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Cebir ve şiddet 
~~ ı i_t_!_k ası. 

Amerika tecaviize maruz 
kalacaklarla beraber 

Büyük Pa 'i Ku ul
tayı toplanıyo . 

lorultıy rozoımesi t ıb!tid.ldi. Cumhurreiıi lr.önü 
mühim bir nutuk ıöy iy c k. 

Bir lmırikan ıazatısi Amsrikı ıe mOttdiklerinin 
sulh cıphısirıdan ıynlmıyıcaklannı yazıyor. 

Bono söylı~üi ~ir. ~utu~ta f ~~u.sa ~u~utlarının 
ki tiyeo değıştınlemı?~;.~!~~ ~!!!~dı._ ••. ,.ıı •. 

Ankara, 23 ( ~ A.. ) - C) Projr m, Ulziik proje· 
Cumfiurly t Ham Partfıl 

1 

lerl ve lı ı p hullaal rtyle 

beıı el 8QyGk Kur ltaJA 29 I dıl kler h hk1n a Genel 
111a1ıı paz tt ıl g0n6 uat Se reterHk en 18nd rtlen tez 
10 da ok rada Tür ı, 1 k r lerln unmoın Y 

BD1Gk Millet Meclrıl bıaa· 1 komll1onlar h v leıt; 
ttnda açılacak v takrlb!n j 3 - Bily6k Kurultay ko 
bır baft de•am ed ce tir. mil1onl rınc incel ntp u uml 

Kurultay Milli Şof lımet beyetfo iiz k r v tent· 

lo6alhılla bir 1anDam . b ne raolua tıler; 
•ile eH ine baılı1acak 4 - Gen ll kvrul ü1e· 
•• JIDe c!ei•ımea Gen l 8 ı· lerlnJn ı çl ı; 
ICanıa bir ••tkıle il: pana · 5 - 80 ü Kuıuh yca 

Partiye Y rd o yeni lıtıka •aktar. 
Kurultay 417 Parti me 

buıu, 211 vlllyetlerden a• · 
lecek deleııe ve Parti 
Ye bafhlık mua leal biti · 

met haklu dıı d §lım z Genel 
Brıııkanın ıôyl vl. Bu ı6yle• 
y rln dei ım z G ael Ber· 
kan BOyOk Kurultay kaptın· 
dıkta• ıo ra yauneme 

'f' debtlfrler 

Ne'ffork, 23 ( A.A. ) at mGzalıereler eınaaıoda 

Çemberli7Dıo A•am Ka- taırllı eylemlılerdlr. 
marHında ıulh cepheıı hak· 

kınde v ki be1anah halllua
da mGta!ealar serdeden Ne•-

7ork Tımeı ıazetHI, Ame 
rlk nıa müttef ıklerlotn bu 

cepheye 11 ı bir ıurette bal
la olduiu 1azmakta Ye 

bu mGtwftklerlD Amerlka71 
bltGn •••itini, tecayQze 

YeJa tehdide maruz kalabl 
lecell: mtlletlorln emrin• 

laaade ı mak taabli6d0oe 
ıokma ta olduiunu 
eylemelltilcllr. 

Da ita da kati 

ıll•e 

olarak 
yapdaa eyenat, harbe baı 
lamak bılt1et1nde olan 
mllletleTID b6yle bir li:ararın 

muhtemel mubataralarıaa 

Millet Büyilk 
Meclisinde ka

bul edilen 
biJdceler. 

Ankara, 23 (A. A.) - BO· 
rGk Millet llecllıl, bu 16a, 
Bo,ak Mıllet Mecltıı, Rı1a 
ıetlcumbur, Divanı Muha-• 1ehat, Baıvekllet, De•let 

Ş6ra11, lataıtrıtlk, o ... ıet 
MeteoroloJı U•um Mıdor

laklerı, Dt1anet ffterl R fılt-
11, Mali,.. Vekllett, Doruna 

Umumi••, Tapu •• adu· 

Fransız Harf efye Nazırı 
Jor'}· Ronnt 

A) Mu· 
Aracboa, 23 (A - d 

rUa:atı olao bOkml ıabıt
Y•t aabtbt Zo ıuldak m den 
•lhendııleıi btrllfl, harp 
•alallerl cemt1eU ve Anka. 
ra tJf tlk kurumunun btnr 
•Gme11tla el k Qser• 631 
deteıe tıtlr k dccı kttr. 

Pof on·va ın Ber ıGrüklen iemelerı açın 1eaı 
.T bir aebep olacaktır. 

tro U111um M&ıdthlQfO, 

GlmrGk • lablıarlar 
V elıAleU blidcelerlnl mtlsa · 
kere •• liabu1 etmtıtlr 

h., rApler blrlljl koolreılD e 
.. bil Ok bir 

B. Bonnet, bugG• 1 

k ayleDJltllr· 
ıtyall autu ı . 8 Da. 

