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Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadi
mi, insanhk idealinin .. aşık ve mümtaz siması; EŞSiZ 
KAHRAMAN ATATURK! .. Vatan sana minnettardır. 
Emi~ ol aziz hatıran sönmez meşale olarak ruhlar1-

mızı daıma ateşli ve uyanık tutacaktır. 
İsmet İnönu 

işte Onun ebedi parolas~: 

Ya istiklal, ya ölüm .. 
1 ··-····.. ·nü Samsuna 
ı 20 Yıl önce böyle 19 Mayıs gut n Ebedi Şef 

k .d b. vaton yara a 
1 çı an, yenı en ır r • 'h. . anlatıyor 
~Atatürk açtıg\ot ıyeni devrın tarı ını . 

' f -e"e baılaemıt idi. Bu dtl 
1 • ear ' ... • BugGn bOtln TO• ktye, an .... ı, ç6kat•• 0 ,o.ne~ tle alınsn tetf!bhüıat . 

Ho,ük " urtarıc111 Ehrdl Ş f meıat .c:Jıyor1•' hır takım t"telcköller dotur 
AtatOrkten nıahrum, tç nd•kl Bıllhere elde edılen me• du Meıell: Rdırne ve ha · 

yeıalk ıle P 1 
ökıüz161c clu•1ruları ara· ıuk ro• 1dmat Y• nllılndf' «Trak,a •ıae il> 

k 1 taabu1 (turr d 
11nda, Onun 20 yıl 6nce tee••üd etti 1 1 t• .1ı1ıe1 un.anlle bir cemı,et ••r 1• 

••tan lıtıkllltnl lrurtarmak patrtkhane11otle ' ti Şarkta; Erzurumds •e El· 
61k6ıtyle Samıuna ayak ed•• « Mnr• Mir•» bn~ ' ı •zde merkes umuınlı• lıtaa· 
b .. tı§ıaın 7al d6n6mGnG kut •ili.etler dahilinde çete er bulda olmak üz~re «Vıll· 

lı ..,ı h 
lu1or. t~tkll l'e ıdar• etme '.ı 1 ,.ıtı Ş.rkı,e mOıtafaal u· 

ıfannl •r t 
TGrlıı: dGnyuında htr ıG ttnrler •e prop kuku milliye» cemiyeti eı-

~ Yun•D T b d D~f gibi dofan yeniden bir yaphrrnalrfa lltf'ff • aba· ktl eclılmlftl. ra zon a 
Yatan yaratan Eııız Kahra• ·ıalıbl ahm.,f, reıll'! "' «Muhıfual hulıuk• namın· 

. cMavr• ı 
mao ellyle açtılı 7enl de•· clrla komhyonu, da bir cemiyet mevcut o • 
rlD o ıOnlerlo• ıöylece anlatı- Mıra» beyetl•ln t•ıb •I .,,eıa· dufu ııbt Oerteadett• de, 

1or: 
J 335 Seneat may111nıa 19 

DCU aGntl Samıuna çılııtım. 

V azlyet •e mansaral umu· 
mlye: 

.. Mır•» 
lılne bldlm Cffl••'e 1 Trabı:on ye ha nllıt ademi 

d ıdare o u· d 
heyeti tarafın an f 1 merkeziyet cemlJetl .. r •· 
nan Rum mekt•p1fr1DID z: Su cemlJet merlr•zlntn ıaa-

Oımanlı devletinin 

tf'tkılltları, ylrllll '~~~:."'ot- derdttl murahhu1arla, or 
tH•Ylz gençler de d ılunal kaz .. ıle Llılıtın llyatl da. 

dahli mak Ozer• hır 1•' • bıllnde ıubeler açılm11h· 
buluodufu gurup, harbi umu· olunuJor. lımlrfo ı11at oluoıufına 
mide m•" Op olmuf. O•maa- E trlkl (Z••eD) a • d be· • rmenl p• MI .. dair ma,.1110 on çun en 
ı d h r d ..... ,. r•,,, 1 
ı or uıu er tara ta se e- efendi de '"" 1 nk rf fııfl emareler 1arln•n zmlr. 
lenmlı, ıera ı tl alır, bir mi beyetlle be111fllrlr 

0

11
a
1 

da de but genç vataopenerler 
t ,_ ı l t e• E t haıır ' b areaena me mı:a a mıt · u - çalıııyor. rmeD I I 

11 
ı 4 .. 15 acı geceıl, u 

k h b l • bııar ı ı a yıo 
JO ar ta usun Hne eri tamamen Ru111 ellm Taziyet bakluoda mO• 
zarfında, millet 1orıu• Ye LI ıl ıı,or ı fk~ eylemltler •e • er . bD da•e el e •' .. 
f aklr bir halde. Mı ilet •• S mıuD •• h tı ldıfı Trabzon, • ıllertnde emrlYakl a ae ı• ne 
memleketi herbl umumiye 
ıeYk edenler, kendi ha1at· 
luı endteeeıne dOıerek, •em
•~ketten ftrar etmtıler. Sal· 
hınd ve hl llf et mc•ldl•l 
tual eden Vahdettfo, mütt,
reddı, ıah1101 ve yalnız tab
hoı teoı ıo edebt l eceğlnl tabay. 
yCll ettığt deni tedbirler arat· 

ı hrmakta. Damat Ferit Pa· 
: t•aın rl1aset1ndekl kabine, 
I icfz, hayıtyehlz cebin, yal. 
oız p!ldiıabın lradea!ae tlbt 
Ye onunla beraber ıaluıları · 
nı Ylkaye edebilecek herhıa 
ıı blr yazlyete razı 

Ordunun eltntlen eıltha 

•e cepbaoe1I alıamıı •e alın· 
makta .. 

lt ı llf de•letlerl, mltareke 

Ula K•radenlı ıahl L 1 tOpbe k~lmı1an Yunan t11•· 
ıtınou · 

teıeklıOl etmtı •• p linin albakla nettcelenmeaıne 
but« on· 

dakl merkne mer maal olmak eaaıında m6lt•· 
h letle •• toı cemlJetl» ıu u fık kalmıılar •• cReddel-

mu•affaklJetle çahtıyor. hak» preaııblal ortaya at· * Vazı,etfn dehı~t ye,::. mıı•ardır Aynı recede bu 
hamett kuııı.oda. er makudıo teımtlfnt temla iç· 

d bir ta· 
de her mıntaka • . in lzmlrde Y ahudl maıath· 

' f d n muka ) kım zevat tara ın • 1 (Soou~üçOncO .. ,rad• 
bıl hallı çarelerl dOtOnO 

Almanya ve ltalya Çine 
sil~h mı gönderiyor? -

Çin hm tmetlarinin lıılrın ııy~relerinden mü-
teşettil ·olduğu ve Oyareler~_e ~t~!yan aınte· 

~assıslanmn çalıştığı ~ıl~nıhyar. 
lıtaabul, 18 - Deyla Tel· 

ıraf rasete11oıo Hooı Kooı 
muhabiri yazı1or: 

Tok10 ıasetelerf•d• çıkan 
bir takım yasılar, J•poola · 
llD mtbver de•letlerlae lrarıı 
olan lf blrarlanoı •• bu lf 

bırarların•D d• Almaa1a ye 
ltalranıa Çın., harp malze· 
meıl a~odermekt• de•am 
etmeleri ylalndea tlerl ıel
dlflaf orta1a ko1maktadır 

Japon Kolıumla sazeteıf 
daha deri ıtderek: 

bil tuafların d-. cemfaatıoa 
rafa1en Almanya •• hal1a
•ın çıue blll eılıha •an
fie:cWrlerl bir balrlkattfr. 

abklauna riayete llzum 
ı&rmüyorlar. Bırer VHlle ile 
lttllf dea•n•aları •e asker
leri letaabulda. Atla•• •tll· 
yeti f r•n11slar; Urfa, Maraı, 
Antep fnaıltzler tarafından 
ı11al e.ltlmlf, Antal1a •e 
Koa1ada ltalya• kıtaatı aa · 
kertye•f, Mersıfon Ye Sam· 
aua.ia lnsılıs aakerl•rl bu· 
lun•ror Her tarafta, •c· 
aebl sabit •e •omurları Ye 
buıuıl adamları f aalıyette. 
Nıha1et, mebdei kell• lıa. 
bul ettıf ımlz tarihten d6rt 
ıGa eYHI, 15 •ayıı · 335 de 
lttllf de•letlerlnle muufa· 
lıaUle Yu••D orduıu lzmıre 
ıbraç e4tllyor. 

B•nd .. ı batlı•, memleke 
tle her tarafıada, ••aıırı hı 
rt1tlyanlye hafi celi, buıu · 
ıi e•el •• makeadlarıaı• te · 
mini ııtlluallne, de•letl• bir 

cBu polmkalaranda l1rar 
ettikleri takdirde totaliter 
dnletlere kerıı olan doıta· 
ne blııl1etımız ka1bolacak, 
•6necektlr» demektedir. 

