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1 •• o ü veba •• •• o •• u 
kab. i • e ile 

Cunıhurreisimiz v~·;;fikaları Meclis Reisi 
Ebedi Şefin muvakkat kabri~e giderek 

birer çelenk koydular. 
Ankara, 19 (A.A.)- Relıl 

cumhur lımet laönü ve 

Bayan laönü 19 May11 ıtad
JomuDdald merasimi m6te · 

•kf P Büyük Mtllet Mecllıl 
ReJaı Abdülb lık Renda ile 

'-eraber Atatarldin Etnof
rafya 6zeıladekl uy k· 

ket medfenlae ııtmfıler, 
• 1 •1111 Ebedi Şıf la mezarı

na tazhnatla buketler koy 
llluılardır. 

Bu zt1arette Rtyasetlcum 
hur bütün erkinı Dabtllye 
Velcılı, Ankıua Yallıt ve ku 

lbandealara Retıtcumhur 
.. •lyetlnde la•I unm•ılardar. 

Rahat11z l:sulunan Bııı•e· 
kil •••ına da A.taU1rktl• 
aıezarıaa Itır çelenk lro,muı· 
tur. · 

lnkaradı ıınçllk bayramı: 
ADkara, 19 (Huıuıl) -

TOrk Cumburlyettaln kuru-

luıuaa k•hal Itır b~ılaaııç 
olan l 9 Mayıı «Spor •e 
fd!çltk b•yra•ı» h616k tö
reale kutlandı. 

16tGn btaalar Turk Ye 
P•rtt hayraklarlle doaantıl 
ıınıı, A.tatlrkü• 20 seae •Y· 

•el Sa•ıuo karaya çı"h 
lıa eaat 7 de 2 l pare top 
•taldı. 

Ta1areler 8 30 da• ltılta 
rea ıehrla tizerlade uçuılar 
Yaptılar. 

Saat 8.40 d ıe çllk adı. 
ba heı lmı: Ye beı erk k 
t ı c 

Elnoğrafya müzeainin görünıişa 
loöaü .,. ol rıııda refikaları 8Qtün reoçlık beden ter 
Ye çocukları o1dufu bal de blyeıl muallt mlnta ku an -
ıtadyo ı !dile:. Ve genç· 
itila, halkıa yaıa havkmı 

ları. 1 sılara aruında kar
ıılandılu. 

19 May11 ıtadında lıuklll 
••rıı müteakip baıhyan t6· 

reni Maarif Vektlf Huan 
Alt Y cel heyecanlı bir httıı-
be ile çh. Kuteal günOn 
ehemmiyetin! tebar&z ettire
rek, ı@çen yıl ı9 May11 bay· 
ramıada ıtadı Ebedi ŞefJn 

ıon defa ziyaret etmft bu
luDduğuDu ıöyllyerek b6yük 
ölünün hlhr 1101 sadıle.r ve 
ı•açltfin, Mtlll Şef lnön\l · 
DilD ardında AtatürkGo eH· 

rlae ıadık olarak yürGdüiü
aG tllYe emler. 

Bunu bir kız tal benhı 
ıöyle•I takip. etti. 

daıınde «Tfük ul ıu ye onun 
aziz ve Mtlll Şefi lımet 

lnöau » adına Gç defa 
« Saf ol » ld tile ıerof 
teuhGr6 yaptılar. 

Şeref t zahürOnden ıon · 
ra Cumhu · baıknnhk haado· 

ıuaun fttlr&kll kora laeyett 
Te büt6oı- gençllk «Daf ha· 
ıını duman alanı» martını 
ıöylemtıttr. 

Bu meraıtmı müteakip 
eyyeli. kız ıonra erkek 
talebenin ltedea barelcetlcrt 
b•ıladı. BGtüo hareketler 
büyük bir fotlzam içinde 
cerl!JCln etti 

19 May11 ıtadanda Mtlli 
Şıf im izle birlikte Baıvektl, 
Vokıller de hazır bGIQ mut· 
lardır. 

a ebeden •üteıeklrıt bir 
lt'up Etnoarafya naüzeaıae Sovyet Leh munasebeti 
ı•clerek Abst6rkün k 
~a1t lra'-rl•• btr çelen~u~:,~ iki komşu devlet münasebeti iyi bir 
,.u •r. 

Ptt•r•••m b 
1 

hava içinde cereyan ediyor. 
iken c.. la •ı •mak &zere Varıon, 17 (A .• A) - Hn Poranay diyor ki: 

_. 2= -- m ur Reııı lımet kllmet orısnı olaa Kurjer Lehfltın müteaddld taraf-

Hüku ... met· b- .. k 1ı paktlar yoluna ııırm~kte 
- ın uyu sulama prog"'ramı .. 

S 
dejlldır. Lt'M,tan iyi kom· 

u.sıg"" ır 1 ç ııı 400 ıuluk münasebetleri prensi· 

1 
bine, bütün eıelelerb.ı au-

b 1 li a ha c ~ c ~:::··. rdı~ol:'~ıu:~~~t s;,:~ 
B. yazı Potemldaln Ver-

Bu suret-ı - --- fOVa zt1aretlerlnc 1abancı 

t 
. . e köylünün zeriya- matbuata ıerdedllea bazı 

ı ıçın f ennAı şekı·ıde su te- fikirler cevaptır. Bu mat · 
buat Po1onya.oın SoYyetlcv 

mı•n edı·ıecek. Bırlıflola tıtırak edecetı 
umumi bir tiUhaka lmade 

N ~•kara, 19 ( H•ıuıl) _ aındakl Sueıiırhk çayun eu ofdufuou bıldlrmtılerdlr . 
ll ıa Veklletl, memleketi · lama fılerlode kullanmak Makalede Potcımklafa 

llıl;ı:fn muhtelif yerlerinde. maluadlylc yapılacak kancl Bekle yaptığı sörGtmelerla 
••lama itleriyle ehemmiyet •e •ah'e amellyaU yakında normal bir tem••• teıkll et· 

tlf ını •e bu tcmıuı esnasın 

d umumi polJUke. mende 
terinden aoDra So\fyet-Leh 
miioa cbetlerlnlo bu mOaa· 
ıebetlcre mü&ald bir inkftaf 
temin edecek btr bava fçta 
de ted~'k edtldtğl ksydedfl. 
m kte ve Leh-Sovyet m6• 
naeebetlerJ in halen IJI bir 
b va lçlod cereyan ettiği 

ili•• eluamaktadar. 

it ıurette meıı1.1l ol aktc- mOteabhlde ihale edilec•k
clır Neltlrlerl alraate elve tir. Bu itlere rı rf cdtlecıık 
rtıJı bir hal• ıetlrmek tçl• para 400.000 lıradaa f czla-

l&tnn ıeleu projeler hazır- dır. 
1 Ahmetltdc~I eul ma lnın-
'"Qıııtar. l> atı tçlıı de ıelecek ay içinde 
0unlllrın tatblkl, ıu mın 

t,lc,laranda k6ylülert zertyet mOoııkasa yııpıJacaktır. 
lçı 1 k Bunu o rn sre.f ı bir milyon ._ *' ha vaya tabi o ma tan 
l(Ul'taracak toprağa fenol üç yüz b!a lrroyı bulacağı 
''kıl ' •- ketlf neHcesl de eolatılnuı· 

ele ıu isale ecflleceatlr. j 
a .. t.. ıle Bahkeelr ara- tır. 

Büyük gün dün heyecan 
içinde kutlandı. 

.. . - tt rhk ışığı- Bu iki ihtiyar ki-
Gozlerin içinde parhyan mınne a n ruhu bu gençlerin~ 
me ve niçin ağhyor.-Muhakkak~ onu · veren 0 bu iki ihti-
b 1 ~ .. . d d. . tekı azmı , 
aş ar1~uzerın e ır. Bu geçış . k daktaki çocuğundan 

yara göz yaşı döktüren o, şehrın ~n n sürükliyen de odur. 
en büyOğüne ' kadar olar:ıını a~_!a!sı~n~a~~~~;...._---· 
Balıkeılr mlonettarhk duy

ıulara arasında Ebedi Ata· 
1101 andı. Adını :coıkun. he-
1ecan lçtodc tekrarladı. S 
babtn çok erkeo saatleri . Bü· 
tiia binalar bJlilltlına bay· 
raklarla doonnmıf.. Hnlk 

1 ~Mlllikuv vet ler caddoılnden 
1 Cumhuriyet ~la1una doğru 
l lolyor!u. 

1 Gözlsrde okunan minnnltar-
lık dUJ guları: 

lnöoüoüaı cııstz ke.bramao 

diye vaınfl odırdığı o bü 
yiik ıfin~ıe kalbi rde beıle 
nen minnettarlık duyguları 

tatürke karıı bütün ıazler· 
de açık bir ltltabın 1&yfalara 

rtbt olıuauyor. Tam 20 yıl 6nce 
dört yanı ıarılmı1 1 içine d&ı 
manlar ı ldırmıı. 

orduıu dafılmıı bir •a-
tandan, yepyeni bir vatan 
yaratmak içi• on•n Samıu · 
na çıktığı ıOn. 

Gözlerde bir ııık ıtbı parıl· 
dıyaa bu mlnnettarhk duy -
ıulara, o aramızda yaıar

kea ele mevcuttu Bu ıün. 

de ayaı caalslıkla daruyor . 
Yaran da, a11rlar ı•çHı de bu 
duyıu Türk milletinin göz · 
lerlndea kaybolmıyacak, 

nesilden neı•le lnttkal ede

cektir. 

