmak me· 
cbu,lyetıode kaldıfını yaz
dıktan ıoora ıu cümleyi ıo· 

ruyor: 
Bir harp vukuunda 

Yugosle.vya banıl tarsaf 
meyledecektlt? 

Muherrlrc aöre Yugoı-

lavya, bö1l" bir hal karıı· 
1 

ııoda bitaraf kalmayı tercih 
edecektir Bı:ueD V nay 
muahedesi Yuaoı~ıavyaya 
iddia ettiği bütün nrazlyl 
vermfı bulunm~ktadsr. Bu 
ıtıbarla Yuıoılavyanın •e 
hatti Bulgartltanıo da uzun 
müddet •e mümk6n olduğu 
kad r bitaraf kaJmaları ii · 
zımdır. 

6 May11, Bulıarlıtanda 
ordu bayrarrıı gQo6 olarak 
teabıt edtlmltllr Bu itibar a 
Sofyada b(lyük blr ıtçlt 

rıeımt y pılmıı. biUln guol· 

Aynı zamanda SGdetler 
zamanında olduiu gibi, Po 
lonya tarafından tazyik edi
len Alman halkının ıereftnl 
müdafaa etmek makaadiyle 
Alman matbuatı ıeferber 
oldu Gene aynı zamand 
Dsnzlg polltcknık mektebi 
ıı,anı Vf! Polonya toprakla-

letememtı •• lceadlılne hiç 
bir •aldde bulunmanuı olan 
Yugoılavya ne y pacaktn? 

zoolıuda dııt muhtelıf oyunlar 
1 •e eğlencele!le bayram h · 

rında Almaalaran birçok · 
ftyaklanma hareketleri vu 
kua geldi. 

Roma - BerlJn mthıvcrfnlo 

gazeteleri «B6y6k demo~ra
ıtler» in vadedip ıözlerlat 

ran~tll bir ıurette teıld 
olunmu~tur Gazetelerde 
ordu bayramı mtlnuebet11le 
Bulg r ordusunun k hra · 
manhklarınR aid muhtelif 

,.~ 

1 

e 
bf r yerde f r nsa ve lagll
tere en kfiçilk btr badiıe 

çıkarmıı. en küçGk hir me·. 
ıele ıbd • etmlt de~lldır
ler. De~ek k1 bu ıhBliflıın 
be İlyen, bu yengın ocak-
1 rını yer ver tutuıturan 
Hıtlercl ve Nez• siy ııettdir 

Avrup11.da tezahür eden da· 
ğınık ve Müteaddt• gergfa · 
ilkler münhnııran onlaran 
mabıulüdür 

Masulıvetlerln meJdena 
çıkmuı için bunu müıahe· 

de etmek kafidir Fakat 
yalnız meıu1Jyetler defll 

bunların ettcelerl de var· 
dır 

Uzun m\lddet, dlier dev· 

letler, bu ı&rülmemlf yarıı
ta ıüriUdenmelerlne m\btl-

adl! ettiler BaıOın bütün 
dünya enlAmııtır ki her ı~ 

yl k6t0rümleıtlren ve •uJhu 
tehlike e koyan hiıdleeler 

ara11nda btr rabıta vardır 

Ye büUin bu davalar baki· 

kette btr teke lcral edile· 
bilir. 

Böylece tı kolaylaımııtır. 
Bundan böyle ıon hıadde 

varılmıı olduiu için Avrupa 
fU ltaztye kar111ı•da bulun. 
maktadır: 

Ya totaliter rejimler bu 
usullerden voz geçecekler, 

normal erternaayonal h yat 
k idelerlne hıtlbak edecek-

l r •eya devam edecekler· 
dlr. Devam ederleue umu 

i bı.rblo önün geçlle ez 

Şu h ide bugün ounu, ya· 
ran bunu vatııtırrnak fçln 

ııayretlerl dafıtma mevzu
bebtı değildir. icap eden 

ıey, bllU:tı,ehemmlyetli nok 
talar ü:ıedade, ku•vetlerin 

ve iradelerin tabııt edilme· ' 
ıldlr.• 

V!adlmlr d'Orme11on 
Le Fııaro 

Gönen asliye ~uku~ 
hi~imliğin~ n: 