Mıll.or deyfetlerl•I• yol
ladıkları eılıhanın miktarı 
bdınemez. Maamafth b• 
•nkf1at1D 5 milyon loıtllı: 
ltra1ından fasla oldufuau 
161lemek yanlıı bir heHp 
defıldtr Almanyanıa ı•çea • 
ıene Çıole akdettlfl, çakı, 

16zlOk •e 1&lre ıtbl eıJ•· 

nın, Çin bam maddeleri ile 
m6badele a•laımuına faz· 
luıle riayet etmlt olm111 

mOnakaıa menuu deltldtr. 

Anlaımada lıml ıeçea ••· 
Hlreola 1 dikenli tel, demir 
yolu malzemeıı, mttral,6s, 
(Sonu d6rdGncQ ıa1fada) 

Japoayanın mftteaddld 

mGracaatlarıaa •• mGteka-



SAYP.A ı 1 

Ko ku guddelerini 
idman ihtiyacı. 

Amerikah bir profesöre göre: -
Heyecanlı zabıta roman ve fi-
linılerinden nicin zevk alırız? , 
Buzlar içinden dond•rul · dır . 

mak ••Ja kaJDH ıuda O lnıanlar, yahnayak ı•-
hatlanmak ıuretl1Je ölesiye zlyorlardı . Ve öleafye kor· 
tecr6beler ıeçlrm'k için ktukları zaman kaçarkfD 
klmıe para tıtemez. Böyle de öyle .. Kurtulmaları veya 
ıe1ler kazara dehi elı a , vü · ölmeleri, koımaktakl ıürnt 
vuda bir sararı dolLunduju ve kablltyetlerloe bağlıydı . 
takdirde ekaerlya tazminat Sonra en yakın aiaca hr. 
vertllyor, stlorta lcretlerl mr.ıoırlardı . Btr alaçta leh· 
ödeniyor. ltke arHındakt men.fe ku· 
Şu halde halk tçlo avuç ru ve ölü çayırlardan lba-

doh11• para •ererek clnD· ret oluna, belki de •Y•iı 
yet romanları ıatan almak· altından kayar •e kaçaa 
ta •e onları ıece yarılar1na fnaan dOıerdı. ltte onun 
kadar tOylerl 6rp•r•rek iç-indir iri, tabiat onun ta · 
olıwmaktadır. Gene niçin banlarını da terle 11latıyor
Uyatro ve ılnema ıııelerl · du. 
atn 6a6Di doldurarak he· Bu eanada korkan lnaaaın 
yecanlı ve korkulu bir eser •Ocudu içinde de, daha m6· 

ıerretmek fçlD adeta bir btm hldlaeler cereyan et · 
birlerini yemektedir. mekteydl Guddeleri, kanı 

Bunun cevabı ıudur: la· oa, adali kuvvetlerlnl artı-
1anların korku ıuddelerlnln rıcı «adrenalin» denen brr 
de ltimana ihtiyacı •ardır. ce•her akıtıyor. Hazım yo-

Bu « Korku ıuddelerl» lundakt aaap, kaçmak veya 
çok eıkl neılllerdea te•arlı dCSIOımek ı~ıa kuvvet ta
ecllleıelmtf olan koruyucu •- n. d • ıarruf etmaa uHre erbal 
bir •alı:aalzmad1r. Ve bu 

kapanıyor, dlmaf, fevkalide 
makanlzmayı iyi bir vaz\ . 

kuvvetli bir cerey•n vermek 
yette, dalma idmanlı tul• · 
bilmek içindir ki, ılk «kor üzere ıüratle ltlemeje bat 
kulu roman» müellifleri eser lıyor; kalb deltce çarpıyor, 
lertnl •ermtıler ve onları clferler kapanıp ıönüyor, 
takllıaeo meıbar idıar Po ıözler hrhyor. Korkan adam 
n8a htkl1elerl ile tnıanları fazla enerjiden kaynaya kay. 
uıul6 dalreıtnde korkutmak naya ka1aan bir kazan ııbı 
bir itiyat haline ıtrınlıUr. titriyor, Hnılıyor. 

Herkes çok 111 btllr ki, Kendtılne 'deta deli kuv-
tam mlnaal1le idman edll Yeti ıelmtı ııbıdır Fakat 
medlkçe, adeleler zayıflar, Y•ıamak için, vaktt Yakıt 

H -ı· f ~ LI bu kuvvet., ıht11acı ol•yor-
ıevıer u aıa aya11z • r 
bale ıellr. du . 

Bu kuvvet, iht11aç orta
Mük&mmıl bir korku vücudu- dan kat1ııoc• ka,buıuyordu . 

muz İÇİR f IJdllldlr: Medentyetın aiır ai1r 
Amerikanın Hanard ünl- ılerlemesı1Je kGçük, emin 

venlteıl profeıörlertndın Dr adalar peyda oldu; oralarda 

V al ter Kanon « lztırap, aç- (Soou dördüncü ıcyfada) 

ı-----·-------------------lık, korku •• latddet dola 
ylılyle huıu le ıeleo brdeml 
neiltlklikler ıatmlı» k tabın
da mükemmel bir korkunun 
eluerlJa vGcudumuz lçla 

fay dalı olabılecel lol de ıöy. 
lemlıtlr . Palıat buıünkl fn

ıaalara venc~ıı korku ıe 

beblyle harbin dahi faydalı 
olduiunu iddia eden doktor 
Patrik adında bır Amerikalı 
lltmln ıözl r int bittabi fazla 
lfra tklr buluruz 

Taı deninde yııııyan in 
ıan , kılıç aıbı drıler ly le bir 
luç adım ötedeiaı avını yl 

yen kaplanı gördüiü um o 
ıaçları diken diken oluyor, 
bel kem&jlnde ıoiuk ürper 
tile geçiriyordu. Bugünkü 

1oaan da aym he.ncaaa böy 
lece k pılebılir . 

O korkunç manura kar · 
tmnda lef devrl lnsaolarıoın 
alaından del ıotuk terler 
dökDlilyor- ve daha ehem 
mlyetllıı -- a vucu, tab nln 
rınnı altı yeıuıyordu 

lıçt ler tutacakla rı ıeyi ~ l 
• !erinden kovmıuın d iye 
umuuılyctl e lfe baılarnad ın 

5oce avuçlarına tulrOrmcyl 
adet ed omtplerdır Tn ı d~v 

rı tn1anlarıoıo nvucuna kor 
ku tükOrtCiyordu. Çüokü o 
ıırada lnlllnln kllplanın hü . 
cumuoClan kurtulmak fçın 

dern1rken de tuttuiu Jerlo 

elıa•ea ka1mama11 ilan• 

RADYO 

- ANlARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 •· 183 Kcı. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.7<&m. 15195Kcı. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70.. 9-465Kcı. 20 Kvv. 

19 5 - 939 Cuma 
12.30 Profram. 12 35 

Türk müzli l PJ. 13 CO 
Memleket ıaat ayıHı, ajanı 

ve meleoıoloj ı haberleri, 
13. ı 5 14 Mü~tk ( Karııılc 

proirem - Pi ). 18 30 Prof· 
ram, 18.35 Muzlk (Operet 

aıüzlfl - Pl ) , 19.00 Koouı 
ma, 19.15 Türk müzlil (fe
aıl heyeti) , 20.00 Memleket 
u t a1arı, ajaD& ve oıeteo

ro loj ı haberleri, 20.15 19 
Ma,11 mılli beyrcmına a ld 
huıuıi proğram muıBhıı.be, 

ııtr ,;e müzik, 21 1 S EıhQ m, 
tahvilit, kambtyo - nukut 
\'e ziraat boruıı ( f ıat ), 
2J .25 Neıel: p.al:lnr - R, 
21 30 Müz k (Rlyı:ıt e t t Cum 
hur Fılirmoıııu Orkutra
ıt Ştf: t-1 f . Anlar) Ne· 
ıell mü~ık : 1 -· K. M. V. 
W eber O her on uverl ürü, 
2 D. F. E Auber - L" 
Muette de Portıc ı , u•ertür, 
3 - FraDz Schubert - Ro
ıamuode, t . net \'e 2 . ncl 
balet müziği, 4 - Atme 
Malllart - Lea Draıenı de 
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S EH i R HA e· ER L ER 1 .1 
Spor ve gençlik bay-Bi h ydut öı·· 

ol rak ele geçirildi. ramının proğramı 
~--~-----------

Büı haniye civan~~a hı ycutruk yapan Ha~za admda Ebeoi Şef Atatür~ün AnıdofüYa ayak ~astığmın ytfdönimü 
~iri takip esnasmda jardarma tarafından vuruldu. şe~r. mizde büyük spor gösterilarile ~utfanaca~t1r. 
8Grbanl1e, ( Huıull ) - mlıtlr . izini barakmıyau jan- 1 ~- BQyük Kurtarıcı Ebe. j 

Btr kaç ııün evvel kazamız darmalar bu azılı bayflludu di Şef Atatlrkün ••tan ve 
jandarmaları tarafındaa azılı yaylada bHbrmıılar ve ı 

tıttkllUnt kurtarmak 6ze . 
bir haydut öldür6lmü1Ulr. tuUm olmHını htemıılerdır. 