Bu iki ihtiyar niçin mi ağlıyor: 
Saat: 9 . Ô~r tm D okulu, 

Ltie erke!! ve ız talebeler 
Mılllkuırvetlt r c ddcslnt ta 
ldbea ö lertnde aakerl b D 

do olduğu halde aı iıya 
do~ru IDIJorl r. A.tatürk ço 

lsk~n k 

da Atatürk Heyktlt 
Samsun ak çehresini çizen biletünilD 

cukları. . Atetftrk8n bO~ önOndeyfz. BüUln talebe et· 
emanetlaln bekçtlerl de; rafını eepçevre çeYlrmtı · 
adım fttı1larl1le, bu k:ı 1

1 
Vail. Beledl1e Retıt mub-

•azlfenln en Jlyık flr.r er telif teıekkfillerlo relılerl 
ld 

'-1 .. tertyor ar d l 1 o UN araaa ıuı b 11 bG· karf\llD a 1er a mıt ar .. 
lıte k6te bstınd• e 8tr az ıonra bGıtGo 

G&ı ya· 
kOtmOt iki thtl••'" kk k ki önOne Parti. Belediye, Hal· 
ıı dökn1orlar- Muh• enlerin ke•l •e dtler muhtelif da-
20 yıl önce o kar• fn hlh- lre •e teıekkilller adıaa çe-
lçlnden dofaD ılotf lenkler bırııkıldı. 
ra11na fhyorlar· . b 1 ar· 
B 

. teki ızemıt onundur: sradyumdı mırasım aş ıy · 
O g&ÇIŞ t hlr Kaf ıle buradan stadyu•• 

tunç an 30 4 aldsnnı•t çen ıeldlii :r;amao ıaat 9 ı:u 
b k 1 b l dt~I dıst ge 

•Y e ıt tarı Qıı:erl•· ııçlyordu. 
bu ıençlerl• b~~ Ebedi Şe. Halk da ıtadyumdakl bl· 
de muhakkak 

1 
., 

0 
r . Uln yerlerini ı11al et•lıler 

f in ruhu d o 1 • 1 ..,eU yırın dl. 
Bu ıeçrıtekl ase 61 yatı Saat 08.. V alt Ye Parti 
o bu iki ıhttyar• 1 ' hl to kundB - Baıkaat Etem Aykut, yan· 
döktlreo o, t" ' 8 l 
d k 

x. d n en büyO· larmd Korko utan, e •· 
• ı çocu.un e iüne kadar olllnını ar ·uın diye Relıf, KQIUir 0Jrekt6rG 

dan ıür6klı1en de odur. olduiu h \de tale'9 •• ıpor· 
20 Yıl önce de o aynı h_e cu1ann önünden ıeçlyorlar. 

ıevgl ıle biitun Etem Aykut her lr11mıa 
yecaa, aynı k ,. ı 
bir mlJletl arkDllDdaD U aaüode duruyor Ye f8DÇ e• 
tuluıa ve tlerfye b6yle k~•- rlo b yramını kutlaror. 
vetle ıürOkl ınetnlf llll •dl. Tek bir ağ.r:ıa verdlfl çelik 

Onun minaiar yat tao etbl ıert bir ıeele ıeaçler 
ce••P yerf1or: 

d 

- Saaol. 
Teftlf bitti. Kolordu mı-

zıkası lıuklll marıınt çalı
yor, binlerce halk kadın, er

kek dımdlk saygı içlnde ·. 
Bayrak direkte yaYaf yanı 

1likıeltyor. 

Valinin nutku: 

yapll deği ik i 
Kanunun üç m ddÖİ!oiiideaiştirilmesi il ırazi 

tevzii ha~kınd proje hazırlandı. 
lıkiD konunun un J 2 ve bazırl11amııt1r. Proj ala b zır · 

23 ac6 mRddelertoln de laomaeı mucip ıcbepler il· 
delltUrilmeıl Ye 17 net ,ıha11uda 1611• isah edil · 
maddeııae ballı te zil arazi mektttdlr: 
cetYeltoe bir farka lllveal ccUı.un eenelerden b rl bfr 

bakluada bir kuaaD pr•J•ıl (Son1.1 dördGDcO ıa1fada) 



SAYIA c 1 TDR lLI 

Alma y ile Rusy 
a ası da Polo ya H i HAB 

«Beck ıon nutkunda, Ma
raıal Görfngln Ruıyaya kar · 
f' miiıterek bir taarruz hak
lu•dalıl tekliflerini lhıaı et -
mittir. Demek ki Polonyamn 
böyle bir vaade kapılma11 

lhthaal& 1oktur. 
Polonya, tamamlyle bir Leh 
•lliyett teıkıl eden korldo 
ru mu haf aza etmek ıızmln• 

dedir, Danaıadekı tktıud 1 

nüfuzunu muhtı faza et ek 
iller ııbt, Macartataala mlı 
terek bir hatluda 1ahlp ol 
mak llter fakat Slovakya 
lzerlode bir mlıterek hlkl 
mtyet tuzalına d6ımeye Dl· 
yeti yoktur. Lttvanyanın il · 
hain tuaatı•a da yanaımıya
caktar. Bu aoktada 8. Be
kin ılyaıetl htf bir zaman 
clellımemtıttr. Polonya dıı 
bakanı dalma Ltl'Yanye ya ve 
litfer laltık devletlerine lı· 

tfnat etmek çarelerini ar•ı · 

tırmııtır. ŞOphealz e•v~lce, 
bllba11a Ruıya ile Almanya 
araıında latr Hl vGeude ıe · 
ttrmek me•zubablıtf. Zaman 
ıe~tlkçe PolonJa, Rom aya 
ve laltak devletleri, Alman 
ya ile Ruıya araıında bir 
tercih zaraaretladen daha ıDç 
kurtulacaklardsr. Polonya, 
Romanya ve Baltık memle 
ketleri bu tercthl fepmak 
lıtlyor lielUlerdlr, ç6Dlr6 b&
tGn bu memleketler bilirler 
ki bir Ruı - Almaa lravıaeı 
halinde, toprakları btr harp 
meydaaı olacaktır . F•kat 
ılDln birinde .,u llattmalla 
lal•den kaçamıyacaklar1 
pek 4tllrlrdır . ÇGınkü Alman 
ya ııt ıtde da ha bariz bir 
ıurette Şarka dotru llerle
mektetilr ve onları ldeta 
terelhe maehur edecektir. 

ltalya ltuDu bt11eder •• 
dtnyayı deftlıe hlle Avru
payı ıaraacak pek ıealı bir 
tazyikin tehltkHlnl a lçm•k
tedlr. Çekeılovakyanın par· 
çalaDmaıı, Bobemya •e Mo
ravyanın tlhaln, ancak ıarp 
devletlerinin mGdabalealnl 
tataç edebilirdi. Bu mldaba· 
le •uku bulmayınH, umumi 
ıulla kurtuhnuıtur, fakat bir 
Al•an - Leh lhtlllfı halinde 
de aynı netice varlti elablllr 
mı? Hayır . ÇGakn Alman· 
yanın en lehinde bir ihtimal · 
le, yani PolonyaDın mailü · 
biyeli haltode blle, Ruıya 

Polonyaaın ardıada hazsr 
laulunacaktır . 

Almanya, bu ıuretle Po· 
looya muka ••met edince, 

ya btr dereceye kadar ze•a 
biri kaybetmlye, yahut lla 
btr Alman - Leh lhtıllf ıo 

dan dünya harbi dolaeatı· 
ua emin olarak kuYete md· 
racaat etmlye mahkdmdur. 

Gerçi Polonya - Romalt'J• 
ıtbl - Sovyet askerlerlaln 
toprakların rlrmHIDI kabul 
etmemektedir Ye lnalltere 
tle Fra•ıanın So•yetlerle ya. 
lıınlaıma hareketini rüçleı 
tir•• de bu keyfiyettir. Şüp· 
heılz lnaıltere Portekiz• ıil 
venebllh; mllllyetcl lıpaaya· 
nıa da bizzat lrendf meof a
atlne olarak, lnılllz- Fraa· 
ıız hlokuna yalunlaımuı 
umulabilir; lalç ıüpbeılz T6r · 
kiye açılrca Londra ve Pa -

~ rtıln tarafını tutmuıtur •e 

YuDulıtıo ••a.a teldtd• uo· 

Yazan: Piyer Dominik 
atmaktadır; ıene biç ıüphe 
ıtz cermanlzme kartı müda
faaaıoı arttarmaktan baılra 
bir 1•1 lıtemez . Fakat bol 
ıevlzm tebllkeal Pireneler 
ötealnde heal• pek 11caktır 

' . ,,..-,~-., r.· .~..,.~.,.. ........ ,._.. . ~· . 
'oUit;. ~·, .r... _. ~ .. lliJ.~..,., . ., -~ ,, ... . ·' .. 

Gençlerin dünku hitabeleriw 
--------~--~------------------

(( [ti izdı insanhk ve me~eniyat ımtı olar k dünyamn 
kııkınç gözleri önünde yü~sel a bir vatan vır.» 

•e So•yetlerla komıulufa Gençlik adına dünkl me· 
Romaaya ile Polonyayı dil- raılmde nutuk veren ıençle· 
ıGndürmektedlr. Yuıoılavlar rln ı6yle•lerl: 

daima SoYyet düıaıanı ol- Ölretmın okulundan Fethi Ak· 
muıtur ; Yuaoıla•ya, tıpkı 
Macarlllao ııba •e aynı ,. IUğUO SÖJllVİ: 
(Sonu dördüncü 1&yfada) Sayıa Bahkeatrltler, deler· 
---·---------ı il 1urddaılarım; 

L RADYO 

- AMIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 185 Kcı. 120 Kn. 
T.A.Q.t9.74m. 1519.SKcı. 20 KTY. 
T.A.P.31,70.. 946.SKcı. 20 Kn. 