8 Bonnet, ••••'• · -== lin sefiri Var- . No•1•r 23 (AA)- Ne• · 
1ork eyaleti ayanı •• m•· 

1 lngiliz hükümdarları 1 - DelltDHZ G atıl a., 
kan •e1 ., ktlı t r f andaa 

şovaya döndü. buıaa mecltıl, ittifakla ya · 
liancı de•letlerln aıkeri Ye 

078k Kurultayı çdıt•· 
2 - A) 1 baı aıı Yel«· 

lt, altı "" r ıeçl t; 
B) O itmez Geuel Batlı•· 

nın aö1le~ı ••J• okuttura 
•akları bıldtrll; 

C) Oa beı•r y il prol 

Lo dH., 23 ( ad.,.) -
BeJD lmll ı. ıly ıl ••2lyet 
hakkında ts hat Yormek 
üzere PoloDJ nıD B rlla ıe· 
fırı t 7are ile Varto••'• 
bar ket et tıttr 

S ftrh::ı, loıtltere · S •r•t 
ra•, llaGk, h ap •• Jlf· UIJa pa tın mQt arrız 
•I aı Gyelt dtlek ko•fa olmadı tldlrec ı anla 
Jonlarınm ı çimi; ııhyor. 

Milletler Cemiyetinde Çin 
murahhasının istekleri. 

Ç~n murıh~ııı J poijİjı ıptidal mı~~sler 
tarilmemeıi i 1 istedi. 

C Ulu~lar ıo$ydal içtima halind~ 
eoe9 re, 23 (R d ) kendini tnıaa konlarlyle Mm a ,o -
etler Ceınirett kooaeyl mtıd&fa edebJlır . 

... U1Dl1111 topla•tıe1 yapmıthr. Konıey m6teaklben lnsllls 

Çıa •urahhuı, Japeaya- HarlclyeNaam Lord Hallfalsaı• 
•ın Uzak Şarktaki senııte- Pdııttn meaelHI halrlrıadald 

•• ıt1a1ttlne tema• etmlı· 
tir . 

M11rahba1 Çtn• mali yar· 
-Aun yapılmaııaı J pouyaya 

taetrol 1ıbl iptidai adde 
11. ta1are ııbl bıarp lo•aıı · 

lrıH laahahnı dtale111f1Ur. 

Beyaz lııltabıa beoOs lo 
ıılts parllme•toıuod taı-

•lp dılmedlflal, ODUD 

için koaHJd• bu buıuıta 

.laha fasla s6r61Glemlr•c•· 
fınl 161lemf1tır. 

yarı .. kert ku•vetlerlnln 
li•tformalarıaa mOıabtla lnl· 
forma tlJllmealal menecleD 
bir kanun kabul etmtıttr. 

Atmanya - Amertka bwad 
cemly ti kanuado Hralaatea 
zllnedllmemektedtr. Fakat 
birçok mebaalar Ye &Jan 
azHı bu kanonun bllha11a 
hu cemtyeU tıtlhdaf etttll 

T oren oya vardı. 
lnailiz kr1lı Kınadadı sö;i8d:illfniuiil salh va 

hürriyetten b bııtti. 
A•rup• harp 

Votto•a, 23 (AA) - 1ilk barpde 1'aııadah 
lnıtlt•r• kral ve krallçeel ı baelortolle 6leo k ibtd• 

1 
G ~ k H 

. on iki bin eakt muh rlp ve lH lçtn dikili bli1ü 

a en O a ""1- 1 b Din L.n.ıad ,.,-ıode bir nu 41 yetmft lD ıeylrcl ÖD0.ade au ... 

Tanın 8 in 
J 

1 

Kanada mubartplerl nıto10 tuk 161h1en logllterc r 
1 

ae açılma tör nine riya.et tik nc.itmle ,a,ıeı deOJtttlı: t 

k 
Sulh •• hürrtyet iç D An araya ge- ten ıomr • GrcınYf~ H&tlyle l(aoadala 

18.32 de Ottavadan hare· ölen ehmı blD k O· 
lece . ket etmtılerdır . K adtlerı a1kerln fedalcirhi• çok bfr 

Ottarıod a Kt•ıetooa sıt· yükt6r. Bunlary ltOJG kur 
86kreı, 23 (Radyo) - Ha- mektedlr. d •• için ba1atlarıoı 

rfcl1• Nazırı Gafenko, Or- Lan etmtıferdtr.Sulh ve b1 ~', .. Torento, 23 (Radyo) • d a•n .... "' 
ıoYada Yuıoıla•Ja Harici- b bl ID eP ' loııles hOk6mdarlart, buıün 

1 
rlyet ır r uclısrdan 

ye Naznı Marko•lçle lıtoauı· ld 
1 1 lıoyfJJetlerdtr. 