Aıker kaçalı ve katil O Jandarmalara daba re Samaandan Anadolu top-

Hamsa tımtodekt haydudu• uzaktan ateı atmıı ,:•e mü raklarıaa ayak baatlklarınıo 
öldürGlmeden bir kaç ıün sademe batlamııtır . Jan - 1ıl dönüm6 olan 19 Mayıı 
evvel Blrhanlyenln Sübeyll darmalar derhal Ham- ıüaü bitin Türkiye için 
dere köyQ yaylaaında oldu · :ıanın etrafını çevlrmlıler ıeoçltk ve apor bayramı ola· 
iu jandarmalar tarafından •e muhtelif yerlerinden vur- rak kabul edilmtıUr. 
haber alınmıı ve laemen ta· mak ıuretlle öld6rmüıler -
ktbe baılaamııtır . dır. 

Kendisini• arandıjını JılteD Jandarma komutanı •• -
Hamza bu köydeki Alı ala· kadan en' yakın kaza mer· 

2 - Bu bayram ıebrt-

mtzde aıafıda yazıldığı nç 

htle yüksek dejer ve ehem 

am evine anıı:ıın ılrmlı •e kul olao Berıama Jıadar· mlyetlne yaratır tekilde kut· 
karı11nı kulaklar1nı kumek, ma kemutaoıaa haber vere-
ıözlerlnl oymak ve öldür rek 6lü1i teıltm etmlıler 
mekle tehdit ederek kadın· dtr 
dan çarıaf, baı örUbü ve 
iki yüz ltra da para lıtemtı · 

tir . 
Emeline kavuıan katil 

Hamza kadın ıuyafettne ıl

rerek Berıama clvarıodakı 

A•u11lukya1la11n• doiru ııt 

Atköyünde bır 
kaçakçı ya.ka

landı. 
Çağıı, ( Huıud) - NahlJ• 

oto Atk6yüode Ah Oınıan 
oilu HaHnın uzun zaman
dan beri tOtüo kaçakçıhiı 

• yapbiı ihbar edilmtı, ••· 
•elkt ıün köydeki evinde 
lnhtaar memurlarlle jandar
malar tarafaadan 1epılan 

aramDda HaHnıa faahyet 
te buluaduju 16rGlmn1, 
bir havan, iki bıçak, J 5 ki· 
lo da kıyılmıı ka~ak tltüo 
1akalanmıt •• m(iladere 
edılmııtır. HHao da t•vklf 
edilerek cumhuriyet müd
deiumumi lljloe tulım 

edllm lıtlr . 

Yeni Sı~hat Mü~ürü geldi. 
Vtliyetlmlz Sıhhat •e iç. 

mat Mua•enet Müdürlüğüne 
tavın olun n Bılecık Sıhhat 

Müdürü Doktor s~ff t Ön t-y 
diio Buru yo\tyle vehrunlze 
gelm 1 1tır ---
Öğratmın okulu tale~esin 
~ın bir gurup Ban~umaya 

gidiyor. 
Ôjretm n okulu tıılc'ıe le

rfnclan 50 lc i ş lltk bir 
k rne m6dürlerlnha baıkan· 

lığı altında buıüo B•ndır
mayıı rıdeceklerdlr 

r atebeler Bandırmada 

orta o ula mlufır olacnk· 
l ~r ve kalJ ıldarı ıııüddetçe 
Bandırmayı ıeuceklerdtr. 

Vtılardı, uvcu türil, l - A. 
Tlıomıu: Mtgnon op~ruı 
uvert6rü, 6 - J S trau 111 
V\1 ela W etb und Geı nı, 

22.30 Müzık ( Opera a rya 
ları - Pi ). 23 00 Son 

j :ını h berlcrl ve yarınki 

profr•m, 23 45 - Müzik 
(Cazband - Pi.) 

Çalııkan Bürbantye jan 
darmaaıam iki aeneden beri 
haydutluk yaparak bütün 
Eie ha·Hlfıladekt hn ıiu 
rahatsız eden bu haydudu 
ortadan kaldırmutyle hl\ lk 
r hcıt blr nefeı almııtır. 

Daire ve okul
lar pazartesi l 

acılacak. ı , 
Edebi Şef Atatürküo I• 

tiklll mücadeleılae baıla -

mak azmt ıle Samıuns. çık 
biınıD yıldiDümü kanunen 

tatil olarak kabul edlldtfıo· 
den daireler ve okullar bu 

aüo kapalıdır. Bu taulı 

cumt1rteal takip ettlil için 

' yaran da ayaı yerler açılmı
yacaktır. 

Daimi 
Encümeııde. 

Dün Datmi Vıliyel En· 

e611.tenl ruutad toplnDhııoı 

ıaat 15 de yapınak, Ay·n 

lık Sak rya mektebinin ta 

mırı için 200 llr P.ı l ık malze 

me aıübayaHıoa, vlliyel 

konafıuın tamirine::, huıuıt 

mulaa.ebenln tbtl acı olan 

bir takım lnrtaılye •e leva 

zım ety ıının lıtanbuldaa 

mlbayeaaına karar verilmlt 
tir. 

Bazı dairelerin ... rakı ıar · 

ftyelerl tedklk ve müzakere 

edtldtktea ıonra toplantlya 

nihayet vertlmlıttr . 

Atletizm müsa· 
bahaları yarın 

yapılacak. 
Bölgemiz atletlertle tem 

ılli ıkt müaabaka yapnıak 

üzere ıehrlmlze a•lece:klert· 
ol yazdıfımız lıtanbul atlet 
lerl bu gün aaal 16 da 
ıebrlmlze ıreleceklerloden 

mGaabakalar J'UID& tehir 
edılmtıtlr . 

lanacakttr. 

3 - l 9 Mayıı cuma ıl 

DÜ tıhtr ! ıündlz bayraklar

la ve rece de bol ıtıklarla 

aüılenecekttr. (Parti ve Hal· 

kevl binalarına talimatına 

aöre Parti bayrata da aaıla 
caktır.) 

4 - Şehirde mevcut bü 
tün aaktl vuıtaluı ıle ma-

iaza ve- dükkan vltrlalerf 
ıüoün mlnıuına uyıun ola 

rak ılaleaecekttr . (Bu tıe 
Beledtye nezaret edecektir.) 

5 - Halkevl, boparlör.

lerl lle ıpor ıahuında ter· 

ıtbat alacakht'. 

6 - 19 Mayıa cuma ıO 

n6 ıa•t (9) da törene ltllrak 

edecek olan Liae ve ijret 

men okulu talebeleri ılc 

büt6a ıporcular önler ,nde 

maıukalar olduju halde 

mtlli marılar söyllyerek 

Aoafartalar ve Mtlltkuv. 

vetler caddealnden geçecek 

ler Ye Atat6rk par kında 

(AtatOrk Madalyonuna) çe 

lenk koyduktan ıoora ıtr.d 

yuma ııdecekler ve oradn 

kendılerloc tefrik olunan 

mabellı ı11al edece&d erdtr. 

7 - Yloe saat (9) da 

Cumhuriyet Halk P Htiıt ıle 

bütün teıekk6ller, cemtyet· 

lar ve mlle11ueler tarafın

dan hazırlanmıı otan çelenk· 

ler Atatürk pukındakt 

AtaUirk Madalyonun& lıı:en 

duld an ıoora ıtadyuma ıe· 

Unecektlr. 

8 - Subaylnr, me urlar, 

teıcldıOller, cemiyetler ve 

bütüa halk Hat (9.30) da 

ıtadyumdakl yerlerlol almıı 

bulunacaklardır . 

9 - Talebelerin, aporcu· 

ların, memurların. teıekkül

lerln •e halkta ıtadyumda 

ki tıgal edecefl yerler, Emnl

Jet ve K&ltür Uirektörlük!eri 

ile Boledlye ve Beden Terbt 

yeat Bölıe Baıkanlığmca ay

rılacak memurlar tarafından 

röıterllecektlr. 

10 - Çelenk koyma me. 

raalmlnden dönen talebe 

•e ıporcular atadın V aııf
\nDar cacldeıladekl Hkt ka-

puıundan, ıubaylar, me
murlar tetekküller ve halk · 
da Gazi Bulvarıodakt yeal 
kapudan sabaya ıtrecekler
dır. 

J l - Saat (10) ela Vali 
ve Parti Batkanı yanında 

Kolordu Komutanı ile Halk· 
evi, Beledt1e Relıl, KültGr 
Dırektörli olduiu halde top· 
lantı yerinde hasır bulunan 
talebe •• ıporc•ları ıellm
ladıktan ıonra t6readekl 
1ertnl alacaktır 

J 2 - Bundan ıonra Kol
ordu baadoıu tarafında• ça · 

lınacak lıtıklal marı,na hl
tün taıebe ve ıporcular tı

tlrak edecekler •e bu ıırada 
e•velce Belediye tarafından 
baz1rlanmıı elan dlreie Tiril 
bayraiı çekilecektir. 

l 3 - BeledlJe tarafın
dan bazırlaaauı olan kGr
ıüdcn Volt ve Parti Bııka
nı tarafından btr ıö1lev ve· 
rllecek Ye buııu mOtealdp 
daha evvelce Vah •• Parti 
Baıkanı tarafından aeçllen 
bir talebe •e bir ıporcu ıeDr 
cin 19 May11 ıününGn ta
rtbl luymettnt •• ıporun hır 

uluıun beden kabtllyeU •• 
karakterloı yükıeltmek bu
ıuıuoda ve yurd mGdafae· 
11nda oymyacajı rolü te-f 
baıüz ettlr•cek kısa blter 
eöyl~vı dınlenecektlr. 