~ . 5 - 939 Cumartesi 
13.30 Protram, 13.35 

MOzık (Bir koaıtro - Pı.}, 
14 00 Memleket ıaat ayarı, 
ajanı -.e meteoroloji haber· 
lerl, 14 10 TGrk mOztfl 1-
Nııaburek peıre•I, 2 - Zt · 
ya paıaaıa otıaburek ıem · 
dtıl: (Ey ıil ne acep). 3 -
Ziya paıanın ntıaburek aem 
dlıl: (Bıa zeban ıayleretn), 
4 - Fahire Fenan: Kemen
çe takıl•I, 5 - Ahmet Ra 
ıtmlD rHt ıarkı: (Bir 16n
lOme bir hail perlıanıma 
balı ), 6 - Alt Rıfat beyin 
nlıaburek ıarlu: (Meyledip 
bir), 7 - Ntıaburek ıaz ee· 
malll, 14.40 Müstlı (Neıelı 
plaklar ~ Pi.), 15.30 Mtllt 
Kame mlıabakaları ( 19 
Mayıı atatıodan naklen), 
17 30 Profram, 17.35 Mü 
zlk (Danı ıaaU}, 18. 15 Ttırk 
mliati• (Fa11l he7ett), 19.00 
Konuım• (Dıı politika b&dı · 
eelerı), i9. 15 TGrk müzlli 

1 - Cemil tteyln kiirdılı ht . 

cazklr peıre•I, 2 - Boio· 

ıun kürdll h!cazklr ıarkı : 
(Güller atmıı bülbiil olmuı 

bl karar), 3 - Şem1e9dın 
Ziyanı• kürdllt hfcnklr ıar · 

lu: (Gi•en•e hlınOne), 4-
Sellhlddln Pınarın ktlrdHl 
hicazlı ar ıarln: (Ne ıeleo 
,.., ) , 6 - Kemal Ntyaal 
Seyhun kGr~tl blcazklr ıar · 
kı: (KemeDçe talııi mt), 6 -
Artaktnlo kürdili btcasl&lı 
ıarlu: ( Ay dalgalanırken }, 
7 - Valııln ktırdtlt h caz
k i.r eaz ıemolıi, 8 -- De
denin u11ak ıarkııı· (Alla
hrlar ıGlllQrOrler), 9 - Hl· 
cazklr türkü: (Slrmeltmln 
gazlerlne), 10 -- Gerdaniye 
Ulrk6: (!y ıereoler Hrea· 
l r), 20 00 - Meaıleket ıa· 

at ayarı, •Jaaı ve meteoro 
jt la•berlerl, 20.15 Temıtl: 

( Werther ) Yazan - Goet · 
he, 21. 15 Eıham, tah•llit, 

kambiyo - uuk&ıt ve ziraat 
borHH (flat), 2 ı.25 Neıell 
p laklar - R, '21.30 Müzik 
(KüçOk Orkeıtra - Şef: Ne· 
otp Aıkıa), 1 - Ke1er Be
l - Kelebek a •ı - Balet 
milzljl, 2 - Heuberıer -
Şarkda ı(ittlnden - RakH 
den kızlar, 3 - Niemana 
Valı boıton , 22 00 H fta
lık polta kutuıu. 22.30 
MOzlk (Balet m6zfil - Pi) 
2J 00 Son •Jrını h berlerl 
•e yarınki profram, 
23.15- 24 MOztk ( Caz 
bao4 Pi.) 

Buıtl• bGt6n tllr millet 
en .lerln hiE •• heyuanla 
19 May11 ıençlik bayramı•• 

kutluluyer. 19 lılay11 aedlr? 
O, btr a•uç topraktan 

meıut bir vataa yaratma
nın; yıllarca aGren kanlı 

aavaılar nettcHI ezıl• bir 
kalabalıktan kudreth bir 
millet var etmenin canlı bir 
lfadeıl olmuıtur. Bu oluıt•
kt yaratıcılık kudreti, mtl
lettmlztn kendi •arlıiından 
ııkardıiı en büyGk lnıaada 
tecelll etmtıtlr. 

19 Mayıı 19lgdaabertıeçea 
ıııklı maal, TGrk mllletlDID 
ıayıua .tenlmlerle dolu er 
ılz bir dHtaaıdır. 20 Yılı• 

deıtanını verimli lnklllplar
la beallyerek tarlltla dtllne 
armalan ettik.~ içimizde 
Atatürkllk l .. ealt kanımız 

da onun aıktle yaaan kadret 
b•lundukça, Mtlll Şefi• em · 
rtade tek bir kalb ve tek 
bir 1af halinde ylkıellı ve 
llerleylf yolunda emniyetle 
l&oıabfüriz. 

Elimizde, la1&nlık ve me -
denlyet anıta olarak .. ütü• 

dünyaoın . kııkaaı 16zlerl 
6nlade y6kaeleD bir Yalan 
var; ber ıeylmtat ona feda 
ederek, onua için J•ıamak, 
onun ujruntla ilmek deilı· 
mez •• bozulmaz aadımız · 
clır. 

Atatürk, 19 Ma1111 Ttbk 
milletinin yaratıcı l&udretlae 
ıüveaerek •D aılıktl ıartlar 

içinde baıardı . AçlJfı çıima 
bOylklGil, araaız zaferlere 
•• en ktyınetlt varlılımız 
olaa lokıllplara baı oluıu

dur. Bu yeal. hayabD, ıler 
leytı yoluodakı eD b610k 
kudret kaynalı T6rk ıeaç· 

ltiadır Ondaadar kt, Cuaıhu. 
rlyetln kurucuıu, ıazlerlnd•n 

ıevlnç ve ıüven 1aıları akı · 

tarak eeerlnl ıeaçlli• ema · 
net etti •.. 

T6rk ıençllff, omuzlar.o· 
dairi ıınlı mlra1la ebediyete 
kadar var el i. . Ata• ıana 
16•endt, Hn Atana •erdfjln 
ı6zle ö•Gıa .. 

Yurddaılarım; 

19 May11, yalnız eınretln 
yıkılııı ve dOımanı• ye tlltl 

dejıl, modern •e tlerl bir 
mtllet zlhnlyetlnlo yerleıme
ıl ve milletin kendi ruhun
daki kudrete lnııoııının 6z 
ifadeıfdtr. 

TOrk; tarihin ber ıafba-

11nda illcenaplık, mertlik 
•e ıportmenltk rublle tanın
mıı bır mdlet adıdır. Sp!Jr 
•• muhtelif bedeo hare 
ketleri Tiirkün ezeli tarlbtn · 
de dalma ıörOlmüıtlr. At 
üıUlnde dojup, 
at Gıt6nde ölen, Or-
taa11a bozkırlarından, A•
rupınıD ıBb•if •• kadar at 

oyaataa ıporcu bir mlllelln 
torunları ol•akla 6•l•ebllt
rlz. 

uıtln, HYıtll yurdun her 
k6tetlnde yapılan ıpor ha
reketler•, milletimizin •ar· 
lılıada k6kleıen ıportmea· 

ilk ruhunun •• hlz Yerici 
bir ıektlde tezabürGnden 
baıka bir ı•Y deilldlr. Gir· 
bla bir vlc•t olaun •• it 
lek btr dlmaf, dofraluk •e 
ıGzelllk hatan milleti• öz
daleildlr . 

lnlclllbı raıatabllecelr ne
ıtl, bedeaea Ye r.ahan 1&1 
lam, ıellk fradelı, btU,Glmez 
kollu neılllerdlr. Buı6n yur
dun ber bucafıada bütOn 
mtlletla •••inç •• 6v6nçle 
Hyrettıtı ı••~lik bunun en 
aGzel mtıaltdır. 

Var ol Tork ıençllil bay· 
ramın kutlu olıun! . 

Liseden ladim Göknilln nutku: 
Sayıa yurttaılarım •e zlz 

kardeılerlm; 

Buıün 8Gylk Kurtarıcı 
mızın Samıuna ayak batt. 
I• ıtlnli• yirminci yıhnı 

idrak etmlı bulunuyoruz 
Bu itibarla 19 May11 Türk 
mllletlala mukadderatının 
döndm aoktHını teıktl eder. 

Uzun yılların koyu bir 
clhal•t• •• yarı lltıklllıtzll 

t• 16111düiu bu ylice ve 
aıll mtllett• bGtOn bayat 
lıeynaklarile •e her aah11da 
uyanııını ifade eden bu kud
ıal an Tlrk milleti lçtn btr 
röneaanı Cbpertıl •e baılıa 
bir bakımdan - btli mo~. 
leia · barlktlide bir dırıltı 

- (Baıubadelmevt) · anıtıdır. 
«Ôld6» dealleo btr millet 

uyanıyor... Bu harlktllde 
bir aatlır. 

Çanakkalede, Gallçyada 
Kafkaslarda binlerle kabra
m o evlldını kaybeden bu 
azız •atanın gGzel bJr ye · 
rinde bahadırlı yıllarında• 

arta kalan bir ruh ftrperl 
yor .. Ve bu Grperme Sam
ıun ufuklarından taıarak 
bütüo bir .l'.. n doluya nOfuz 
edi1or. Kurtuluı lnı bura 
dan ltlbaren baılar. lıttklil 
ve inkılap ıanlı abidelerini 
buradan Ulbaren diker. 

Blztm ukamızda aöklere 
yal•aran bir cılr ac111nı ta· 
rıh kaydetmez. 

Bunn btHeden •• bu acı 
ya alsıamıyan bir mıllel için 
euret ve yıkılma mevzuu
bahı olam z. Nitekim ele 
böyle oldu Ulu Atamızın 
etrafında toplanan bir avuç 
kabr man z zaıoaoda •• 
fevkallde bir mucize HYlf! · 

kiyle tarihe lnaoG, Sakarya 
Afyon ve Dumlupınar aıbı 

harikaları kaydettiler. Bü· 
tGu baanlar1n ilk adımını 
19 Mayıı teıkıl eder. 

19 May11 hazaaılan za · 
ferleri• ve yapılaa lnktlip 
ların ı•nçlli emanet edil. 
dlil bir aünGn aembolldlr . 
Gençlik bu kudıal emaneti 
ebediyete kader ulaıtıracıık 
bir kudrete 1ıtblptlr. lçt · 
(Sonu 41örc0ac0 aa1f ada) 

Mutlu günün 
gecesinde. 

Atatftrküo Samıuna ayak 
baatıfı büy&k tarihi ıüa ıe 
ref ine a•c• bOtüa reemi, 
buıull binalar elektriklerle 
donatalmııtı. Halk gece ıeç 
•akitlere kadar cadtlelerl 
doldurmuıtur. 

Halkevlade akıam temıll 
kolu tarafıadao mu•affak 
bir muıamere Yerllmtı, tem· 
ıılde kalabalık bir halk k6t 
leıl bulunmuıhu. -
Ziraat MüdiJrü 
maf etti, oldu. 

Haber aldıiımıza ıöre Zl
raı.t MGdGrü Hlltlayt Erker
man terfian Ziraat Vekllett 
mlfett11\lflae tayin edtlmtı
ttr Tebrik eder yeni vazl
fe1lnde muvaff aktyet dileriz. 

BııgiJn Ista -
bul atletlerile 
mü•abakalar 
yapılacak. 
HuıGn 

Hık met 

tan bul 

.. at 14 de Alt 
Paıa ıtadında lı 

temıtll atletizm 
takımı Jle Balıkeılr Bölıut 

tcmstlt tıakımı ara11n«Ja• at· 
lotlzm mibabakaları yapı

lacaktır. 

İıtanbul talumında milli 
atletizm ta&uauadan •• 

mAUt takım namzetlerinden 
rençlerde b•iuamaktadar. tlua 

ların ara11nda Bahkeatrll 
Raif de vardır. 