tuktan ıonra buıno buraya buraya ıe 1 er ve par l · 1 b h 1 btıisl öteki• ya 

l 
mentonun açıhnahnda bulu ! er aoı usun 

relmtıur. ki Harfetre Naz1rı ouıde olaıadıkç•, 
araaında cereyan eden mCl. narak binlerce h lk tar fın· 1 mOddet de'fam edel.PCJ!I 
kllemeler için tebltf ~ıkma· daa hararetle alkıılandılar. ' Kınaıtoo, J.3 (A.A ) D 

mııtır. Bır bat.ada lt•t ~ocuk do · 1 aılız h•ükü111darlar1 Kıogtte 
Gafenlıo, haztraaın ıeklzlD1 iurao kadıa il• çocukları hü· ziyaret ett•kten 

de Ankara1a ıtdecek Ye kGmdarların tamimi t .ec· 
1 

nu kısaca 1 lO d mahal . 
Türkl1e rlc11hyle koauıtak- cühlerln• maalııar oldul r •• ıonra ıaatb2 • hareket et· 
tan ıonra Attna1• hareket ıe•lndtrlldtler . j !1 ıaat Co urı• 

O 23 ( ~ A ) 8 mfılerdtr. 
ed cektrr. ttoYa. " - G· ' 1 Ktoııraton-
-=-=-:ı:s==-===-=---========-=-==-==---===-=-==- Hnknmdar ar. • 

Araplar, lngiliz planını :: .~:k:~:11:~,:~.~~:·d~: 
ceyJ, Cobourıda ıeçlrmff 

kabul etmiyorlar. ı' ler~·:a·0ya, 23 (AA.) - 150 
- yük harpte A •rup• harp 

Suudi Arabistan ile Irak va Mıs11 hü~ô nılleri lr.u·ı- l •ahoelerlode ltleD KanGdah-
lar için dlkfll bD1iUc Abid•· 

taraya ~ir notı gönderdiler, 1 Din kOtad reımi11de bir DU 
tuli ı61ltreo lasıltere krah 

Kahire, 23 (AA) - Ha· Kalilre mOulcerelerf•• itti· 
d 

• M ralc etmlf o\aıo bu Q., de•let eııcGml* ~,le demlıUr: 
ber aha ıtıoa ı"re. 111' ... _ Sulh •e biirrlycl ıçl• alea 
bOkQmeU Londr•• •• l•ıil· lnılltere tarafından takip ahmıı tiın Kaaedalı a1kerln 
tereola Ftltıtln balıı:lnnda ta· edilen ılyaaetln AraplarıD fedaklrlıfı çok büyOktQr. 

kip ettttjl ılyaHt kar111ında emellerlnt tahakkuk ettirme· Bunlar, bOyOk bir da•• fçln 

Suudi ArablıtaD ile Irak Ye dtfl kaaaataade bulunmak- baratlarını kurban etmtı1er· 
tadır. Bıaa•nale7h Arap dfr. Sulh v• bQrrfret, bırbf· Mııırıa ittihaz ettikleri battı 

hareketi bildir•• lıtlr aota 

ı&ndermlıtlr. 

de•letlerl Fillıtlo Araplarını rfoden a1r1lmas keyftr tler 
dlr· 8uolardaat, her h11n1f 

lltıaıD •ertlmemt1IDI tıtlJ•" 
t•lc clemlıtlr: ki: 

_ Çın; aıkerl tedbirler 

'l•1a•a11Dı ııt•••1or. Çaa 

CeaeTHı 23 (Radyo) -
Uiuılar 1oı1eteıl koa11yl 

(Soau lklocl ıaJf ada) 

Fallıtın meaeleılnln hallı 

ı içi• Loadra konf eran11 tle 

laılllı pr('ljeıtnt kabule da· ı 
yet etmekten tcUaa111 ede 

ceklercUr. 

btrlı, öteklıl yaoıoda oıma
(Soau dardnocii .. ,fada} 

rlot tebaril• ettlrmlt Y• de· 

mtıtır ki: 
B. DaladlJ•, D~ aydaabe· 

rl bat1al•P ıOç ıeralt içinde 
ntanıa mukadd•rah•ı lda· 
,. etmektedir F r • D • 

11ı: yat•••· e. DaladırealD 
ıayeıtode, buı6o b6t6n dQa · 

1 11 baJr•t lf!nde bıraktı· 
raD bir ulluoma 1apm11 

bulunmaktadır. 
B Boonet, buadan ıoara 

ı6ı:Oıo6, umumi ıulh ılya11-

tln• ınttkal etthmlt •e 161· 

le de111tıttr: 
Fran .. , ltuıln barlM kartı 

t 9 J 4 11aı•lodektaclea daba 
•• nefretle mOteha111lı de· 
ftldfr. fakat fraaıa, buıGn 
de, lOzumu takdirinde, 1914 
deklndeeı daba eeıaret •e 
ulm ıarf •decek " olulla· 
raoclan daba as fedaklrhlı 
bulacak dei&ldlr. 1914 ele 
olduja ııbı. bu11G• lıtedlll· 
ola, mllll ..... f tlabthade 