Göneglc. Kurtuluı mahal
leılnden · Ka•aldı Mehmet 
oılu Alt K • LdıniD luuııı 
Kadriye aleyhtoe açtıiı bo 
ıaDm dave11nm yr.ıpılen 
muhakemednde mahalli fks 
meU meçhul kalan Gönenin 
Gondoğdu m h•lleıloden 
çcım~cl Mahmut kızı Kad -
rlyeve tlanen tebl iğ fcraaııııa 
kerar vcrtlmit ve muheke 
me de 23 5 939 çarı mba 
ıunü aaat ona tıılık edılmft 

olduiund D mezburcnln yevm 
ve nktı mezk~rde Gô· 
11en 81\tye bukuk mahke-
meılnde hatır bulunmaıı 

tebliğ t ma amı kafm ol 
mrık üzere ıla olunur. 

14 MAYIS iNi 
J&JJWWWA4« - *as 

»efltor··ı 
Fahriye Altaylı İ 

iKA.DiN H~~STALIKLARI VE OOGUM BİRİN· 
Cf SINIF ~IÜTEHASSISJ 

ı Muayenehant: Milltkuvvtiler caddtsi No: JS..f. 

• PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 11 
DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VE 

TEDAVİ EDER. 

~-~1m•:~-.~ 1a1.-•••-• .. 
\l ilayet Daiıni 

Eneünıeninden: 
Vtliyet jçln mevcut f rtnameal muclblace mübayaa 

edtleeek 3000 lira muhammen bedelH hizmet otomobili 
18 mayıı·939 t&rlhlon rutlıyan perıembe günft eaat IO da 
ahale edilmek üzere on beı g6n m6ddetle açık ekılltme1• 
konulmuıtur. 

isteklilerin vukarıda yazıh cün ve aaatte muvakkat 
teminat olen 225 lirayı maleandıfına yatırdıklarına dair 
makbuz veya banka mektuplarile Vtll,.et makamında 

müteıekkfl Datmi Encömeoe müracaatları ilin ol•nur 
4-1-91 

-==----:=-~--------------B a I ık esir Merirıos 
Yetiş irnıe Şefliğinden: 
Ziraat Vekaletinin 3 5·939 tarihli emtrlerıle bilcUrtl- • 

mr,ur. 
Ttırk merinos y8plliııını aırılıdakt ıartlar dahıltnde 

Buraa Merlnoı fabrlkaıı olacaktır: 
1 - Safkao Türk merlnoı yapaf111 kirli 120 kuruı. 
Yaramkıın » » » • J 10 » 
Safken v yorımkao kuzu yilnO » 100 ,. 
2 - Keçelcınalı pıtırakh, çaluldaklı yapalı ılbl ••r· 

mal yapafı v 11f111rının bosukluju laaltnde yet ıttrfel ile 
merlnoı fabrıkaaı ayrıca aalaıacaktır. 

3 - Pıtırııklı olan yapaklarda kariıoalzaeyon Gcretl 
olarak :cıl oda lzami 10 kurut tenztl edilecektir. 

4 - Y eUıttrlcl ile ıhtıllf halinde Buru Merlaoı •I· 
fetUı• hakem olarak kabul edtlmlıtlr . 

5 - Vaıatl 2.5 aa•Um uzunluğunda Te bunun faTlda· 
de olan normal yOn olup bundan daha kıea olan yüaler 
kuzu yGnü addedilecektir. 

Her ne ıekılde o'urea olıun Tihk merl•oı yapakları 
za v edJlmiyecek, vclevkı oır: dahi olea bir köJUf'iti btrka~ 
yetııttrlcl blrlaıerek yapaklcrıoı Bara& Merlooı fabrll.a11aa 
ıı8-tıf yopmak Clzere Buruya r6türmalerl tlla olunur. 
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Vilayet Daiıni 
Encüıneninden 

8iğl'dıç nahlyeıfnln HiHr köy6nde idarel Huıuılye aka
ratından kephcanın temUk~o ıatalmak üzere muhammen 
bedeli olan l 350 lira Gıerloden ve 25 mllyıı 939 tarllalae 
rastlıyan perıembe ıGnü eaat 10 da ıbaleıl yapılmak ise
re IO güa müddetle eçık arttırmaya kouulmaıtur. 

Muval:k t teminata kqlf bedelinin yGzdo 7.5 i• elan 
l O 1 lire 25 l:uruıtur. 