Bu müaabakalar için ha· 
aırlaamıı Bahkeıtr takımı -

oın kuvvetli rakipleri kar11-
11•da alacajı netice merak
la bekleamektedlr . 

Proiram ıu 11rayı t•ldp 
edecektir: 

200 Metre ıGrat, gQlle at · 
me, 800 metre, üç adım. 

uzun dJık atma, 100 metre 
ıürat, yükaek atlama, 400 
metre 100 X 4 bayrak ko· 
ıuıu, tek adım, Ballum bay 
rak koıuıu, cirit atma. 

"Öy okulları 
tatil yaptı. 

Üç 11nıfh köy o~ulları ıon 
ıınıflarının lmtlbanlarnn ayın 
J 8 D kadar blttrmtıler •• 
yaz taliline baı1a ııl rdır. 

Kazalardaki bütOn okul · 
l rla beı 11aıfla ılk okullar 
hazlranan ilçilnde dereleri 
bitirecekler ve oa ıGn için
de ıon 11nıfların lmtlh nla -
raoı yap caklardıl'. 

Atılay din de· 
nize indir ·ıd;. 
lıtanbul, 19 {Huıuet) -

Krup fabrikaları tarfjfından 

TOrk lıçlleri ile Hal•çtekl 
V alde Kızaiıoda yapılmakta 
olan lkl denizaltı ıemtmlz 
den Atılay bu ıOo bGyük 
meraılmle denize lndirtlmtı 

tlr. Merasimde Amiral Şilk · 
rQ Okao lıııar buhıamuıhar. 

• ... 

20 MAYIS 1139 

Beden terbiye· 
si büdcesi ve 

bölgeler. 
Bedea Terblyeıl Genel Dl 

relıtarl6jü biidce zaruret

leri dolaylılyle 939 yıla itin
de bölıelere kendi b&dce

ıladeo yardım yapmıyacals · 
tar. 

Bölıeler, Beden Terbiye · 
ıl kanunu muetblnc, mahal-

li idareler •e iaeledlyeler 
bidcelerlnden kendilerine 

tahılı edilecek ytlzde iki 
•e d6rder telaılıatla •e ken· 

dl buıuıl •arldatları,le bOd
celerlnl yapacaklardır. 

Ma1raf b&dcelerl için 

kabul edllea alebet ıudar: 
V arldatın yllzde 80aı, te

ılı tahıtıatınıa beı aenellk 
yelı6nu lrarıılık tutularak 
beı aeaellk lnıaat pllnına 

a,rılacakhr loıaat ıa 11raya 
ıare yapılacaktır: 

1 - Şeblrlertn vOıaUne 

•• ihtiyacına 16re trlb6aUl 

V'eya trlbOnıOz açık ıpor 

1&baları, 2 - lbttyaç •e 
tmlrlna s6re kapalı .. ıon 
ve jımn .. ukbaaeler, 3 -
Açık 1Gzme yerlel'i, 4 -
Polıgonlar ve dai 11fıaak
ları, 5 - Kapalı y6zme ha· 
vualuı, 6 - Btıfklet plıU, 

7 - Tenfı kortları . 

A.acak 1&bll mıntakalarda 
kıt •• dei ıporlan teılıab

na rüçhan •erllecektlr. 
Sabalar için ayrılan pa · 

ralardan ıenetl içinde aarf · 

edllmlyen kıımının hcıka 

btr yere aarfıoa izin ••rll
mlyecektlr . Bu paralar er · 
teal eene tahılıatıaa lll•• 
edilmek (izere devrol una· 

calıtır. Bılumum teılıat plln· 
ları ıenel dlrektörlüiün tH 
tiiklndea ıeçfrllecektlr. 

Geri kalan yüzde 20 umu 
mi tahılaahn yüzde 35 in· 
den maaı •• ücretler 6de· 
necek yüzde 45 ile ıpor fa
aliyeti idare olunacak •• 
malzeme alınacak, yGzde 
20 ele idari maeraflara ha•· 
redtlecekttr. 

Spor faaliyetleri karııhk· 
ları m6mk6n olduiu kadar 
eV'vell atletlame ve ıalatl 
mıntBkalarmda d mtımkOo 

mertebe Ye dai kıt ıpor· 

larına, atıcıhla, 1Gre1e ye 

üç6ncQ derecede futbola ıarf 
edtlecektlr. 

Fudbol •• ıüreı ıtbl ha• 

11litlarlyle idareal mtlmldlO 

olan ıporların kendi haıı · 
lltlariyle ldar• 

lerl ç releri araaılarak bil' 

dce tahıl1atın1n mGmkOO 

mertebe dljer ıporların ıo· 

klıı.f ına hanı temin oluD• 
caktır. 

Gelirleri pek az olan b6l· 

ıeler ıpor f aallyetlerl ıd•' 
me fçla huıuıl idare •• b•· 

ledlye memurlarından .,, 

amatörlerden lıtffade ed•· 

rek Qcret ve lnzumıuz 111°· 
teferrlk maarafları azalt•' 
caklar, paralarını ıpor 111•

1• 

zemeııne •• ıpor f aall1etııı' 
a11raeaklardır. 
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•SIJlhlt nofllrl• ftdla: I'•·---•••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••, yeıtae te•dt edtlmı1ur.) mukabili olarak) ,.,.ı .. ba 

Gazete, ! Tarihte Türk-lngiliz i m:~ı~.~~-~.·~~~dr~~~d~~ ~:~:'.~.11~:~.-::~::~~: 
ga t t 

a ıtltere; A•uıturya, Pruıya dahan, Kare ••1• l d 

ze e • • : a n 1 a Ş m a 1 a r 1 I •• Ruı1a de•letlert tle ya me•lııtierde• b~rı.aı 01•~:.~ Kıraç «boalnr» ı ıece ka· İ • ! palan lnı anlat•• ıle Mmr · tutarak buralar•• 

1 
• • t.ır tecad• 

ran ıfı ıeçmtıUk. l1ta1Jon- • E • da lıyan edeo Mehmet Alt · memleketleri•• 1 ıl 
ı d : nver A tafrat : b l ur•• Dl . 
ar • ber tren durdukça uya S B • ye karıı müıterek harekr.t bareketı•d• u •• 

n ayın •ıvekli ReflkSay • Mehmet 111 tle K.ralı"'• Eltsaltet ı topr•klaranı• 
•Jor •e ıoruyorduk: ... edllmeet kararlaıtıralmııtar.) tere OımaD 1 d 

_ Nereye ıeldık? dam, 11 Ma1ıı 1939 tarlhla ara11nda 1apılan ticari kap'- ıs _ 13 7 1841 (Y-oe müdaf•H• jç&o ıtlllala ybar ı· 
wp l l r de BtlJftk Millet Mecllıl tlllıyon aalaımaas (Bu an A 1 L bul et•ekt• ye u•• B le o at ı,, ya . . klrslıünden Türk milletine laıma ile de lnrılıs emUa· bd& mectt devrinde Lon- mı .a d eel• 

Q adar k11a ce•ap bıle b drada akdolunan •• lnıtlte· m•kabll padııabı• 1 
ar ıı. -

lılfı M •e iltüa dlnyaJ• hitabe• ııaın ıümr6k re1mtaln mu· h ıtly•• te •· 
· eral11 ıtderllmlı i»lr re Fraııaıa ~•uıturya, PruıJa •• ltuhına• arı d tnıa 

1 1 
yaptajı tarihi dekllraa1oatla, afJ•• bir miktarı ı•-•eme R •J• LAın" -uam•l• •• 

1 
•· 

• minnettar ıil e teıek· l ,.. •e uıya tarafından imza· •u 11 
-

k•r dt V b b •••• ce bitaraf kalıamaia ıl •• lnıllls ı•mllerl•I• re 1 b k laıtırala• eıaı · " e yoruz. e u, H a L anan u muahedeye 16re: re için arar 
ha k d b 

1 
d aarar •erllmlt iken, d6nJa · ılm Yermeden kapot•J 1efer S lb d 1 ıahat 1apaıa· a ar a, e ıilr G, clttl. u zamanıada Bofazlar- lar elalreıta • 

1 1 ıl· 
E 

aıa ba ıOokl ••slyeU kar. lerl Ja l k b 1 dil d ••• 
0

1 " ıkltebtr. den .. Bahire- pma arı a u • - daa hiç bir ecnebi de•letln ıa •e Kıbrıı • 
811 

1 
, 1111nda T6rklyenlD ıulb cep• mtıttr ) l koıu aıuı· 

1 r,. • dofru, ebedi bir bahar harp 0emlıl ı~remlyeceLtlr. tereye terki ,., 
b 

hHlne aluhıık elmeıtnlo bir 3 111:.04 Y 1 d M h • .,. • •ılamıı ıtblydt. Mayıı, kir - u 
1 ın • 8 met il - 12.3 1854 (letan- tur ) be· 

ka L t L h meaburlyet haline ıeldtllnl ili de Kralı re Elızal»et trapı- b '1 ı - ı .:.1 7. ı878Berl1D mu• 
••r an ••r ••ıl bir ilama• I .,. ulda akdedilen bu tlrlnel ~ l 

la l d f •e bu 1elteple nıtltzlerle bir UUlılJoDlann tecdidi Oserlne bede aıkerl ye 
a ••tin en ark11z•h. Bere· f L lttıf ak muahedeıt AbdOlme d .. ı. Bu mu• ti olan 

•- lttt aa anlatmHı 6zerlııde bı l l d bDa. ••• •et ••HID,rakımı •bln>I aıa• ' an aıma yapmıı ar sr. ctt ıle Kraliçe VıktorJ• •• barııtıya•l bir "u l M ku· 

SAYFA : S 

Çingeneler na

sıl yafaT? 
DOayanın her taraf ıoa 

J•Jılmıı aerazad, derbed r, 
bQtÜD m•denl kanuolerm 
haricinde yaııyaa çıoı~oe 

lerl• kepıl blllııUına ıeın 

atklrdarlar. 
Çıoıene 1oktur ki, batti 

bizim memleketlmlade olan 
lar dahi, eltne '-lr muıtkl 
ileti vordtitalz zaman oo· 
dan lnHD kalbini lbU
zaH getirecek melodtler 
çıkaraıai• munffak olma· .... 