14 - Söyle•lerden ıonra 
okul talebeleri ve spor teı· 

kllitı bando ıle geçit reaml•• 
beılayacaklar ve töna baı-

kaaı ola• V alt •• Parti 
Baıkanının Ye halkın on6D· 

d.eo ıeçeceklerdtr . 

15 - Geçit resminden 
ıoarft kız talebenin jlma .. -
ttk bareklh baılıracaktır 

l 6 - Bundan sonra er · 
kek talebenin jtmouUk be · 
reklt• baılt1acaktır. 

17 Sporcular tarafı11· 

dtın yapılacak ıöıteri •" 
ma~lar ıeylredtlecekttr 

18 Tören eıoaaıad• 
aaha dahlltnde ve harlcto· 
deki inzibatın temtnt lçlO 
Emniyet DlrektörlüiG12ce 
tefrik eddecek bir komi•"' 
ve miktarı klft poltı nı•· 

muru tle jandarma Merke' 

Bölük Komutam ve mlna••• 
miktar jandarma eri .asıfı 
alacaklardır. 

19 - 18 acl madded• 
yazıla inzibat emirleri gol· 

ordu Merkez Komutanı ti' 
teırlkl meıal edecekierdlt· 

20 - lktıt Ltıeden, tld'
1 

1ıı · Ô fıetmen okulundan .,e 1 lı 
ılde ıporculardan olas• l 
üzere alh kit lltk bir h•1;,, 
Memleket Haetnbaneıtl• 

d'' keri Haatane1ı zl1aret e 
ceklercllr. ,. 

21 - Ôileden ıonra ı.ı~, 
. ıe" buldan ıelen atletlerle ,. 

rlmlz atletler& araıınd• ılt~,ıı 
yumda muhtelif atleti' 

m-ut· 
mGıabakaları ,.pılao• .. 

• 
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IAı~FA ı 1 

işte Onun ebedi p rol s • • istiklal y~ ölüm .. 
(Baıtarafı birinci aayfada) kdmet nezdinde teıebbfteatta zetealnln lmUyazını derubde t•J dOtünmlyor. Hükumeti dı . 1 0 

yaloıs 
iına toplanabi len b1.I ta- bulunmak ıurettle, mümkün ediyor. Bır taraftan da lıtan· de a1nı halde. Farkında ol· Bu slbnlyelte 

0 1 

f d b b lball• ha 
ra ıa an lr mltlnı yapıl- mertebe, çareHz olmaktan buldakt dlhelJ m\lttefıka mü · madığı halde ba111z kalmıı avam d~jıldt, b&yle 

mıııa da erteıl gtln aabab- ibaret tdi. me11lllerlne ve itll&f devlet- olan millet, zulmet Ye müp vaa, denilen ıoııolar 
leyin Yunan aılrerl rlnta rıh lıtanbuldakl merkez ida · teri baı•ekıllerlne muhtıra hemiyet içinde tecelliyat düıünüyordu . b ' lı arar. 
tunda ıörülaıeıtle bu teıeb- relerinden vertlmtf olan bu veriyor. A·nupa1a bJr he muntazar. FeliL.tio dehtet O halde çareJI 

1 
I· 

bo - ıd d ,. 9zub•h• 
0 

1 uru e ilen derecede direktif dabılinde Er:ıu Jet lzamına teıebbüı edı- ve ıUclettnt idrake baılıyan ken iki ıef ıne f ltılaf 
te~ını makaat edememlttlr. rum ıubeal, Vtl•yat yor. lar, huluodukları muhit ve mıyacaktı. Bir de a b b -

~ B ı. 1 yazı u 
• u ceınlyetler!n makaadı ~aridyede Türk6o hakkını 1 Bu izahattan suhuletle htı edebHdıklerl teılr&ta devletlerine .arı 

teıelskGl f • 1 1caktı ve pa· 
er Ye hedefi ılyaıd muhafaza ile bualter teb a oleııl11ceıfını zan ederım göre çare! ballı te 'ikkl ıumet a.ıoaıuY caol• bat 

lerl hakkında muhtaıaran cır Hnıuında yapllan ıul kı Vtılyatı Şarkiye müdafaal eyledtklerl tedbirlere mGte- dlt•h ve halifeye ı k 
it 1 ı dık ka m• 

• ma ilaıat eylemek mu muamelatta mlllettn katıyy~n hukuku milliye cemlyettnl yQ Ye11H •. Ordu, tıml var cııml la merbut ve 
111 

vafık 0 ur m6taleaaındayım. medbaldu bulunmadıiını cude ıetıren mlhım ıebep yok bir halde. Kumandan ıarh eıael olacaktı. . mü· 
«Tra•- p ıl 1 E l R , Ş d~ •feodıl~r, •ya- ı• 1» cem ye· Ye rmenl em•• inin uı Ye endııe, Vlllyatı Şarktyenlo lar •e zabitler, harbi umu s ım 11 

... t blr 
tinin r6eaA11odan b sılarlle Jıt1ll11na kadar muhafaza Ermentıtana vertlmHi ıhtt mloln bunca mihnet n ıade buyurursa;~' 1 ::zıyet 
daha lıtanbulda iken ıöriiı- edıldıilnl, buna mukabil mail oluyor Bu ıhtımalıo ta· meıakkatlertle yorıun, va- ıual ıoraJılD d ballı 
aıtıı ldım. Oım nlı devleti· Müıl&maaların pek ıaddara haklıuku da; Şark vlliyetlerl tanın parçalanmakta oldu - ye ıeralt karııııP • ıdl 
nln lzmlhllllnl çok ku••et ne harekita marua kaldığı n6fuıunda Ermenilerin haizi tunu ıörmekle dtlhun. G6z· için, nasal bir .,karar ur 
h bir ihtimal dahilinde ıö aı ve batta bt •lfı emfr tch ekıerlyet göıtermealne ve lerl ön6nde derlnleıen ka- hahr olabılirda. loaııt H 

rGyorlardı . Vatanı Oımanl ctrden alakooulaa bazı Er· tarihi hukuk noktat nazardan raolık feliket uçuruma ke- izah ettlftm ma ae•I 
0 •0 lnklıama ufrayaco;ı teh menllerln hlmalerlrıe karıı mukaddem telli.ki etUrllme narında dlmafları çare, Ç• · müıahedata ı6re üç 
it'- ı k d T l l atıl•uıtı. ••• arımn a, rnkyayı, reva ıördGklert muamelata, ıtne ça ııao arın, timi •• ta· rel hallı aramakla metaul . karar ortay• bllD•" 
lbtiımkln oluna Garbi Trak m6deUel Yetalkle lleml me. rthi •eaalkle cıhaa efklrı Burada pek mObtm olan ( 1 nclıl loııltere 
Ja11 da raptederek, bir Kül dentyete arz Ye ıbllla •• amumt1eılnl lifale mu•affa bir noktayı .da kayd Ye ızab 1eııol talep etuaek. maa· 
olarak lıllm Ye T6rk camı Vfllyat Şarkı1oye karıı diki klyettnde Ye bır de Müıl6maa etmeh1ım. Mallet Ye ordu, (Z ociıl Amerika 
a h lı d k abaltoın ErmenılerJ katııim ı tmek · 11 a D e urtarmalı dü. len enzar tbtıraaı biikOmıQz padtıah ve halafentn h17a · daaıoı ta ep • ıablp· 
l lnü l d f k b eder vahıller olduiu iftira · t kafir yor ar ı. a at u mak- bırllkmak için ralıtmafa netlndeo haberdar olmadılı Bu iki n•• bt 

d 
... 11nın bakıkat ıekhnde ka· lı de•letlPI• r 

" ın temini için o zaman karar Yerlvor (Erzurum ıu· ıtbl o makama ve o makam· lert, O•m•D bafaıaııoı 
d h 

~ bulu halinde olabileceği fara- aa 
•arl t atırları olan yeılne beatnlo beyannamesi) zlyeat hlklm O•Uyor Binaen· da bulunana karı• &11rJarıa kOl baltade iP 1 10•· 
~•re lnıtltereoln, bu maaı - - Vdlyatı Şarkiye mOda· aleyh cemiyet, • ynı eıbap k6kleıtırd . jt dıml •• anana- dOıOneolerdırb. t~;~~::ıetl•r 
idin olmaaıa Fransanıo mu faal hukuku mtlhye cemtye Ye vesaitle mücthhn olarak vl rabıtalarla muti •e ıa . ma ıtkıoın GJU d tı• 
aveaetlnt temin etmek idi tlnln tlk Erzurum ıubeıınt hukuku mtllt•e •e tarıhı•e•l dık. Ma!tet ve_ ordu "'ar•I beyninde taluıaatD eD t h· 8 k l , , , - Y b de1'letıP • 

u ma Hl a bazı eenebl rı teıkll eden zevat, Vtlayatı müdafaya çahııyor ballı dOtünüıken ınOreYYH kül llahode " ajı 
cal tle tema • tl•- ti K d b tı bımayeıjpde buıu11dur1D 1 •e mu •a ar Şarktyede yapılan propajan· ara eniz H ıh olan mın· ttı1adaa teYklle keodıDden ' 
da aramıtlardı. HedefJerının dalar •• bunların hedefleri, takalarda da, bir Rum Pon· evYel makamı muai. iyı hı- tercab edenlerdir· ..,aballl 
btr "Trak7a Cumhurlyet1» TQrkliik _ KürtlOk _ Erme toı hCU.C}metl ~ücude gttırı lifet ıaltaaaho ballı Ye ma· (3 acü karar, atuftur. 
teıkllt olduiu anlaıılıyordu . atlık meıat lsol; timi, fenni, lecefl korkuıu vıııdı. lıllm ıuDIJetını düıOnüyor. Halt ballı çarelerıD• ID k 0 