ıulhtur 
8. Bonaet, lıtund•• to•ra 

kollelltlf emalJ•t liellılad• 
Gmidlerln aaatıl lrırıl•11 ol
dufaD• ••'• hD•t •• F r•D· 
ıaato buou• OserlD• batk• 
tOrlO 1ar-dım •• ııbırllff tec· 
rGbelerlae ke1uldufuau ••

tırlatmııtır. 

v akUJle, d•mtıtlr, A•r• 
padalıd hayata tekdH eclea 
tebllllelert ıarlli aarette 16· 
remt1en aattler, btr ınedea· 
b•rl, yaHf J'l•f'&f, Pra••1• 

bOkQmet~n~o dalma, mOda· 
f aa etti fi noktal nazarlara 

1aklatmııtır. 
loıtlterenln almıı oldaf'I 

tedblrlM, balrll&I litr A•r• · 
pa ılyaaetlohr eHt uDtarlaw 

rıoı teıkıl etmektedir. 
Bundan bir ıeae _. .. t 

yadettlil yardımların yClk6· 
nfi yalnız batı•• çeimeJ• 
mahk1lm bir halde &uluaaa 
franıa bu ıuretle, buıOn. 
bo..,ok ehemmiyette 1enl 
yardımlara 1nnaebtlıcek-
Ur. 

fraosaDı•, keadlıl ııbı 
ıeref ye emnlftt btılerla• 
ballı tloıtları olan AYrupa · 
aın mılletlertyle H.bıtaları, 
gittikçe daha 11lu "• daha 
kuvntll 1;.;, hale ıelmııttr. 

f 1D dafmf eullı azmi 
raoı:ıaa , 

,.,.ı1mıı deflldlr. fraaıa 
hiç bir mftletf çeaber alta· 
oa almak ı1temt1or. Fraaıa, 
biç bir millete dit••• de· 
ftldtr. fraa•• berkeıle lııer 
türlO ıızlı nl1etlerden iri it 
btrltll arzuıuadadsr. Fraaıa 
bütOa AYrupa ••aelelerlal• 
ıulb l9tade b•lledılebtleeell· 
ne kaaldtr. fakat FranHnın 
kat111ea arsu etmedlfl btr 
ıer yarsa o da,bGUln millet· 
lerde ılttlkçe dalııa fasla 
olarak Jarıa için endı

ıeler doluran cebtr •• 
ku•vet darbelerinin durma-

(SoDu d6rdQocG ••Jfada) 



SAYM ı 1 TOIUWILI 

Politika: 

Harp mi, sulh mu? .. 
Mlb•er de•letlertnln harp 

•e fıUli. tarıh•nde ıörülme· 
m it, gartp, garip olduju ka· 
dar da hızlı •e çok ctıretlt 
bir yayıfma hareketi •u· 
kua ıeldti• ıGnden beri bu 
ıuah herkea kendine ve 
bıt ıkalar1Ua ıormaktadır. 

O kadar ki; totaliterlerin, 
ıoa Türk-lnıtllz anlaım•· 
11odan ıenra, cGretlerlnde; 
ha1lt bir te•akkuf, zıh niyet · 
lerladt; Herlerl ıörülen btr 
deiltlkltk •e yumuıaklık ol 
cluiu halde bale, yine dünya 
eflıirı um11mtyeal bu ıualto 

ce•abıoı aramakta •111ır 

C!ıT •• 

Mu11olfnlnln ıoo nutku, 
Anupada cihan fellketlnt 
doiuracak bJr harp olmayJ 
zaruri kılan •azlyet buluDma- 1 

clıfıaı açıkca ılln etU. Am
ma; klmH bu ı6ze ·lnanmıı 
ı6rilnmlyer . Almanlarla ltal 
yaal•rı• kendi doıt Ye m üt. 
teftklerJnt btle lıtlli bnıı için· 
de boimaktaa çeklmlfe · 
ceklerlne; beıerlyet •naamıı 
••bıdJr tle ontlan . 

Çekoılo•akyanın .. e Ar· 
na•utluiun ulratılclıfl,-Mıh 
ver de•letlerl içi• - falde
ıla, fakat; Çekler Ye Arna 
vatlar ıetn çok feci olan bu 
lktbet •• tıUlllarıo, zama
aı, ıebebl, ıekll ve mahlye
tt tUlıtartle biUln milletlere 
laG16k llaret ve lntlhalar, 
hele çek dert• •• hakh it· 
tlbalalar •ermlf oltluiunu 
latl•olldlr. 

yet olmadıiıoı yazmakta •• 
ealı:t müttefilı Almanların 

ıeçen umumi harp ıo.auoda 
kl 1'6rklere kartı durumla· 
rUe lnıılızlertn durumların 
dan bahaederek, harpçl ve 
lıtilicı milletlerin çirkin 
emelleriı:d 6rHhyen emrlva 
kt 1ıe•ıet•p. zatflatmak 

Süreyya Örguvren 

(Sonu d6rd6ncü ıayfad") 

1 RADYO 

' ~ lllARl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Ke1. 12Q Kn. 
T.A.Q.19.74'm. 1S195Kcs. 20 Kvv. 
T .A.P.~1,70m. 9465Ke1. 20 Kv.. 