Almak lot11enlerln &hale eGnü Hat 10 da b6k6•et 
dafreılnde ihaleyi yapacak olı.n Vtliyet Daimi E•cimenl· 
ne g lmelerl ve muvakkı.t temlnahaı mel ıaadıfına yahr
dıklarıa dair makbuz aeoedt veya but banka mektupla. 
rıoı ibraz etmeleri ve 9aı tuameyi ıarrnek tıt.lyealerln daha 
evvel; her gio Enc6men kalemine mür.caatla 16r•elerl 
ilan olunur. 4 - 1 - 96 

• ry Rei liği!ıden: B 
Belediyenin 24-47-171-178 numaralı dük.

kanlarıua talip buluumadığı artırma müddeti on 
giin temdit edilmiştir. 

İkinci ihale 24-5-939 taı·ilı çarşamba gunu 
sa~t 16 da Belediye dairesinde yapılacaktır. 

Taliplerin Belediyeye müracaatları ilan olunur. 

Gönen ashye ~u~u~ ~ikimliğind~n: 
O zaman Alm o elçisi üç 

nokta ihtiva eden bir nota 
ıle · ortaya çılıh . Polonyanın 

tutmadıklrırını tekrarlamak
tadırlar Çının. Habetlıtg . 

nın, Çekoılovakyanın ve 
kızıl lıpanyanı• llubetlot 
hatırlatmaktadırlar. 

yazılıır vardır . Bulg r Hor · r----------- Gönenin Hafı.zhüıoylo 132 ve 134 nc6 matlııieleri 
bev kövüuden lıımııll ojlu mucibince taraflar ara11oda 

Almanya ya •eremtrecefl 
Danzlfl lıtl,ordu, «Koridor• 
içinden ıeçecek bir Alman 
oto yolu lıtlyordu; ıonunda 
da Polonyanın antlkomln
tı!!ra pakta fıttraklnl lltiyor· 
d • . 

Polon'•· hayır! cevabını 
verdı! Muvaff ektyetlt btr 
mllll mGdafaa tıtlkraın yap· 
tı. Bır kaç tlmeal Hferber 

Kıeac 11, A•rupanıo çeh -
resi defl~mlıtir. Dan olduğu 
gtbt yorın da kimin d ha 
iyi dayanacalıaı bılroek 
mevzuu bablıtl1'. Sulhu mu-
hafaza için harp patladığı 
takdirde kazamlacaiını lı· 

pat etmek llzımdır.• 
Andre T ardleu 

Grtnaolre 

• 

blye Nezaretloao orıt.nı olan 
«Mıllı • MOdafaa · Narodna 
Otbrana» mf!cmuoaıods bu 
huıuat& muhte}lf yazıle.r. 

re.imler ve menkıbevi hl· 
klyeler vardır . 

Kıılelarda yapılan tecrü· 
beı t llmlerJne kız va erkek 
llıe h lebeıl tıtlre.k ettiril 
mlf, gençliğe nskerllğt teY · 
dtrmek buıuılarına az mi 
ltlaa 161tertlmtıttr. 

Mehmet Topaloğlu tarafın kt alkihın feıblle boıanm•· 
dan aynı köyden Recep kı larına ye masarifi muhake-Kayıp şaha~etname 

927 Seneılode Balıkealr 
Kurtuluı okulundan aldığım 
m zunlyet ıah deto meml 

1 zı Zatiye alfJyhlnrı açllao bo · 
ıanma davıuınıo ıı~aben menin de mezbure Zatıyeye 

1 
kaybettim. Yenlılol alaceğım-1 
d n hükmil olmadıiı Uan 
olunur 

M rtlı mahallesinden 
muhacir Hoıeyio of· 

la Kadri Çıtak 

cari mub kemeslndo mez . aidiyetine kabili temyiz ol-

bure Z tlycoln 93 ı ııeneı3to m k üaer" 28·9 938 teri · 
de koca haaeelnl terkle tem- binde Göoen ullye buk•k 

ti meçhule 11tltft ve halen mahkemesince karar •erıl · 
lkametrıahı malum olm eh mit olduiu tlioeD teltlll 
iandan ka~unu medeohılo olunur. 

Baeddığı zer: Vilayet M!\baaıı-Balıkeılr 