"V il l Ş k d b l R b -atakAlar, • e ya ı ar iye mQ afa - ve tartbi noktılll nazarlardıı.n a a 'yl, umlann boyundu fe •e padııahıız batiıan Me1ela, azı - de•letı•· 
at hukuku milliye,, cemly tedktk •e tetebbu etUkten ruiu altınde bırakmayıp, minuanı anlamak ııUdadın dılerıDlD Oıaaaoh rty•· 
tlola makHdı teıekkiitü de· ıonra, müıtakbel meıallerlnl hakkı beka Ye mevcudiyetle· da dtlıl .. liu akideye mu den fek edılecei• eaı~ -
[Nlzamnamelerlnln lklnc; ıu üç noktada tubıt etllyor rtal muhafaza aıayesıle, balıf, rey Ye ıçtıbat az.bar ııne .. artı oodaD •:;:;.:oı 
ma.ddeıl) Şa k tll ti ı d Trabzonda da bazı zent db ı rıoe ' v J• er D e tar: (Erzurum ıubeatnın mat edeceklerin Yay balıne . Der mek te lr e l d mOtemek'·ın bıl Ü t ayrıca btr ceml•et teıkıl ıo ..-.ıotıka ar a " c m e unıur · bu raporu) 1 hal dıoaız, vatansız, ,bata, ediyor. oazı - 1 .... ba -• 
la dı i eylemtılertfl. 1 ı 111 - • rın n Ye ılyasi haklarının t) Ka.tlyJeD muhaceret et merdut olur.. Oımanlı de• tl P k 
U! b t k f Merkezi lıtaobulda olan 1 •·etlerlutn ta 

r eı 1 Jn ita anı temin ede- memek. O.fer aıüblm bir nokta- Oımaah mell> 0 r~•akt 
cıelr eababı ...... 1rAa., t b Trabzon ve ha•al!ıl ademi 1 i 111 em • ~ " ,a eıe 2) Derhel ilmi, tktlıııdi, yı da ıfade dmek lazımdır. 1 ac• 

1 

bQı t k ı . 1 merkeziyet cemlyetıoıo mak- ıim 0 
UD dl batla11 

e me • mezıdır vt i · dini teılıtlltı yepmak. Çareı hallı araı 1·en, lr ıılt•- •- b 1 d ık keD 
Jeti h ıı l ı ıad •e hedefi ıly&1lıl, tımln· • ~ aa u 

8 er alıııyorlar. 
er a 8 1 1 imlyeıinfn ;:$ ) TecavOze maruz kala - re, franıa, İtalyra aıbı dGYell Dl kurtara>•i• ç •ıha 

tarihi tl · h '-1 den mHteban olmalıtadır . 111 .. 
Ye m 11 fla arını. lo· cak Vıllyat Şarklyenln her muazzamayı ıücendırmtnln B ü • 1 k•r•r d lh ı H~ıhalde merkezden ayrıl- u ç ae 1 oldujum 

e cc 1 eml medeniyet han at bucaamı mCldaf aada eıaıı ıtbl te.ikkı oıuamak- bı mucıbeıt yeril> f •cut b d • • mak gaJeılof takip edı . e• 
uzurun a miidııfııa eyle· blrletmek. ta idi. Bu devletlerden yal- izahat .,e7aoanda 

111 

mek; Şark vlliyetlertıide •• IVtllyatı Şarkiye müdaf11a! yor. nı• bırıle dahi baıa rıkıla-kı ı 
1 

tf Bu izahattan ıonra man. • ... tur. bu ka· 
0 •n meza im •c clnaya- hukuku milliye cemlyetı oin mıyacııfı vehmi, hemen f Efendll*'• beDı 1 b•t 

tan eıb I I zarat umum•yeyt, daha .tar bl 1 d• ıa .. 
ap ve avamı l, fa ıtanbuldekl merkez idare· bir çerçeve debıliııe aleralc, b6tün dımailarda fer etmıı rarlaran bıç 'I> 5'b karar 

11 •e mGeehblplerl hakkında ılnl• medeni ve timi Ycaattle b b ti. Oımanh deYletinln 1a ıörmedım. ÇüokO. u bAlOD bitıufane tahkıkrrıt lcr 
111

... ıert ve ıt ti lr ıurette, hl'p u 
"' temtol makud cdtlebtlecc:ğl beraber müıahede edelim: nında 1 koılıoca Almanya, taran ııtınad ettıil 0 