24 5. 939 Çarıamba 

12 30 Pıoiram 12.35 Türk 
mOzlil 1 - Kürdtlt hicaz · 
kir peıre•t 2 - Suphl Ztya 
beyla K.ürdıll blcazkl~ tıukı: 
(Babçenlsde btr ıül olıam) 
3 - S.lahattln Pınarın hı 

cazklr ıarlu: (Nereden ıeY· 
dtm) 4 - Rabmt beyin ıu 
zlaak ıarkı: (Bir ııhrt tarep) 

5 - F alz KapancıDın ntba· 
veod ıarkı: (Gel ıüzelim) 
6 - Halla tOrkCbCl: (Dailuı 
bep) 7 - Çarılh 13 00 
Memleket ıaat ayarı, •Janı 

ye meteerolejl baberlert 
J3. 15-ı.ı Müzlk (tu, ... u 
Cu•hur Bandoıü - Şef: 
lhH• Kftnçer) ı - Ma11enet 
- Marı 2 Ztehrer - Vtya · 
na kıslara Valıl 3 - G . 
ParH - Cornllleln ıırları 

Ba•tlaa 6tlrthl6r ki; de 4 - Ma11eaet - Navar 
•ekrat tle•letlerle totaliter · fantezi 5 - W Nelal -
ler araıı•da ~ıkmalda baılı J•pon Hrenadı 18.30 Prot· 
yaltllecek cbli ctban barbt ram J 8.35 MGzlk (Sollıtler 
olacak mı, olmıyıcak mı?. > - Pi.) 19'00 K.aauıma 19. 
Sualine kati •• tıaltetlt J 5 Türk aılzfll (Faııl lae1e 
lıılr c•••P •ermek müskCi• ti) 20.00 Memleket nat a1a 
el•ıyor. rı, ajanı ve meteoroloji laa-

Ttrk-laıllız dekliraayo- lterlerl. 20. I& TGrk •lzlil 
nu•tl•• ıonra tla hu Taziyet 1 - Cemli l»eyla muhayyer 

ı Romen-Yugos
lav hariciye na

l zırları arasın
da konufma. 
lükreı . 23 (A.A ) - Ra· 

dor ejanıı blldırlyor: 

Gafenb:o dün eılfıam Tur
nuıeferine hcrekd etmtıtir. 
8. Gafenko, burada, Yugoı· 
la•Ja Hariciye Nazıra B. 
Marlıo•tç ile ıörüıecektlr. 

Marko•lç Tuna · yol• tle 
Belıratldan Turnuıe•erlne 
ıelmektedtr . lkt HarlclJe Na
zırının bu görliımelerl, do•
t•ne ha berleıme mahiyetini 
haiz bulunacaktır. 

---.... ···---
Milletler Cemi
yetinde Çin nıu 
rahhasının is-

. tekleri. 
(Baıtarafı blrtocl ıa1fada) 

dün öiledeo e•vel J 05 ncl 
lçttmaını akdetmtıttr. 8ırtncl 

içtima huıuıi olmuf •e bu 
eaoada Arna •udluk kralı 

Ahmed Zofonun, Arna•ut 
lutun ı11alıaden evvel de•· 
letlerdeD yardım latedlil 
hakkında uluılar ıoıyet~ılıeoel 
eekreterhjinegönderdıtı tel ırat 
okunmuı, ıtddetll mtlnaka
ıalar olmuıtur. ~onaey, tel
ıraf ı•retlnln blt6n aza ele•· 
letlere tamim edtlmeıtnt ka • 

. rarlaıtırmııtır. 
Koaıe,, ölleden •o•ra 

tekrar toplaamıı Te Çekoı
lo•akyanın Almanlar tara
fında• cebren lt1•ll müna
nbetJle ıabık cumharreill 
Beaeı tarafından çekilen 
proteıte telırafı ·okunmuı 
tur. 

Keaeey relıl Maylıkl, Be
neıt• reıml bir laakkı kal· 
matlıfından, proteatonua 
kale alınamıJacaflnı liyle· 
mittir. Mlteakıben ÇI• lal 
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Bölge gü eşçile i -ya
r1n Ankaray gidiyor. 

-- -------
Güıeşçileıimiz Ankuada yap\l~ctk lüık,ye Gıeko-Ro

mın birirıciliklerinı iştiıık edecektir. 
28 Ma1ı•· 

ta Ankara · 
da Greko -
Romen ıü· 
reıl blrlncl
lllderl yapı
lacaktır Bu 
güreılere Böl-
1ıemtzln ııu· 

rakt lç!n de 
Federaıyoo' 
tebltjat yap · 

mıı ve · icap, 
eden bütün 

maaraflar he· 
aaplana ra k 
Bölge rn ı z e 

aönderllmtı
tlr . 