Sanatları b0t6D dlnyaca 
taoıllllJf olan Çınıeneler 
içinde muııktde ea ılert 
aelenltırl ekıerı1a Rom•• 
ya yeye Macarlatandan ç•-

kar. mutat.akat ba11l oldufuau 4 ı606 •b t 1 e•• 1•· çam Jlkll daflaran retlne - "' me - Fran11z imparatoru Nepol· b•r &ulsarııtaD pr O 
L L bıltllrmtıtır. Kral Jak 1 (" ıtAfl ı E bı d·•'•tl•r •· M•c•r ovalara muhali"• ••••ta imdadımıza yettımek- "-•P u ıyoa • yon 111 arHıDda kararl•ıtı . ruhııuı, co• • alt.• .. 
t k 

lnıtlıalerln TOrklerle . do• ran tecdıdı) ll araııDda ki muı11-ıotD doidulu b•r 
• ıecı medı. Çam kokuıu, ralmıı olup Ruı,ayı tıfıhdaf maala de••~ • • 

1 1 L 
lay11tle Oımanh deYletıle S 16·>2 Oıman il ı o le ucatl aıu b·ııktlr ROzılrlar r"' 

'mise okman ruhunun iç - " - etm .. kte ıdı. Bu muahedeye doluo•• bı c ., oc 

açıcılıfına be•ı:er ferahlata· akdetttil birçok muahedeler Kral J tk 1 (Kapttlllıyonla ıa·e Fr•ntaa Ye &nı lız do ka•elelerle ıaıllJ"ılar •Y:e: tarlalarında batakları b ı • • 
C:I btr ıerlDltk 1etlrdl. lçhnis ar&11Dda fftpbeaı z iri, en m6 tlD tecdtd) D•Dmaıından b(hlk bır kat · ipka edıhnlf, 6U llıırl1~a; :.. bırfne çarparak eter \. ' ' 

1 1 l b G 
htmlnl •• TOrlder için en 6 - 1624 Murat iV l k om çe•• iP rOzalrl• baıaklarao lıuı 

en f emtı ıı lydı. enzımtz· mı ıtanbula ı•derek ah••· Oıın•D • •• crı ı.;. • • 

d 
bl10k kıymeti he•z olanı, Kral J.k 1 (KapıtG lıyoola Runıtl .., ,. , 1~ ıcı••11odao çıkan lta 

• reçlaenıa Japııkanlıfını Uo müıud.,, oe 161.- - Oı ••• .rı•ıtıı ı 0 ·t· A t z 
b 1 k 

l\d lar8flD da mÜHTI 9art ran tecdıdı) rDI bır nıuuı • buıada oturaoJara muı 1 
' 

q •• tayıs . mao ı de• etıotn ta.oamıy«"tl lu a.ıııe J~ G d •D 

8 d 
lar •• haklar datreıtn..1e ola· 7 - 1640 fbrahım 1 ı ut ' (So .. u döH!üncO 

1
"' 

1
_· ••, emlrfolu uzunlu 111 

- m01kıyuınt •e Jttıkllhnl teh· ı •ıllyet 1ııuru 111 
' - "' 

luaca hayatı• seçltreımlnl rak •• mutlak bir ihtiyaca Kral Şarl 1 (K.apıtGllı1onla- dit eden Ruılara kartı Oı . buıuel bır ıd111roe br ~•Dl de•••lt )ogıua aıanoeeı 
.. Jrecler •lbt1lm. telııabtl etmek (bere yapılan raa tecdtdı) manh memleketleri tle Oı ma11, Boıoa •• Herle t :~ tın• 1ırm•f'• buna mu\.1< 

Ça
1

ar alan romaatlk ba· ıo• Türk - lnıtlız lttlfalndar. 8 - 1662 Mehmet iV - manlı baJraiını latmaye ede Yetlertaln A•uıturJ• tar• :k- loııltere de btılfetın tuh 
lııılı yoraua, ıamııa •• ka Fılhaklka, tarihi tedlrık Kral Şarl il (KapıUl!lıyon · celrlerdlr. (Kmm mubare dan ı11all, ~arad•l•D ııt ol H •aDe"I kudretini mu-
Jıllız inekleri demlryolu bo- edecek olanak, lnııllslerle laran tecdidi) beıı) lllıaıa taoıamaıı, Sırltııt•;•• bafaza et•eil lserl•• •

11 

randa ılrdlm . Yeleleri in- Terklerin b• 16oe kadar, 9 - - EylGl l67S Edtr· 17 - 30-10·1856 Partı tıukllllDID taoıDIDall. 
0

• 1ordu.} 
aıl bir .. , demeti halinde •.abtelaf •eııle •e ıartlarla ne muahP. deıt Mehmet iV • maabedeıl. (Kırım mubare maaraaın tıtıkllltnlD ta••:. 27-1O8-ı9.0 Sen IDU•bede· 
LaL h 33 l t '-1 Şarl il (Tıcaret ıemllerlnl• b T b ,anda ıe1r B b de Oı•a•h • Qllrmıı ma cup ye rıterlk an aıma yap ıa ara 16r6 eıl netaytc•ne dair olup bu maıı una 0 ı ıı \ " mu• e 
L B t l d b ' ' bur• •'· l ...a l 1 1 ••1raklar burada ılzGme lir. Bunları k11aca ı6zden ° az ar •» ıer Htçe ıeç· muahede ıle Oımanlı de•le 1eferın ıerbeıtl•1 ue d••••tl ıle tıllf ae• et er 
tarpta. Solu kaldmm kaba ıeçlrmek, yukaradald ıf ade· melerl balıkıDd•) tıaın badutları yeni baıt•n dakı lsttbklcnlarıob y~kı::. araeıoda J•pıımıı 11

• de tat 
da1ahlı zannı •eren, r&1tla- •I• dotral•iua• lıbata kl· lO - Aiuat01 1798 (Ka tayin edllmlf, Sarbı ıtanı ya- ıı, Aıyada, Arda • 'vat•· btk edıl••••lıtır.) 
41ıLl l fıdı pttll&ıyonların tıcdıdı laak· l 1 ıl beraber 2 3 JO )

0
'12 M•daoya •ara can ı, canııa teflere r. rı lıtlk ll •erllmtı. Boiazla- •e imanı e O ao· 8 - 'fi~ 

1&rkıntılık eden k6tl nlfet· 1 - 1580 Tarihinde Meh· kında) rın kapah kalma11 e1&11 ko· mua Kuıyay• terki, •:raD mül•Hk•ıt. 
lı, •ulaaaııp k6pelılerle bu- met 111 ile Kraliçe i.ltaa· il - lO IO - 1799 nulmuı •• Karıın Ttlrkı1e- la memleketl•rt•d• • k 29 - 24 7 1923 Lo:ı•D 
rada karıılııtak. Ve onlar, bet ara11nda akdoluoaa Ka- Selim lll - JorJ ili (lnıılız Je, Kmmı• da Kaıyaya la· koaıoloılar ti• .,obar•LQ:a •uabedııl. , 
kat ıemiler•ntn Karadeatade ıer- k l aıd oldul• A 7 1926 M aramızın P•tl ııra koıtu· pit6llılyon maabıdeıl (8a tleaı kabul edılmtıttr.) am arın bı ,eıt 30 - 5- uıu 
lar. beatıe HJrtbeferlerl laakkan- 18 _ 4 1861 lıtanbul, metler tarafıod•O •• -uahe.feıı (Bu muahede tle 

muahede Jle lnıtlıalere Tor- ) ... 
«it Grlr, ker•an JOrQr»ata- klyede ıerb .. t ıka1net •e U- da ( Tirk - l.ı ı& 1 ıc.ret llabul edtlaıtıtır, 1 T6rk1Jd bll&OmeU Muıulua 

lar ıi:ııOnO, bu kadar etrafla, 1 ) 12 - 5-1 1809 Malamat muahedeıı) 22-21 ı.1880 z~nkct deı)r Irak• terkını kabal etmtı 
b caret lmUrazı •eri mittir. bak ı• • Od 

• derece bardulllda can 
2 

il - JorJ IU (loııltere ile 19-17 187 l Loıı •l r• mua Ucaretl•I• dıaıı 24 1 ı885 bu•• 11>ukabtl 25 ıe•• m 
l d 

- 1591 Yılında yine ç kL l f b l il ...a D •a ıran hiçbir realtıt ıey ana .a • HU ak maahı· bedHI 23 - latan u f k detl• Muıul petro arana• 
la•ımıyorum. mak ıbuyacı otmuıtu deıl) ( Tlrlıılye, 1 a 1 ı ı t e r ., (laıtltereDID M•11~da du:::;. Irak bQkOmetl•ID btt1e1la• 

Ge9 eze birer mlteıallibe Yol kenarlarana birer kor- (Bu muahede laııltere ıle F r a • , a, ATu1turya, ltal· ilde komt .. r bu ~D edılmtı· dGt•D mlktarıa her .. n• 
~Uf11••tl1le etrafı Tel•e · kuluk ıtbt durup. yapılan tik a1kerl llttfak ol· ya •• Ruıya ara1ıada mualaetl• il• kabu yüzde oaeaun kıDdlılne ••· 
1•r• •erea Us ıeılt, kıaıl G 1 1 t ) l:t - nete, ıazete!. Diye up bu muahede lle oııltere, Lo•tlra1a J•pılen bu aalaı- tir) ısS8 (Bu rtlmHlDI temlo etm t fr 
: Ilı ıeıuçları Hrka• horoz yolculardan ıazete tıt11en franaa Oımanh de•letlne ıll · •a tl• Tu•a komlıyo•• t•ı· 24-lıtaDbul,Z2 5 

O 3ı - 20 1 ıg36 Mootı6 
•r çektmsızdller. 1 1 111tıler, 1 

lace Hıler peılml bırakan Dl harp •• ,. tahdit icra ede- lıtl •••••••• T······ Kara- muka••l• 1 • D ID •uka•••••t.I 
Bltlin bunlar, ne Lir lok- 1 t Mı11r ııer g L .J a yor ar, bir ekılaada haha. celr oluna, Akdeniz adala· tleals alıslarıaı• temlale•· mania de•letıo • k ı 32 - 14 3 1 38 OD•r• 

•a ekmefe uıak k6le de ardım ıara koıuyorlardı rı ile Oımanlı ım,aratorlufu meıl ... tle•letler tarafı•cl•• deki biti• bukuk lııakl k a ı (Tirk-laıılıa kredi •e tıca· 
tahl• klpelder, ne t~h•et- Şımdl bile, korkuluk blı 1&b!llerlnjn mubafıza11 lçt11 Oı•a•h 4e•l•H lanabıaa mak ıarttl• buraıını ·~ ::. ret aalaım•ll bu a•laı .. 
ten çatlarcanına ortalıfa ıeh ıl •eren çocuk 11l1Qetler ve loııltere Akdenlzd• btr do- taahblt •.illmlf, Belaaları• t11al altın• alı•.,•11•1 

a ile lagtltere harp ı•r•ll 
't'et çıfhklarana bofan ate- l d b k b l ttlrdıler.) La ıı•-ı .~ 

i
l .. ince aeı er uyar ıı 1 olu- n•ama bulundurmayı taala- kapalı kal•H• e1aı tut•I· lllfe • U • k kr•dllerlDID •• •uJ - .... 