rndcrlmlerlo mOıarietan lec· hıı.kkmda fezle nikbin o!du· Muhuım devletler. Oı- (Avuıturya· Macarlıtan) Yar dei ıtler H ınaotıkalH•'.aıı:at 
~lyelcrhıl tal P etmek; oa ıu aolaı1lıyor . Ftıbalııka bu manlı dtYld ve- memlelıetı ken be-pııol birden meildp rOlıtü eıaısız •dı. 
111 beynindeki ıultefehbü yolda ıarfı mesaiden geri ue maddeten ve aıau~n le eden, yerlere ıeren ltııif halde: ıçtode bulu~d"!:t~D~= 
nıGn tzalcıl ile "enıafı11abık durmuyor Vtli.yatı Şarktyede C•YÜZ halinde, imha ve hık kuYvet leri kar111ında, tekrar tarihte, OıaıaDh a';,Q ta· 
re•abıtı haıenantn teyidine Mütlüman aoaamn hukuku ılme karar vermtıler. Pa· anlarla buıumde mOocer teaıelltı:ri ~6~aıOt• 
~~~:et etmek, halı hınbln ou miidafaa fçln (L~ Payı) dııah ve halıfe olan zad

1 
olabılecck vaziyetler almak atam olmuıtu O•ınaulı .. em 

yatı Şarklyede tevlit et · n"mınc!a fran11zca bir ıue- hayat ve rahatını kurtua tan deha b6JOk mcıntık- lekotlerl taın••ell parça 

TOrlc6n barındıiı bir ata 
7urdu kalmıfh. Son meıele, 
bunun da takıımlnl teminle 
uğraıılmaktan ibaretti . Oı
maoh devleti, onun lıtlklllt 
padııab, halife. hOlaQmet 
bunlar hepıl mud.a O kal· 
uıamıı btr takım blmina 
elf azdan ibaretti. 

Nenin ve ldmlo muunl · 
yeti ıçıo ktaıdeo ve oe mu· 
ann•t talep oluomek lıte · 

nıyordu? 
O halde ciddi Ye hakiki 

karar ne olabilirdi? 
Efendiler, bu vaziyet kar-

1111nda btr tek karar Yar· 
dı. O de blktmtyetl mllltye 
ye mlillenlt A.lllkaydı 
art müttaktl yeni bir TOrk 

1 .., 
devle ti teııı etme•· 

lıte, daha, lıtanbuldaa 
çıkmadan euel dOtüodOltl
mOs ve Samıunda Anadolu 
toprakl&raoa a7ak baaar 
basmaz tatbikatına bııladı· 
ğıınız karar, bu karar ol-

ınuıtur. 

** Bu karana ıatınad ettıfl 
eo kunetll muhakeme ~• 
mıntık ıu idi: 

Eaaı, Türk milletıola bay-
ıı,etlt ve ıeref.l bır mı11et 
o!arak yaıaınHıdar Bu eıu 
anrak lıukıil aamana mal ıkl• 
yetle temin olunabtltr Ne 

kadar zenıtn ye mureffeb o ur
ıa olıun tıtıkıilden mahrum 
bir mtllet, beterlyetl aaGte 
meddine müvacehuınde "f"k 

olmak me•klloden yClkırk 
bir muı mele1e kubt hyakad 

edemez. 
Ecnebi •bir de•letin bıaıa· 

ye ve ı•h•bl'tlnl kabul et· 
mek toıaolık evıafındaa 
mahrumiyet!, lczl me• 
keneli itiraftan baıka bir 
t•Y deilldlr. fılbaktka bu 
deraıeJ• dütm•m•t olanları• 
ııtıyerek bıılarına bir ec· 
gebl ef eDdl aetlrmelerlDe 
aıla tbtımal Yerılemez 

Hııılbukı Türkftn hayıtyet 

.e tzzetınef ıı ye kabiliyeti 
çok yOkaek ve büyiilıUlr. 
Bayle htr millet eaır 1•1•· 

1Paktanı• mıh•olıuo eYll 

dır! 
BtnuoaleJ h, ya fıttk ili 

ya 6ıüm! 
lıte halin haktkt iatlyen· 

lerln parolu bu ol•caktır. 
tıtı harabu sefalete, hu-- d bir a•UÇ .. ._::~~ı.a--.•ır.ı::m-.:ıı ... ~::~..:.te~o:e:ı~r~ed=ly~o~r~. _:H.:i:d:••:•:t..:ı:•:..~b~t~le:c:e:k~ç:a:r:e:d:e:n~b~a:ı:k~a~:b:l'~;.11zlak ye akılıızllıık:..o:l~a~aı:a:z.!.l~e~n:m:•ı:h~.~O~rt~•=a~~-:...:.-:::--:;:;;.:~::;: 

OD v A-----• m luktan kırıldılar» demel• 
"~ Q!!irkdıla~ ,!e~ aaaaa11r:11aaaaaaaao+ yardamıoa koımuıtu. Muba oebırtn dık ıahıltne erııuıı baba olmakilr., Oeldı .ı flra· mecbur oldu. 
11 c ı~ N ,.. •o fız kıtaı.nın hücumları, bu zaman 30000 kltllık ordu Mojollardan b•zı ar Ve bu ıuretle tlmal kıı i ; f ~~ .. I lut A ııııı ğ ~·;~ mu~";ı;~,: etm:t~ı:::: :;:,•,~1~• Hdece 700 kiti kel ;:::~.;~~~:~d•b::'°:.::ı.~: mı müıteıoa olmak üzere, 
.... y a c 1.1.1 ttlolD Hıod lat&D MoX.ollann tabrl 
~ a:au·. fi a d · d C ı h b H k b d ld i mu·ıaad• etmedı. • • ~ " 

Y 
/ 

A 'lf.P urdur u . eoı z an ura · er ıeJln ay e 1 1 ıol binden kurtulmuıo du Cellle· 
~C> . .. ~ Çeviren: l~td'ER ATAFRA T O d4 daha fazla durmıyarak gören CeliletUn, zırhlannı nehırıo akaota1ıoa rajmen 

laataaQ11• A..+ h ı erltttilnt ttln hayatını kurtıırmıfh, fakat 
""l:lllaD Tehıka N~ 67 aaaaaaaaaaa•v Merkeze yüklenmekte olan çakardı ve kılıç . ok ve k&I nasıl karı• •• 

1 
e ° C ,, 

Soo btr g Celi.letttnlo cephesine atıl· kandan ibaret o lan hafıf da ıııo dalıı• ıeyretU f•k•t tı1an ed ı 1ordu en.rız '
1
aD 

Moioll rın ~;:~le de olsa, h•ı kayaların tep.-ıloden ıe · da ve bu luımı Harzemlerin ıllihları tle bır atan üzerine bu kahramanlıi• olaa bü ordu ile heraber loduı neh 
vem et dl d e2:ı muke- çerek rehberleri takip etti. ıağ ceoabındao ayırd, atladı ve alile beraber ken tüo ba1ranhjıoa rajmen, rl bo•unca çıktı . O, bura . 
b Yor u. Cen ı b M k ı ti 

1 

u ıuad d- 1 z an, oğol alayının 111Gbtm brr Ci!!nglz banın, aaotranç dııtnl yülue&r uçurumdan neh· han, onu ıaklama 0 ye n · dan, Tibetln 6teılnde olan 
hırı 4 1 Ufaıao ıol cena · luımı bu uçurumluın dıbto- tahtaııoda bir ı•-ı hamle tle •- ı L de dejlldt. Hecnen erteıl 1rü H 1 memlekeU aratıada, ın , ornd ki ı. • rln coıaun au ano• ataraa k 11 ya 
lnÜt uuvvetlerln de can verdi, fakat kalaba- rakıbtof mat eden bir harp lıarııld ıahıle dojru ,.ezme nü arkaııaı takıp etme K.eımtrJo uaun yadılerl bo· 
hırıa;ı'nadi bir fektlı:fe baıka lak bir kıta da, ôfleden ıon· dehaaı ile meydanı harbin i• baıladı . Cizere bir alay •liaderdı, bıı yunca yürüyecek oluua, 700 

d 
ra Dl'lkl edllmeılnden ra aeç •akit daımanın arka- bır tarafından dtüer tarafına Ceoalz Han preoılo caalı ite de Cel&letUola m~il•P f I 

1 
'" • • 1 Bela mtld-n fa•la bir meta e o -

0 0 11 h M 1 1 b 1 olmaıına ıebep 0 :ın "° • ,ı emt;D hfllmen boı uodo a6r6ndü Sol cenahta aaldırmaıı Oı 6maP arı lr o arak yalıalanma11nt em· d f •-L 
1 

• dıl fftf madıfmı bJlfyor u ••at 
ua:dığıns •örmOttü Bunun bırakılan pok az bir kuvH~t bırıne karııtırmııta. Ve ne· retli . Mofollar Harzemlerin Noyon memur • m · 
- T d ._ ._ l ı d ı b B N Multan •• bu da, bilyOk lıkender albl Uzerhıe ümen kumandan· Moğgllar tarafından tmha ticenin gelmeai e eecı.me ıon auYvet erin e m a ela oıon • 
l rıudan biri olan Bela No- edildiler ve Bela Noyon bu· dı . Celilettın Motollarıo •lmlılerdt Han. atını sava Lahuru tahrip etti, bir ar•· yolun aıılmaz daflar1a ka· 
~ODU çeğararek buoı~. her radan dotrudao dofruya merkezine yaptıtı ıoo bir ıanlaran araaında ıGrerelc. lak preaıln tzlal buldu lıe de psndığını ıördü. Fakat Cen
rıeye mai oluraa olıun yer düırnan hetlruına taarruz hücumdan aonra orduıuaun biraz evvel Celllettınln ken· Delbl yolundaki ıarp arazi · ııız Han, ıukutu ha1ale •i· 
illeri de rebberllğlol temin ettt fena h"lde hırpalaomıı olan dtıt •t•i• attıfı yGluek de tekrar kaybetti. Bu mlltD rayao lıkenderdea daha 

H d C 1 h d.. bald .. · eı ı ile beraber nehtre uçurumun batın .. aeldt Bır tı'-anın eslcl eıc•I• Moto a · 
~derek bu eıılmez rıh! fÖ u ora a enı z ao .. " .. 0 

• akıllı donanarak, hern~D 
t ı 0,000 kııflık ağır ılharldeo eritmek Ozere bir manevra müddet, dalsalarla m(lca· ra çok fena teılr Htl Ye 

tGneo dağ lar ııoclrlo aım - k d h t yaptı Fakat Mo&o lar onu dele eden prensi ıevrettı'-- Beli Noyoo geri d6nerek geri d6od0 ve tik ıelltlnde 