Bölge Gü· 
reı Ajanı ile 
Ankaraya gı· 
decek takım 
ın hallha
z 1 r da k I 

çalıımaları -
nıa ae de. 
receye kadar 

Ankaraya gi !eetk güuşçilerimizdtn, Sıl· 
man Boğuşkan, Alımtt Alp, Ahmet Gidtr 

ilerlediğin! 

•e alacakları neticeler hak· 
kı•da 16r61tük. Ajan bize 
dedi kl: 

- Bahkeılrin, ıtheıde 

çok ıerefll btr maziıl var
dır. Maaleaef hu gün, t!ıki 
ele•aalara bulup ta o ıüo 

lerl yaıatacak defecede dejiltr. 
Bazımaddl ıebeplrr toplu çalıı· 
malarımıza mant oluyor, 
B lr çok l11y111etll ıüreıçllert
mlzl de kaybettik. 

Son •ylar f~l•de, Poıta • 

Ahmtl Avşarlz 
hane kar1111nda açtıiımız 

ıareı ıalonumuzda çalııma
larımıza btr hayli hız verdik. 
Likln Ankaraya gelt'cek 
gireıçllerle yapacağımız te· 
maalarda blrlncfl&k ve tklo· 
ctltkten ztvadtı. toplu bir ele· 
rece alabıl ı rııek çok iyi ... 

Çünkü, lıtanbul Ankara Ye 
lzmlrdekl 16reıçller munta
zam •e amtren6r nezareti 
altında daimi surette çaht· 
maktadırlar. 

Suaığırlık çayı 
ve Koca dere-
nin islah ve su

lama ifleri. 
Nafıa Vekiletl, Suıi1rlık 

ça11•1• ıulamaıı ıarfl1at •• 

11nal lmallta keııf ltetlell 
44 7 .341 lira 65 luır•ıta•, 

Karadere ıula111aıı sarft1at 
•• imalatı için de J61,381 
Ura 30 kuraıtan •e KoaçaJ 
tıllb Te ıulama11 ile Mlnetler 
der•ıl tılih •ılerlnl 433.639 
lira 6 l kuruıtaa ekıtltmere 
ko1maıtur. lbalelerl ma111 
içinde Ankarada yapılacak-
tar. 

Kınık 'öprüsü 
cökmek üzere. , 

lnındt, (Haıaıl) - Gln
ıörmtz ile lntadl ara11ndakl 
Kınık· kaprBıG ç6kmek telı· 
ltkeılne maruzdur. Bu ,az. 
den ••••iti nal&lıye•I• ı•ç· 
meal 16çleımtıttr . 

Yemekten 
zehirlenmiıler. 

Currıbarlyet maballHladea 
Murat:adında 70lıkblr ihtiyar
la kızı .11ten bir ıQ• ev•el 
e•de plflrdtklerl yem•ldea 
zehirlenme all••tl 16ıterdllı
leriDden baetalaaneJe kaldı· 
rılarak tedavi altına ahiımıı 
ve her tklılde kartarılmııhr. 

f idın çal mı iddiııı. 
Dinkçiler mahalleıtndea 

Emin adında bcr katlının baıta
hane yoluadakl bir bahçedn 
çiçek ftdanı çaldılı iddia 
olunduiundan tahkikata ltaı
laaanıtar. t•• olarak ten•••lr •• ta•az P•tre•l 2 - Tanburt Ali 

sula etmtı detıl•ır. . ofe•dtnl• muhayyer farln: kümetl•ln mGracaatı oku•· ı------------ Maamaflb arkadaılar için· 
de iyi derec~ alacaklar •ar· 
dır.Bualar mlteaddn defalar 
Türktye blrlnctl ıkleriae ittl 
rıtk etmlt tecrübeU çocuk· 
lardır. 

~!çek sergisi hızi11n~ı 
açılacak. 

Aacak; meydanda olan (Feryada ne hacet.) 3 -
ltlrt•J •arH; Terk - lnıılts Hacl Arıf beyi• m•lıayyer 
anlaıma11 bütln cihan mil. ıarkı: (lltlm•• etmeye yere 
letlerlnla memaualyettnl •e •arıaız) 4 - S••lıl beyin 
tltldıat ılzlnl, bu muazmam, hiaeyal ıarkı: (Hicraa oku 
ılyaıl •e tarihi ••inanın Oa:e· ılnem deler) 5 - Halk tir 
rlncle toplamııtır . kleG: ( Eımer bu rln •il•· 