"b ıkh Afuıtos L•-e'-l·rl S l b 5 2 1 O , .. a9 (Sl••JI a uvc • ~ Jorum H er lr afızdaa bGt etmektedir.) m•t• Partı muahedeıl ara• 1 - ou ) auıt1r.) •Dl allk d 1 la•kkınd• . n3n (1 f k 
la • ar etmedi. Yol balmJorlar . 13 - S . 1 1 · ıaı5 (Parlıte ipka edllmııttr.) nalanın ,.,beıtt• kdedtl•• 33 - J 1 5 hr ar ttı a 

•JUDda en 'ok dikkatimi Gazete, saaete! akdedilen b• muahede tle 2u - lıtanbal 4 6 1878 26-IZ-9-19J9d• a deklaraılyo•U) 
~•keakiylG,rocuLlarıne'-u- " t rJ uı 1 1 =~~~~~~~~~~b~d:•:~:e:O~•:•~·~n~lı~~~~~~~~~~= ... ~::~~-"~ ... "~~~·:.:._:. ____ _:~a~u:•::a::a..:ı~~.y~a:z:l ~_:Y~u:o:a:n~a:d:•:••:r:• .:n:ı:tl:ız~h:l:m:•:-~~( K1br111n oııltereye terki hu ııall 111u• e da ıu kuıları dolaıı,or' 

•••••!!rkdtltntn TefrlkHı: aaaaa11aaaaaaaaaao• «Bu d6k01en kanlardan clo· blrlltnl •ali tayJo ederek Hazer deaııt11e kadar:~' ıOlloler ve ta'fu• kuıları 
•O c :.a.. l d ki l t.n.rlO bat k•ldırma bar• • • " ..ı. .. 

E 
•o ayı loılyetın ben ea lntl· bunlara btr ne•I lıtl l •• u .. yem yeı t l çayar uıer ınrJ.., i. N o- ı• Z H A ııı Daa kem alacalını zaa ecJı,or yaıa kanunlarından tıtıfade feri barbfD bttm••

1 
tl• be;:; ıeztolforlardı; lOau111undan 

muıun? .. Oıyordu. E••elce hakkı Yerdi. her Hatayda eldulu 
1 

' faala mera .,e a•lan• c"k 
•.Yazan H : btç alllcadar olmak isteme· Ceoılz artık vakbnm ıel· bu 

1

Hfer ele, ıbUyat banda baJYaD vardı buralaıda •o : . LAMP Çtufren: ENVER ATAFRAT il d'A-1 Jlkı~k lalim ve Çt• dıtıaı ve eıkt yara yerleri- •ataaa claa•ek arıaau bat l ı ••••• .• • d me'flim Kuru tayın uıu rn 
•11aaaD Tefrtka Nt 68 aaaaaaaaaa•• ıl•mlerinl aalamak için ut- ata 11zladıiı•ı blı edı1ordu. 16.ter 1· 11 toplandıiı samandı: llkb• 

Bu •r•cla Belki ltealm olu arım ~ raıtaiı Ye bunlarla me11ul Ştmdt bOUln 1•1eıl saptet- b r 
lıan Pet•• Yol lıt6ne çı H• ald6rllm61t6. oldulu aörllGyodu. Yıne lifi bu memleketlerin uzun b6yle memleketlerde •• ı•- aO.rdan.aa bltOa aabttlert 
d ld •r hpt b O d b • htrlerde yaı•mak lıterler, 

e t t. Sernerlc •e ta rlp r u, cenuptakı ıon ara bir ıOa «ben ılzla ınaachiı müddet Moiolların eltade yerJlea emre a1arak 
1 

'" 
olaralc yaıı. •ıu llctncl defa belerl de arkada brralu•ca, oız ı a e lnd bir Layla kalarak, her t6rll ıı1aa 9 e fakat iM• ltun• yapa•••• d toplaatı 1erıne 

.rna edıld l•f er uz r • • dtyord• · aa111anı11 • 
1220 s t. Cenılz ban bOtDn Hlrlerla dOıOndam Ye bu ılo blt6D ilatıl&I cllıOacelerıadeD u:aak u .. 1ı A•Fa .ıa •D•ll .eı c•idtler, ,.roıs ,\yıupada 

Ceng 
1 

b eneıt tlkbıtbarında lldüriilmHlnl emretti; bu bu ıaıanları Dlfln eldulu•u bir ıeklltle J'•tamaları•ı te · me•lne ıbttyaf 1ııtert1orel• bulun•• Sultot•1 bir•• r · 
S an ilk defa olarak aaretle 16çebelttrln beraber bilmede• 61dGrll110m0 a•· mi• etmekti. Çinlileri daha slyacle Molol cıktl. 
enıerka•t ıur1arı önGae sel· aorakledılılerl bOtilD bu ta- latlım Fakat bu • .tamlar· Bu dltloce ile ltltlhl boyunduruıu altı•• .oktuk- lmparatorlufun kartalları 

rııııu Ye timdi, 1221 ıe•eel lııtz tnıaalar da bayata •e- da• bana ae • Dıye baıka peıta ~ellara bor-ca 1ddı- tan ıoar• Mulaulf de 61mllt •••k 1toırlardakt or.lu lsu 
•onbaharıada da kahbel .ta ettiler. MüalGmaa emir · bir M6alamaa Alimle koau- ram postalara s6adererek tA· b Golıttde baraktılı mandanları. 1111& ıteplerl• ll u, aDID J 

emin bu tarafıntlakl •azı- lertn kadı•ları Cobly• .. t6- 1a 1 erdu. tt6t0n ylkHk rDtltell aablt- ıdarectler ar•-~• aD •ı mafrur Tahraaları, mafl6p 
feıı bltmlt bulunuyerdu 18 rllmek aser• a7raldılar, Mo- Han Se•erkaatle ikinci lerı Se1hu• aellrı ke••rı•- ••zltlılar ltat sletermlttl· kr•llar ..,.e elçiler dört ta· 
"~daa az bir zamanda muaz· lollar buaları, aoa bir defa defa ıeldıtı zaman orada da toplanacak olan h01Gk Yirmi birinci kısım rafıad cı.n ak1n akın ıellyor 

1 t J 1 daha yatanların•• •l•lt dal· tekrar toplaman kaçaklar kurulta1• da•et ettt. 1 t"a. Harzem mpara or u u Bu··yük kuruı~ay lardı. Eo uzak köıeler.lekl 
L , _ bl TO k lana• ıörerek ajlamalara kendlılol senıın hedl1eler tle Artık 1ıldıaı da ı6naıOıtl t••ılmıı, bilyl& r r KurultaJ•• topla••• yeri zabitler, ea •aaıtuız d•i· 

dtl 1 için yftk1ek bir tepenin Ü•· korku içinde lsarııladılar. O, Mojollara kartı •o•uaa 1 l I ~-•denlyetl imha e LI m fı tüne r ı kardılar. Han bunlara ılselltlıde kar· kadar •lcadele •ttr, fakat olarak 1edl mal se•lthftnde lardakl • e~aı ara at arla 
... lllerkant, Buhara, nerat, "' Lfr t•Jtrhk l•tlla•p etlaldt 6k0z arabalara ile ipek ça 
la Bu arada, dünyanın ken- ttladı •e oalara ı6zQol ıadec• yatan9ls •e mllkaD• u 
'Yl•rve, Bamtyao, Peıaver bir ı·rLGzeıtcl olarak. Burall Mofol aalayıııo" ar6· dırlarla ıOıle mtı kıhıtka -

•li baklundakl dilıGncelerl tutmıyan •e vatanını mi ~ • 1 S 
llbt o zamanın m,denlyet • dafa" etmeılnl bthntyen ıon Htaduı aehrl kenarın.lakı re ıd~al h•r yerdt: Nelalr arla eyhun ken•rana top· 
._ L ht "' ihtiyar Moiolu alikadar 1 .J isi k tarda bi laaı1orlardı. 

'"•ealerl olan mu eıe.... ıablannın kabllyetılz l tilndea muhareN ıllm ••nıl••rll· k.saarıawa çu •lallr l -
.. L. b 1 eder ıtbl oldu Btr müıll · T L- l L-t L • a • SONU VAR "'"• bir harabe • llM l d ltlllD .... ,. elti•· ı .. taea rdl••ı • •• ua a• 

1 rı • 
•

•• &Umt ıı. koauıuıkeD: babıettl, keDdl ara arıa aa 
••taııı.ı1 •• mılro•l•r• la· -
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{Bııtardı birinci aayfada) 
k lyenln düıtOğü elim vazi 
yet tablolaranı canlandmyor. 

Ve otbayet Balkan ve 
Umami Harpten bıtkta bir 
halde çıkan mllletıolo 19 
Mayıad buldufu yaıama 

hakkını nasıl kazandılını da 
ıu cOmle içinde toplayor: 

- lıt 19 Mayıata Ata · 
t6rk ö ldürülme&:: lltt-neD m ıl 
letınln lıtlkllllnl ceb· 1 
ren kabren almak fçln Ana· 
dolu ufuklarJDda ıör6ld6 . 
Ba ııı ı ıör6ace millet n 
aaafıaı kudrete cehli ıl· 

me, uyuıukluiu ıöz açıldı 
ğına to tı lp ctU, eğrJlmlf 

olan beli doaruidu » 
Etem Aykut, bu bayra

mın ıençhk ıünü olarak 
kabul edilmeılndt:ltt mak· 

Gençler yekpnre btr vü. 
cut fmit gtbı . . Muntazam, 
caDh, çe•lk hareketlertle 
alluıları topluyorlar. Her 
keste aynı ııbta .. Ayın tak
dir duyıulan .. GeDÇ Türkl
yeota genç nealt btlUla bu 
iyi cluyıul ra llylkttr. 