•ını emretti. Ru Moğolların ibaret olao en ' rou n ız • , • i " bb l h k ti lntaaının kumandasını üzeri takip ediyorlar. bir taraftan ten ıonra parmafıoı dudak · haoa: « lfo 1erlerlD sıcafı •ılı 1 

u el' em tf'pelerl· 
~el ıhur çevJrıne are e ne ftlmıı ve Hveli merkeze da Bela Noyooun tazyiki larao• ıötürerek yanındaki· bQtlio adamlarımı aldOrdü. nl Ye kernn yollarını ter-

d müthlt zayata aebep olu lere: Bu,.laran ıuyu btle lçllemea cıb ettr . 
Alau, baı döndürücü uçu detıl, fak t mütema iyen C 1 l h «Saedet, bö1lc bJr ofula bir haldedir. Atlaram auıus · - SONU V .a.R _ 

th ' d mGt·I ıerlye çekilen ıol ceoabıoın yordu. • i elUD at ayet ,. 
•llalarıo keııar1D an ve 

• 
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hraca piyas mız
d a faaliyet .. 

İngilizlerle, Fransızlar memle
ketimizden mühim miktarda 

mal mübayea edecekler. 
l.tanbul, 18 - Pt1aıada rejinin bir miimuııll t6tQn 

bazı loııllz fabrlka •e fır ftrmalaramızla teaıaea ıeç· 
malarıoıo mOme.ıfllerl tara· mittir. 
fından nebati •e zeytın yal· Frannoıo ön(lmüzdekl ay 
lar etrafında tetkikat yapıl- zarfında mOhlm bir parti 
maktadır. tOtQo alacağı muhakkak 

Bundan batka t6t6o ma ıör6lmektedır. 
teba111ılarındao mftrekkep Sual rdau baılla Alman 
bir heyet de Uitüalerımız firmnları ıon aanlerde lhra 

hakkında tedklkata batlaaııt cat müe1teeelerlmtze yeni 

lir· tekliflerde bulunmuılardır. 
Haber alıodıfına ıöre in· Almanya için mubtelıf ıb · 

ıtlız firmaları bu ıene mem· raç maddeleri lıtenılmekte 
leketımızden mühim mlk· •e angejmanlar ıçın flat ıo 
tarda tütün almak kararın · rulmaktadır. 
dadırlar . 

Söylendlilne gör~, lnglltz 
firmalarının ıa ihıyettar m6· 
tehuı ıluı muhtelıf tlcaıl 
•• ıınai maddelerimiz bak 
kında ıenlt mıkyaıta tedkl · 
kat yapmaktadırlar. lnıthz · 
lerln lbraç mallarımızla da· 
ha Jakından alakadar ol 
maları ftaüm6zdekt ihraç 
mevılmlnde fazla miktarda 
mübayeat yapmak arzula· 
rından Heri aelmektedlr. 

Diğer taraftan Franıız 
relıl de memleketimizden 
mühim miktarda tütün 81· 
mak tua•vurundadır. Bu 

Ankara mera
simini radyo 

verecek. 
Aok&rada bu ıün yapı· 

lacak ve Hat 8 de batla ya· 
cak olan meraalm Ankara 
radyoıu tle her tarafa nalıtl 
edilecektir 

Filistinde be
yaz kitap aley· 
hinde nüma-

yişler. 
Londra, 18 (A.A.) - loııl

tere, Fılııtln hakkında bir 
be1az kitap neıretmlıttr. 

Fıllıtln milli Yahudi yur
dun.ta bu ıabah fecirle be· 
raber umumi ırev Ye be 
yaz kitaba l&arıı proteeto 
n6m Jltlerl batlamııtar . 

K.udQı, 18 - (Rad,o) Net 
redılen beyaz kıtabın aley
bınde Y abudıler t rafından 
büyQk nümayııler yapılmıı· 
tır. Nllmaylıler ıeç vakte 
k dar hOkQm ıQrmüıtOr. 
Nızamı temin fçlD aıkert 
kıtalar kamyonla ıokakları 

dolatmaktadar. Yahudtler 
tehirin merkezine dojru 
akın etmektedirler. 

Hayf ada sembolik ınalal· 
rette beyaz kıtap yapılmıı 

•• h lk: « - Y aıa11n be yas 
kitap! » Diye be.§ırmııl rdır . 

Siğorta tarife
sinde tenzilat. 

Ankara, J 8( A A.) 1931 Sene
ıtaden beri tatbik edilmekte 
olan ynDlılD ıt§ortaları te· 
mel tarif eılnde Tıcaret Ve 

aletlnce geoit mlkyaata 
tenztllt yapılmııhr. Teozl· 
latlı t rlfe 1 hazirandan 
itibaren mer!yete ıırecekUr. 

Alman permi dal 
reıt yeni ihraç meYelmlode 
t i mdı,e kadar bazı madde 
lerto bırkaç mahdud f ırma

ya tahılı etmlt olduğu tt 
hal m6Hadrlerlal 1f!D1tlete 

rek birçok ftrmalara teımıl 
etmek karar1Ddadır. 

Bu tekli 6teden bert ibra 
oatçıların mOteaddıd mllra 
caatlarıaın bir netlceal ol 

makla beraber, ayoı za 
manda Almanların ıhraç 

maddelerimizden daha faz-
la tthal etmek arzuıuadan 
tlerı gelmektedir 

Surıyede kabi
ne buhranı. 
Berıut, 18 {AA.)- Surl· 

yede kab!ne buhranı devam 
etmektedir. 

Hır m tlll blrlfk kftbloeal 
•Ocude ıetlrmek için ı ıyeel 

f arkahır ara11nda mukare 
net teaıııne ç lııılmakt dır. 

Parlı, 18 (Radyo) Suriye 
de l&ablne buhranı teve.Uu.ıf 
deneıtne ilrmlttlr 

Sıyael fırka lıar u 11nda 
yakınlık temini için yapılan 

çalıımalar müıbet hır Delice 
Yermem ittir. 

Almanya ve İtıf ya ~inı 
sili~ mı gönderiyor 

(Battarafı bırtncl eayfada) 
taaldar ve bafıf ıabra top- , 
ları oldufu, Kantonun zaptı 
Ozerıne meydana çıkmııtır. 
ÇünkG Honı Kong depola• 
r1oda bu gtbl harp malze
meıınden külltyetl• mıktar
da bulunmuıtur. 

Oıtetlk, ga} et menuk 
btr mehafllden bıldırdtfıoe 
16re Çın hO umeU Alman
ya ıle 1enı btr milbadele 
anlatması yapmııtır. Bu an· 
laımaya göre 6 a1dan az 
bir zamanda Çtn Alman· 
Y•Ja, Alman emtla11 muka· 
bilinde üç milyon altı yüz 
bin loallıa Iıralık ham mad
de temin edrcektlr. 

ltalya da, Almanya kadar 
olmanıakla beraber, · Çt•e 
harp malzemeıl verm!!kte· 
dır. 

Çtn ha Ya kuvYetlerl Ruı 
tayare1erl müatf"ına olmak 
ııntlle, baılıca İtalyan hya 
r"lerlnd•n m6t•ıelrkıldtr 
Çın ka Yl'alılarından gelen 
mah1mata aöre de, bu taya· 
relerde ltalyan mfitehuııa 
lara çalıımaktadarlar. Gene 
ı&ylendlllne ıöre, balya 
Çınltlere mObtm miktarda 
ılllh, mltraly6r, el bomba
ları, hafıf toplar •e mGhlm· 
mat Termııur. 

TOHDIU 
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Kral ve Kralice Kanadaya var-, 
dılar ve biJyiJk tezahilratla 

karşılandılar. 
Londr , 18 (A A) - la ı ılllz hGlıümdarlarını hamil 

ılltere Kral •e Kraltçeel d6a o 'an Empreı Ot A•uıhnal· 
Kebeke varmıılar, hal · ya ••puru, mahalli ıaatle 
kın •e bGtOn Kanada rea 10 30 da limana yakbtm•ı 
mi makamlaranm itti •• lld romorkörün delile 
rak etttft çok büyük •e tiyle rıh t ı m a Y a D a t· 
parlak tezahOrlerle kart lan mııtır Kral, amiral üntfor-

l d ı nı ve lualıçe kurtuni renk 
mıı ar ır 

Kebek, 17 (Radyo) _ lo- tc bir boıtüm ııymfı olduk-
~ lan halde vıtpurun güyerte 

Kortu ou~~eleri 
(Baıtarafı ıkıncl Hyfada) 

bır kaç. tnaao duvulır.rı •e 
mubaf ızlar içenin de oe bay 
•an, hatta ne de toıaolu

dan lcoıkmakıızın yaıam•ill 
h•tladılar. 

Avrupanın oıh z•manla
rındıa eo muhkem f "toyu 
btle bir çok yeni debı~tler 

ve efHoeler nrmıftı. O ıa 

tolarda kalan herhangi mi· 
ı f irin kar yol Hının peırde 

lerınde hayaletler ve c 1nler 
peyda olduğu rivayet edıllr 
dl Hatta ıblııln bizzat aö · 

ıGnd6ğli t '' olmuıtu. 
Fekat 2amanla bunlara 

da inanılmaz o1muıtu Bin· 
netice korku mekanlzmuı 

nıu, tdman11zlı"tao tavaama 
ğa ba9ladıf1 muhakkaktır. 

Ş.ırnao . zenıln bJr adamı 
otomobil ve uaoıöre bin · 
mekten ba11l olan ge•ıekli · 
it ıtdermek için kOrek çek
me:k •er• ona benzer blr 
idman m ktneal üzerinde ça · 
lıımak zuuretfnje ıdı, bQ· 
yük bir luıım ahali de kea
dıılol ıunt olar k heyecana 
getirecek. Qrpertttek teyler 
JeUyoı· •e temto ediyor. 

Bu ıebepledır ki, horoz 
döğüılerl, bola ıüreılerl, 
muht"lıf dtfer bayyanlar 
araıında kanlı maçlar terU· 
hl düıüoülmektcdlr. 

Fak t bunlar ki fi değıldı 