Şimal •e Garlıtl A•rupa mıı) 6 -- Halk tlrk6ıG: ( 
devletleri, Balka•lar, eakl 

1 Yıldız) 7 - Kemençe tak· . 
•• J••I dinJa mllletlerf ılml 8 - Mahmut Celadet
matbuabnda ıörGlen yazılar 

1 

tin paıınıa karcliar ıarlu: 
•e alınan ajanı •e telefon (Vah meyuıu •fıaltadır) g 
haberleri; bu aatanlın ehem - Lhhmt beyin Bayatı ara. 
ml1etl•I ve bir zamanlar, I ban ıarln: (Bana De oldu) 
kopma11na ramk kalan el ı 10 - Supht Zıya beyin mu~ 
baa harbi felikeUne mani 1 hay1er ıarkı: (Tıtrer Jiireihn) 
ola~tleeek ea mleulr ' btr 11 - DedenfÔ Güllr:ar ı•r· 
çare teıktl ettlilni ıiyle. ı kı: (Hıvefa btr çeımı btdat) 
melde mtlttehltttrler.. 21.00 Haftahk poı a lıutuıu 

Buna mukabil, bir kaç 21.15 Eıbam, tah•illt, kam· 
hafta evvel, İtalyan matbu· blyo nukut ve ziraat 
atı; lnıılterenln Yunaolllan · boua11 (fıat) 21. J 5 C\eıell 
la Polonyaya verdtil temt plaklar - Pl. 21 30 Müz1k 

•atı dlier Balkan de•letle• (Vlyolonıelııt Edip Hzecnin 
rJne de •e,.dlil •• bunlaran kouıerJ) 21.50 MOzlk (Me· 
böıle bir teminat meaeluln· ledıler - Pl ) 22.00 Müzık 
de laıılıslerle uyuıtukları {Küçük Orkutra Şd: 
takdirde, artak bir ltalıec Necip Aıkın) 1 - Schnel· 
topraiı olan Arnavutluktan der - Meıbur Refrenlerdea 
Şarka dofru atlayıp, ilerle Potpuri 2 - Ltacke - Olur. 
melerloe ıebep teıkll ede· Olur. Olur. (Şen parça) 3 
eeflnl yasarak kurduklarını - Munkel Veaedtk ba-
k•rutmaya çahııp dururlar. braeı ıerenadı r - Rymtoı 

ken, bu ıoa ıüolHd~; Al - Eotermezzo S - Lehar 
aaaa aı&tbuıttı da,eıid Alman - Çocuk prenı operetinden 
•ltteflkl •e doıtu olan bl~ potpuri 23.00 Son ajanı ha · 
Ttrlılerl9 1 mlh•er de•letle· berled ,,. yarınki profram. 
rtaln ıon barelıetlertnd~n 23.15 - 24 MGzılı (Caaband 
eetltıeye dtıeeek bir vaa:I· - Pi.) 

m•ı •e Çın m u r a h · 
bau Vellnıton Ku uzua be 
J••atta .. ulunmuıtur. Mu· 
ralalau, Çt•ln tnıanca tlaU· 
yacı olduiunu ancak uluılar 
ıoıyeteat alzamnameıl mu· 
clbtace aza de•letlerln ta · 
abhltlerlnl ifa elmf!lerlal lr 
tedlilDI 16ylemtıt1r. 

Cenene, 22 (A .A.) - in 
ıthz murabha1 heyeti namına 
ıöz ıöylemel• Hllhlyettar 
elaa &tr zat, d6a Lort Ha· 
l•fak• lle 8. Matıld araıın· 

ela cere1an eden ıon derece 
doıtane ıirlımeden ıonra 
~eyanatta it u l u o a r a k 
bir l•ılllz - So•1et lttlf akı 
akclt 1oluada mlhım terak· 
kıler elde edtlmıı oldulaau 
ıöylemlttlr. 

Mumalle1b, lnılh'I nazarı 
ile SovJet elçtılnln hGkô · 
metleri ile lıttıarede bu · 
lunmafa karar •ermlı ol
duklarını tla•• etmtıttr ld, 
bu da cumartesi glnG Pa · 
rlıte laıtllzlerle F ran11zlar 
arasında yapılmıt olan ıa
rüımeterı mlteaklp bir uz . 
laıma ıeklt•ln ileri ılrül • 
müı oldufu zannını tevlit et· 
mektedlr. 

Hallfakı ile Malıktnln, bu· 
rada tekrar ılrGımelere bıı· 
lamalarına medar olacak 
ıurette Londra •• Moıko -
•adaa ılratle tall•at alma· 

1 larıaa pek o kadar lhtl•al 

•erllmemektedır. Minke-
relere Lort Hahf a k • ı n 
da•ettnden •e kabloeolu 
çarıamba ıünkü fçttmaıodao 
ıoora Londrada deTam olu 
nacaktır. 

lnıdt:ıE murahluu beyett 
mabaf tltDde pek yakında blr 
itilaf ha11i olacajı kanaati 
vardır. 

Cı•nre, 23 ( Radyo ) -
Lord Ha laf alu, Jorj Bonne 

•e konsey relıl Maylıkl ar · 
ıında baaün uzun m6zake 

reler cere1an etmlıtlr . 