* Nıhay•t gençler büyükle· 
rln 6oüaden geçerek t zım 

•azlfelertnl yeptıktan ıonra 
ıtad1umdao ayrılıyorlar. 

Sokaklarda aynı coıkun· 

luk, aynı kalabalık, gözler· 
de ve dudakl rda Büyük ve 
Ebedi Ataya karıı aynı ıny
aı V9' ayDI G>iooettarlık dur 
guları . . 

aadı aç.ıst ... Jıkt•u ıonr• Gençler ·n dün-
•Ah~türliüo meıaleılol elin· 
de tutan loooüoüo meıale- kiJ hitabeleri. 
ılo!o l ıiı lle.JJ Tftrk milleti •kı ı f d 

(Baıtarafı • nc ı y a a) 
Din ayoı yoldan yürQdüiüol .ı ık·. 

1 

mlz11e A taoıo arka· 
l berOz etUrdıkten ıonra 

l mızd uzuo aırlano ıoıi· 
ıöz erlol ıöyle bıUrlyor: 

ıh alı zaferleri ve b ıımızda 
« - Uyar, ecnç. hepinize 

llk b k ti l 
lım t laaoü gıbı bır koh 

ıenç ayramı u u o -
raman varlun Türk genç 

1 D. 

Rejlmimlzlo bayrağı bQ. Uil lıtıklil ve cumburly ti 

yOklerlmlzlD eliadea eluık ıonıuzluklara kadar t ıara-
1 caktar. o maaın .. 

YafHID Tftrk milleti . Ya· Çelfk kollarımızda dola-

ıaaın ondaa dojmuı 
Türk orduıu » 

olan 

Geçlerin hita belarl: 
Daha ıonra Nedim Gök

•ll, Fetbl Aktul 19 Ma· 
y11 gününün tarihi kıymeti· 

nJ •e sporun bf r uluıuo 

beden abıltyetındekt kud· 
retinl ytUueltmek huıuıuo· 

dalII rol6n0 gençltjln AtaUir · 

lıü11 açtıf ı yola olan inan 
Ye b ihlıiını btrblrJ arkaıın· 
dan heyecanla haykırdılar. 

Gsçitrasmi: 
Sö1levler i:tlttl Ştmdt 

ıençlerln ı•çltreaml baıiadı 
Vali •e Parti Bııkanmı•, 
K.orkomutaoın Ye halkıa 

öoOndea birbirinden munta
ıı m adımlarla ıefiyorlar. 

eYYell Llıe kızlara, ıonra 

erkek talebe.· Daha ıen 

ra ÔfHtm•n okulu. Bütün 

ıen~lerlo ayakları bir maki 

nenin kumanda11 
lmlt ıtbı muotaz 

H1.1lk ıeoçlerf 

allsıılıyor. 

altı ada 
m .. 

alkıtlıyor, 

Bu ıeçltreamtnde Tlrk. 
kuı~oa kayd eddea Liıe::feo 
6, Ôfretmen okulundan 12 
t \ebenin de tik elarak yer 
aldıjıaı ı3r6yor•z. Geaçler 
bir uç k modelini ellerinde 
tutcırak yOrQyorlar. Daha 
ıoara Tekıpor kulubüoün 

mubtelıf ıubelerlne menıup 
ıeçler aynı alkıılar •e lotlaam 
içinde ıeçttler . 

Talebelerin Jimnastik hareketleri 
Ş ımdı170den fazla kız talebe 

öjretmenlerl Z1!ynep Üleıglnln 
.tdereılade b6yük b!r muvaf 
fakıyetle j lmnaıtlk hareket . 
lerlnl apıyorlar. Her hare 
ket diğeri kadar 16zel. Her 
hareket birbirinden üıtün 

bir lbenk içinde ıona erer 
ken hak ettikleri alkıılar 

araımda ı had D uza leıa· 
rak yerlerlnl erkek talebeye 
bara ıyorlar . Şimdi 7CO ta 
lebe aıretmeo Şahinin ku· 
mandaıında •. 

ıan kan atauın tdeallerı1le 

yuirulmuıtur. 

Zıode, ve bütün eüçlük· 
lerı ve meçhulleri yırtan 

baıımızda yalnız onun b :ıe 
em •et ettiği umdeler lu v-

ran ır. Türk ıeoçlljı yıkıl · 
maz bir •Ücut ve Atatürk 

onun kalbidir. lçtmlzdc ye · 
lı ve Jztlrabın, 6mltaızltjln 

bır tek otıaneıl yoktur. 
Bızler aala maildp olmaz 

btr mi 1 1 e t t D ç o c u k 
larıyız. t\.alblmtzde denim
ler yaratma arzuıu, ve me-

deniyet ıabuıoda aaırlerca 
cihana örnek olan ırkı•ı· 
zıo llkiııü çarpar. 

MGıtakbel bir ıa•aıtrı ne 
deYrtleu kahraolar ve ae de 
dudakları kan parçalarl1le 

dolmuı bir ıubııyın ölümüo· 
deki ıe11fz keder btzt yıldı 

ramaz Biz f acfa(arı korku ~ 

bir ıülümıeme tle karııh· 
yan •akur ve öl6mden yıl· 
mayan bir uluıuo çocuklau-

1ız. 

Gençlik Ye ıpor bize Or· 
ta Aıya karlanoclaa fırlıyao 

dedelerimizin 1adf1irıdır. 
Spor T6rküa ezeli bir fa -
ll1et1dtr. Ve biz u ıuretle 
canlı dinç ve zinde bir küt 
le hahode ıporuo potcı ıada 
kaynayarak lnktllbm en eıaı· 
lı bir rüknü ye amans•z bir 
bekçlıl olacajız 19 May11 
bizi bu müıterek rayeye 
dojru ıevkeden rntlli bir 
gündür. 

Bu gün Türk geoçltjl 
için kuv•etll bir röneaaaı 

ıtrtzıibının önünde huıü 

ve b6rmetle eif ddlfl gun 
olarak ebedtyete ad r de
vam edecekUr. 

Bu ıftnü bize idrak d· 

ttreo bu anda maddi verh
i• aramızda bulunmıyan 

yüce atanın ılzl adım adım 

takip den mııneYİ huzu· 
runda hilrmet ve tazimle 
•llllrla. 

J kan ana n

da yapılan de
ğişikl 'k. 

(Baıtaraft birinci snyf da) 
numarala lıkin mıntekaeın

da yaıamıı bulunan •e bu 
zGmreye dabtl olan hallan 
toprak tanrrufuodan esaslı 
bir ıurette verleımek bnk . 
farından mahrum kalmaları 
kendileri için bir lıtlkranız · 

lıfı •e dc•let için de her 
bakımdan birçok mahzurla · 
ra dahl buluomakt dır. Eıc· 

ıen bu h Ik ıeneler 

d n beri bu topr k Gzerlnde 
çahımakta ve toprağı ııle · 
mektedtr. Yalnız o mların 

temlik edtlmemelıte ve mu 
kcddema temltk f!dthnlt ol · 
ımları •eras t yolu tl~ lotl · 
kalını bile y pmamakt dır 
lar. Bu rmntakadakl h lkın 

toprağa baflanmalcrını, mü
atabıll btr hele gel~bılmele 
rtol, b kkı taa rruflarım ve 
blonetlce lıtıhkaklamn te · 
mln etmek mnl:eadlyle bu 
mıntnkalara yerletmek rna · 
lu dlyle gelmfı bulunan to 
prakıız vevn az toprakla 

çiftçilerin de topraklandırıl · 
maaı faydah gör6lmiııtür. 

Ver~len topraklar için hak 
iddia edenlf!re karıı toprak 
•~rılen!e bırlılıte hazinenin 
de hasım mevkllne ılrmeıi 
balina zarardan ylka yeatnt 
temin edecektir. Verilecek 
toprafıo mlktarannı mahal 
lln buıuslyet ve toprafın 

verim abtlly tine g3re teı· 
btu · zaruri 16rülmüıtür 

lma, .. ya i e 
RusJla arası -

da Polonya. 
(Baıtarafı ikinci Hyfada) 

bepler dolaylılle Od taraf 
araaın a bir tereddüt v zf

yctl gcctrlrkt"n Parlıle Lond-
F ona aüveoemezlıer. Yu· 
ıoıla•yııyı Roma ve Berlln 
tar fın atm k için tkJ garp 
devletinin bir ~&ahı mane•· 
raıı kifa ıeleblltr. 

Dlfer taraftan, bir Alman 
Rus y kıolaım ıı lbUm il 
hekluod ortaya atalan ıa· 
ytlar la oıhr 9eyler deitldlr 
«Meln K oıpf»ın metni bö1. 
le btr ftUfake lmkin vermez 
Tukaç vıklala tdamı batıra. 
" da buna m&atdlr ; hem 
uılar pek •a btilrler ki 

Almanya ile anlaıma Alman 
yanın b6tüo Sovyet toprsk
lar1nd kumand yı ele 
almanı demek olur. Stallo 
bfrbtrlerlyle rn6ttdik o1 n 
A.lmanye •e j opooya düı· 

manlerı olduğu için, f r n 
11z lnıtlız clllemlne. daha 
doğru Fran11z lnııltz·Amerl 

ftD ıtıt~mhıo lıltnat etma 
ye mecburdur 

Garp bunu blltr "" bu 
itibarla tar yurümekte bir 
mrshzur görmtrcbılır . Hıç 

ıüpbealz , Ruıy nıo bütOo 

HrYı!t ve tmkialarlyle Al 

manyanın ehne dütmeslue 
nl olmak llzımdır. Fakat 

Almanyenıo J 917 de oldu
ğu ıı bt S irblıtana, Roman 

Jaya ve Polonyay hlklm 
olmaıınrıda maol olmak il-

Projeye ıöre bir numaralı 
lıklo mıntaka11nda buluDan zımdar. B huıuı ki Ro en 
af lret efradı ile gene bu petrolu uzun bir harbi lda · 

mıntakanm a11l ahallılnd•n me etmesi fçln kafi olmHa 
olan •eya herh ngl bir ıu- bile, bunu baılam ıın vaı 
retle yerleımek makıadlyle bir müddet idame etmeılao 

velce bu mıot kaya ıelmtı lmkib •erebilir. 
bulunan toprok11z veya az · Şımdllak, Ruıya ile kati 
toprakla çiftçiler. hazineye bJr fttif ak, akdetmek ten zt-

alt topraklardan •erllmek yade Polonyanın (Ve Ro 
ıuret11le topraia ballandı· manyanıo) lıtlklaH:ıı muha. 
rılacakhr. Veril cektopralr · f t k ı· d' p ı aza a me azım ır. o oo 
lu tıkio kanununun oo ye- ~ t ı_ı• •ı k ld p 

yRnın •• '" aı or orun o 
dinci m ddHlne 16re Yerlle · 

Ltl 8 ı. b"' " l 1 1 tonya ve Dantlılı:ı Polonya ce.. . u &ADUD " ym er DC 
ır. h 1 l ült 11 Uruaadl ılıteml içi de kalma-