Bıonettce korku veren kı 

ılnde ıörünmüıler ve yGz 
bilerce halkın .. Hut tufa· 
nıyle karıılaoınıtlerdır 

lngi ltz bük6cndarlara, va· 
purun rıhtıma yana1ma110 
dan pek az ıoora k~ndılerl· 
nl vapurda kerıılemıt ve 
Kaneıda h"lkının aelamlıırını 
bıldtrm ı olan Kanada Bat 
•ektll Malienıllum1~ bırlıkte 
karaya çıkmıılar ve 21 pare 
top atılmak ıuretıyle luıırıt· 

lanmıılardır. Kral. ael&m 
reamlnl ıf a eden 22 ncl Ka 
nada e l ayını teftft ederken, 
beı bin talebe de (-'ilah 
inalı koruıuD) marıını yük
uk ıeıle ıöylemek ıuretlyle 
leuhilreta fıttrak oylemtıttr. 

Hük Omdarlar, lıkeleden 
doğruca parlamenloya g ıt· 

mtıler ve orada Kanada 
Baıvektltnlo loaıltzce ve Ke· 
bek Bet•ekliloln f ran11%ca 
nutuklarına d1olemltlerdlr 
Kral, hem loaııltzce •e hem 
de F ran11:ıca cevap •erm:ı
ir 

Kansde Boıvekılt, bti 
k6mdarlar tereflne m\Uuıl · 

lef bir ziyafet nrrnlıttr . 

8andnma Tıcareı 
O~asından: 

Bandırma Tfcaıet Oduı· 

ıun 516 ılcll numara11ada 
Emniyet zahire ••I unvanı 
tlcarettle mukayyed Tabir 
Ôı:taa, Mehmet Ôztan •e 

ı Bekir E•lt türel&aııodan 
Tahir Ôztanın 19 mart 939 
ıüoünde ölmeetle, tfrketln 

19 MAYIS lllt 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 

Bliadıç naMyeılntn Hııar köyGnde ldarel Huauılye aka· 
ratından kaphcanın teınltken tahlmak Qzere muhammen 
bedeli olan 1350 lira tııerlnden ve 25 ınayıı 939 tarlblne 
ralli.yan perıembe ıOnQ .. at 10 da ihaleıl yapılmak Cbe
re 10 ıOn ınOddetle açık arttırmaya koDulmaıtur. 

Mu•akkat teminatı keılf bedehulD yGzcle T.I I• olaa 
101 lira 25 kuruıtur. 

Almak lıtlyenlertn tbale ılnG Hat 1 O da btlkdmet 
datru!nde ihaleyi yapacak olan Vıl&yet Daimi E•clmenl · 
ne ıelmelerl •• muvakkat teminatını mel aandılına yatır
dıklarına dair makbuz ıenedf veyahut banka mektupla· 
rıaı ibraz etmeleri ve fatlnaıneyl ıörmek lıtlyealerln daha 
ev.el; her güo EocOmen kalemine m6racaatla ıörmelert 

tllo olunur. 4 - 1 - 96 

Balıkesir Askerlik 
Şubesi Başkanlığındaıı: 

Yedek ıubay ve aıker1 memurların yoklamaları l Ha· 
ziran 939 pertembe gününden IUb ren baılsyacak Ye JO• 
Hulran 939 cuma rOnO •"••mı btt .. celctlr 

Vilaye akamından: 
1 

2 
3 
4 

Balıkeılr mahallatı 
Çaynhlear k61Q 
Çısndır « 
K ramen « 

5 it vena « 
6 Yakup • 
7 AyvAtl r « 
8 - Ziyaretli « 
9 Uçpanar (( 

10 Aktarma ~ 
11 Unculurı Oımantye 

12 KalbOren k&10 

13 Ba~tepe << 

14 Saraç « 
15 Şamlı N M 
16 ldıeoder lıöyü 
17 Karacalıar (( 
J 8 il yular • 

JY Yumruklu Y6rük kö 
yG 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

Yafhlar « 
Patlak « 
Koceeh ~ 

l•rl•ıll N. M. 
Panayır ls&yl 
At•lıı6cek « 
BoabGk « 
Atalı Denek« 
Kalafat • 
T•tkHlii « 
Da Y1ı1tlar 3 

Durak N. M. 
G6k k6yG 

-. 1 Kepekler « 
42 Y a1labatı « 
43 - Defır eobaıı « 
44 Döıeme <ı 
,,5 Çarkecı « 
46 Koruca N M. 
47 - Ayaklı k61tl 

20 Beyeodıkler kö,a 48 l l ıcalkeblr « 
21 il yapan « 4'9 Ulubat « 
22 Nizan « 50 Çatalaa 4t 

23 Salmanı. « 51 Söi6tçilk « 
24 ltıklu « 52 Mecidiye « 
25 Oıma.,lar « 53 At « 
26 Bosvlr•n « 54 Poıa « 
27 Karaçeplı (( 55 Nerılz « 

2901 Sayıla lr nun holıamlerl datreatnde luymdlert 
takdtr edilip idare he1ettnden ıeçmek ıuretıle katl1et kea· 
beden cüzGtamın adları yukarıda ıchterllmtıttr. 

Bu köylerin 939 mali yılı Yergileri J•DI kıymetleri 
üzerinden tahakkuk dtırılecefl llln olunur. 

taplar v ıoora bu günkü 
zabıta edebiyatı vücud bul 
du Türler Orperten, rürek 
oyaatoo ıofuk terler d6ktü Bandırma Şehit SOleymao , ..... ....,....,,.,..,..,.."""""~-------------
ren zabıta ebedlyatı. 

Fakat taı devri loıaaı •c 
atleıı okumak bılaeydl hıç 

ıQphealz ki bu kitapların 
yüzüne bakmazdı Zıra ak · 
ıama kadar zaten korkudan 
deh ıtbı olmutlordır. Aktam 
e•lerlne ıeldıklerl •akıt, ar· 
tık yorolmuı ölan korku 
ıuddeletını dlnlendırmek 
«nz fe harici» çalııtırma· 

mak arzu uodadırJar. 
Taı deni adamı, ne ka · 

dar bab ylf ıt ve ceeur olur-
•• olıun, herhalde tatlı •tk 
maceralarından bahıeden 

teekın edici romanları tercıb 
ederdi. 

Korkulu r6yalar, tabiatın 
bu gudlere kendiliğinden ya· 
rattıiı btr tdmen uıulüdür 
Bu rtlyalardan lnıan kalbi 
çarparak uyanır •e bızan 
kana IOzumundı:.o fazla Ad-
renafın döküldü ü için uzun 
bir zamaD için uyku kaçar. 

Fakat bu günlerde loıan · 
lı§ın korku ıuddelerl lüzu.· 
mundan fazla 1orıuodur 
ıanmz Her 1rOn bir harp 
çıkabılmeıt thttmal dahilin· 
de lfÖrOIOyor Onun için ro 
man, efaane hattl korkulu 
rOya bile m~&kur guddelere 
«nzlfe hartcı » y6klenmlt 
baluız bir eezadır, deaebıltr. 

caddeılnde 75 numaralı ma· 
faz 11 merkez •e tkametglhı 
ticari ittihaz ederek «Emnl· 
J•t zahire et'!» un•auı Uca. 

rlıl alt ında ldameeine ve 

(mcz"(ir ıtrket •ereıuı, tü· 
rekldao Mehmet Ôztanı, 
ıirketto bütün hukuk Ye •e
taibde ve bu buıaıta imza 
nlahivetıne mezun eyledljı) 
Ye keza ıürekidao flekır 
Erit ve Mehmet Ôztaa 
müoferıden ıtrket oamına 

imza •azına mezun kılın· 
dıklarınclan keyfiyet kanu· 
DUDU tlcareUn 42 DCI mad· 
deılne te•fıkan ılao olunur. 

Kayıp mühür 
ÔIO kocam jandarma yüz· 

ba1111 HaHD Rıagıptan mu· 
baseaı ve Balıkeılr mOlktye· 
ılnln 779 eıaa nu araıında 
kayıtlı maaı ctızdaaı-

mı •e tatbik mühürümG her 
naaılıa kazaen kay~etUın. 
Y enlılnl çıkartacağımdan 

eıklılnln bOkmO olmada§ıoı 

dan ederim. 
Balıkeelrin Hacıgay 

hl mahalle.inde mu· 
kime: Ôlo yOıbeıı 
Ha1an Re1rıp eıl Şa· 

ZIJ• 

Balıkesir Askerlik 
Şubesi llaşkanlığından: 

1 - Şubeınlzde kayıtlı bulunan 1edek ıubaylarla H 

kerl memurların mut d yıllık yoklamaları J -Haziran 939 
perıeınbe ıGnü baılıyecak •• 30 Hazlrao 939 cuma ıü•ft 
akıamına kadar dev m ellecektlr. 

2 - Şubemiz mıntakaaıoda ikamet eden b\Uün ye.tek 
ıubay ve aıkerl memurlar bu müddet içinde yoklamaları· 
nı yaptırmak mecburiyetindedirler. 

3 - Şubemiz mıntaka1ıoa ıellp te kaydını Japhrma · 
mıı vana hemen aellp kayıtlarını yaptırmaları. 

. 4 - Her Jedek ıubay •• memur atıfuı 'H hü•l1et 
ctızdanlarlle ıubeye gelecektir. 

5 - 1 . Haziran · 939 ıününden 30 - Hazfra11 • 9J9 
atloü alııamı•a kadar m6racaat etmlyerek Joklamaların• 
yaphrmıyan 1edek ıubay •• memurlar 1076 ıayılı kanii· 
nun maddulne göre cezalaadırılacaldardır. 

Sındırgı asliye hutuk hlt!ınliğinden; 
Sındırııdaa Durmuı kızı 

Huriye •e Ali Refik arala
rında ki ikinci e•leumenlu 

bodlanı bakkı•dakl da•anı11 
15 · 11 938 tarihinde icra 
lulınan mubakemeılnde ikin· 
et evlenmenin bodlarına da 
lr •erilen karar temyiz ikin· 
el hukuk rlJ•Htlnlo ı 859 

938 tarıhlt kararlle taıdlk 

edılmlt ve ilam mezlsOr 

bunca tahrlrlye rafmen Alf 

Refik l»ulunamamıı •• ık•· 

metıi.hı mahalli meçhul kal 

mıı olduiundan teblıil m6oı 

kilo olamamıttar Ke1ffy•t 

teblli makamına kaim ol 

413 J numaralı •e 8 12 - mak ibere llln oluaur. 

Ba11ldıiı yer: Vtllyet Matbaa11-Balıkeılr 