ıure mu ac r re, m ec ere, b l d 
- b 1 kf l 1 1 11 a •i 1 ır · ıoçe e ere, na o unan ara 

ve yer itlere daiıh1 n yopı ve '~cUce Draog a eh OeteD 

toprakl rın mıe•ktlne Yali ' ciddi blr manıle karıılaımıt · 
ve ayaıakamlar ı lahlyetlt tar: Polonya ıtddı . Yalnız 
olacaktır Dağıtıı defter ·vtı· I bu • ddl ır.mıyacaiı dejll. 
ya kararlarının hı ~ il ve fak at il manya ın böyl bJr 
kaymakamlarca tudl edtL taltb oyununa glrfımeye ce

meıl temlik ıayıl c tır. taret edemlyeceAI umu· 

20MAY1i ~ 

ı Balıkesi Asker ik 
1 Şubesi 1 aşka lığından: 

1 - Şubemizde h:ayath buluoftn yedcık ıub ylarla u · 
keri memurların mutad yıllık yokl•maları 1-Hazlran·939 
perıembe ılinü baılıyııcak Ye 30 Haziran 939 cuma ıG•G 
akıamıaa kadar de•am edecektir. 

2 - Şubemiz mıntakaıında ikamet eden bütün yedek 
ıubay ve aıkerl memurlar bu müddet içinde yoklamaları
nı yaptırmak mecburiyetindedirler. 

3 - Şubemiz mıntaluuıoa ıeUp te kayeJıaı yaptırma -
mıı ••na hemen ıel!p k•yıtlarını yaptırmaları. 

4 - Her yedek ıubay ve memur oüfuı •• hüviyet 
c6zdanl rile ıubeye gelecektir. 

5 - 1 - Haziran - 939 gününden 30 - Haziran · 9 39 
ıGoü akıamına kad r müracaat etmiy rek yoklamalarını 
yaphrmıyan yedek ıubay ve memurlar 1076 aayıh kanu~ 
nuo m<ıddeılne ıöre cezalandmlacald rdır. 

Edremit· Belediye 
lliyaeet·.nden: 

Belediyemiz elektrik • ntrch için 75-90 ton mazot n 
çık eksi İtme ile mübR yıuma karor v rilmlt oldufun&lan 

30 5 ~39 .alı günü thaleıl eacümen huıturunda yepılftaa· 

jıod n ta ltpl rlo bu huıus!l aıd ıartonmeyl ıörm~k lzere 
Edremit beledl}'<' fe murac atlara ilan olunur. 

B hke ir icr 
m0. ıurf uğund n: 

Bır borca arıı blrtncl de· 
rece ipotek olup tamamına 
yemınlt ebhvu uf tarafın· 
dan (22QO) Ura ıymet tak· 
dır edilen Bandarmanın Hay· 
duçavuı mahalleılnde ka. 
danlar pu: rındıı Yakı tapu
nun elit 50 ve ublfe 88 
§Ubat 935 14 ııra aum ra· 
ınada kayıtla Ş . Hacı lı-
mall zade Ş. Naz 1 
dükkin• G . 9 metreltk 
yol cilt Kara Bekir ile 
mahdut 129 metre 5~ IBD 

tim mahalde kilo bir kıta 
yofurthane blnasa Bandır· 

ma icra datreılode 20 - 6 -
939 ı h güoG aaat 14 den 
on beıe ' kadar açık arttır· 

ma yapılmak ıuretlle aah
lacaktır . 

Şartnameal 2-6-939 Cll

ma ıüoündeo itibaren her· 
keain ıörebllmeıl için dai
rede rıçık bulundurulmak
tadır . 

Ga1rl enkule tahmin 

1

. olunan kıymetin yüzde 7 
buçuğu ntıbetlnde pey n -
çaaı veya uluaal bir banka! oın teminat mektuhuuu 
vereni r rthr ay lttlrak 

1 derler. 

4 - 1 J 14 

' Çi geneler na

sıl yafar? 
(Baıtarafı üçlncü aayfad ) 

D ı bir ruh •erir. Bu u~ıus, 
bucaluız oyalarda oh1rao 
c hll tnıaacıklaraa içinde, 
tablatan bu muıiktıl•e ruh-
larından bir ıey katarak 
mukabele etmek, oadan 
duydukları ze•ki ifade et
me f bu,acı dof ar. Ne 
yaptıklıuıoı kcDdllerl de an· 
lam dan ellerine bir ke an 
a!ır1ar •e tçlerladekı d•y
ıuları ti de eden güzel ha
valar ç larlar. 

Haki t muılkl, yazda111 
notalar onların blf medllıılerf 

ıeylerdır. Onlar nota delll 
yazı daht ok•maaıoı btl· 
mezler. Fakat parmakları 
kemana doiıunduiu zaman 
kem nıa kendlllitodea lalr 
coıup taıma11 vard11 ki ıe . 

a le,ce muıl iyi m ıketmtı 
kültürl6 •e fıtld th lnıan 

laraa bile kemanı b6yle 
coıhumnk ellerlndea ıel · 
mcz. 

Çınreneler içinde kemaaı 
ilk eltae alca çocukla, ke . 

Ta dıidt defterlerdeki veya labilfr . 1 T yiv ·ılınan ıiude yu-

f ak t Alman1a ıo bwoun· ı k rıd Y zıla kıy etle, art · 
lıa ıktlfa etmem ıloe d tb . hrma b deh yGzde 75 al 

kararlard ki mllstarlllr mu· 
teb r o!ac kttr. Bu ıurdle 
temlik edllmlı olan ı yrl
meDkuller hakkaode: vuku
bul c k ıddial rd ha11m 
taraf yeni malik il blr1ıkt 
hl!lZIDcdir Temlik terlblnden 
ıttbarf'a üç sene ıeçtlkten 

ıonra m6ıttıhlıkler tardın· 

dan llDcak tazminat da aaı 

• bulmak eartlle en çok artlı-

maaı ile büyük ıehlrlerl do· 
Jaeıp ta dlr, ve bftyraahk 
k :saumıı hüylk çııan vır· 

t6ozü araıı da lllç bir fark 
yolrtur. 

Çiokü o çocukdn, o vtr-
lÜÖz e aynı mle11lr lh•nk· 

1 le kem n çalar Çii•kl iki · 
ı ılolo de kemanında• çıkaP 

çılabilecektlr. Dav"' ka1he 
dlldtil takdirde moıe.ri f i mu· 
bak me h zlneye yüldetile · 
cekUr Toprak tc•zl c~tve· 
ltne tlaye edilen fı ıra fse 
ıudur: 

« Ancak bu mlkdar da
hılJnde toprak verllmeetne 
lmkin bulunmıy n yerlerle 
lmkln bulunıe bile topr'a· 
im verim kabiliyeti fazla 
olan mahallerde ve me•ki· 
Jerde yukarıdaki fı ralarda 
yazıla miktarın mahalli h:İa 

re h yeti u rariyle yar111os 
kadar da vertlmeıl caiz 
olar. » 

llmel verilebilir. Saltıkla 
Karpatlar araeında. durduru· r na ıbale edllfr. Bu kıy

met elde cıdHemezıe arttır 
lunc . Almooy back taraf 

m 15 gün dnh uzo.talar k 
t keadloe yol açmıva ç h· 

5 7 939 çnrıamba ıüa<i ikin· 
ıacaktır: Y Yugoıl •ya ta -
rafında (Ve itte hırvnt me- el açık arttırması yapılmak 

l suretil en 1ükıek arttm.ın 
ıe esi bur da ortey çıkar), 

thale olun caktır. 
yebuc d petrol )olunda 
M c rlstan ve Romany ta · lp<'tek ve irUfak hukkı 
rafında, ltalJa yı dab •yl ı blpİerlle dl fer llkodıırla· 
kendine ba lam k için Ak· , no bu haklarını Ye husuıile 
deniz meseleıCnl onma tara fatz ve mıurafa datr olan 
fındao ortaya koydurauya lddıal rıoı · ltbu ilan tarıhta 
çalııecafı da beklenebtlır. den itibaren ~O gün içinde 
Bu f arazıyeler bize miitkül ter d trealne bıldırmelerl, 
günlerin yaklaıtağını düıüo. alul halde hıkl rı tnpu ıl · 
dürmekt dır. Ne de olaa Po· - ct!lerlle sabit olmıyanlar, 
lon1anın bu arada vücuda 
getlrdlfl baraj, bütflo dftn· 
yada tealrlof röeterecelttfr. 
lmdt, totaliter devletler ne 
mağlQblyetlerf, ne de blltti 
akametlerl göz alablllrler. 
Bu b kımı:I o, nazik rejim 
lerdtr.» 

arthrma bedeli in paylaı · 

a11ndau hariç kal11c klar
dır. 

Y azıh ıartlar dairesinde 
ı tıl cak olan ' yojfurthane 
blnaaı htıkkında bundan 
fazl mo!O.m t edinmek ıı · 

1 
ıey ç11 n ruhunun ateııo 
tfadcıldir . 

Hepimizi ılnirlerlmlzdtıP 

zapt eden çııan maılkfıl. 

bir çerılnln ufak ~ulubele· 
rinde •• yırtık, pırtak elbl

ıe1crl içi de, HÇ bat dar· 
ına dafoık dolaıan küçOk 
çocukt rın elinde dol•'• 
çergld'!D kırl ra, karlardao, 
paaayır , pana,ırdan kCS1 
meybaneılne, köy me1h•· 
ocatndeo ıehlr ıokafıo•r 

ıeblr ıokafından ıehlr kah· 
vealne, ıehlr kah•eıtodeP 
bara Ye nihayet ~D yüktelc 
kooıer Hlonuua k dar yak· 
ıelebılır. 

-------------------1 tıycmlcrln 939 - 31 telar• 
numar ılle d tr mtze 111ür• · 
ca t etmelerJ llaa olun•/ 