Uluılar ıoıyeteıl ı•nel 
Hkreterl • venol öjleJID 

huıuıl bir ziyafet yermlt •e 
bu zl1af ette Lord Hallf alu, 

konıey relıl Maylıkl, fran 
ıız Harıelye Naz1rı Jorj Bo· 
ae ile ineç Hariciye Nazm 

Ankaraya gidecek Bölısmız 
güreşçileri şunlardır: 

56 Kiloda Avıarh Ahmet 
61 de Ahm t Gider, 66 da 

Rıza Sartel, 72 de Ahmet 
Alp, 79 da Selman Boiuı 
kandan iharettlr. 

Kafde Jarın ıabah GGreı 
Ajaoı Selm o Boiuıkanın 

baıkanlıiıncla Ankara1a ıt· 
deeektlr -
Halkevi hoparlöründe rad
yofonik ~ir temsil ıerildi. 

Sandler buır bulunmuı· Akıam ıaat 21 de Halkevl 
tur. opcrlarüode temıtl kolu 

Cenevre, 23 (Rodyo) - tarafından «K.croıöa: ıi•ey» 
Uluılar ıoıyeteat konıeJlnln adlı dört perd lık bir rad-
6iledea ıonrakl fçllmaında 1 yofonlk temıtl verilmlttlr. 
Lord Hahf alu, Jorj Bonne Ş ımdlyc kadın oynanan· 
ye relı Maylıkl ıöz ıöyle . l larıo eo c olm ve allkeh11 
mlıler •• Çının, mütece•lze olan bu temııl halk 
karıı 16ıte.ıdtfl rnukaYemet· \tarafından alak de dı.lenmtı-

, · ten dolayı takdire ıayad ol- tir. 
dulunu Ye koa1eyln eempa· Rol a iaolardao Sırrı 
Uılal kazandıfıaı beyan ey· Salih, Şefkati ve Yeıar 
lemlılerdlr. muvaffak olmuı · 

Maylıkt, Çine yardım edil· l rdır. Kendilerini tebrik 
meıl llzım ıeldtll kanaatin! eder, bu ıtbı temılllerln 
ileri ıGrmltUlr. temadi ılDI dllerrz. 

Bu hafta Halkevl ıale· 

aunda a~ılac:aiı•ı yaatlıiı • 

mız çiçek aerılıl. bazı 

nokHnlarının ikmal edtle• 
memeıl yüzClnden 8 h1ızıra· 
na bırakılmııtır. 

Neşriyat: 

Sıyasiilimlır 
Ayda bir çakan ltu ilmi 

mecmuanın 94 ncG taJlll 

neıredılmtıtlr. 
lçıade deierll yazılar ba · 

luaan bu mecmuayı t•••IJ• 
ederiz. 

Al~ıı 
Ltae tarafından çıkarıla• 

Alkımın ıen ıa,ııı okulu• 

938 939 ders yılına hHre 
dtlmtıUr . 

Nef lı bir ıekılde buılao 

ve renkli bir kapak tçınd• 
bulunan Alkımın bat tara· 
fıada Ebedi Şef &tatClrkle, 
Camburretıl İımet laöa6 · 
nGn bii,Ok kıtadakl reıtmle 
rl bulunmaktadır. 

Batın aıretmealerle, 
talebenin rHlmlert, 1azı v• 
tUrlerl tcplu Itır halde bu
lunan Alkım hu HJlll ti• 
deu ,ılı tatil deYreıln• ıtr· 
mit buluBmalltatlır. 
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G ·E N C L i ~K V E EDEBİYA T 
«Seyahat natıarı» ıdan: ıu 

Kompartman 
arkadaşlığı t. 

Ko•••rtmana ıırtllil• 
•akit, o u,umakteJclı. Beal, 
UJkuda bul•nmaaıaa ralm•• 
kabil olduiu kadar rlyaaıs, 
ıftlilmılJ•a ııcak bir ,nzle 
laarıılach Halbuki dlier 101. 
daılarımıa tarafından hıç de 
iyi karı!laamamııtım. Gell
t••t, bir fellket ıtbt, ~o 
•uıaaalarını b\ralıarak, ılktat 
l~tnde kartıla•ıılarclı. 

B• ıayrJ memnun ı6k6t, 
hea ba •ulu yerlettlrlrkea de 
de•am ediyordu. Arl&am d6 · 
Dik olduju halde, bana bl 
il ayaı aıık ıuratla Ye ıay. 
'' •••nuolufu anlatan bir 
taratla baktıldarenı aes41or 
cbım. Bu muhakkak b6y !ey
dt. içimde, bu biletlrublye 
~arda. Onun için rabat1aa olu 
Jordum. 

UJU)'&D ÇO&Uiun ayakucu· 
•a lhıtaeeye kadar ıuıtular 
Nihayet tçl•rladen biri: 

- Bundan ıonra. dedi 
lhnıe almıyalam. Saakl lro
ca katarda yalnıa blal• kom 
Pertmaa mı •ar?. 

Ytae bir ıeulzltls oldu. 
Btraz taıdıke, bira• da a)'nı 

•••••DIJelltzlltı de••• ettir 
•elı lıtlJ•• bir ıe11ızhk. 

Beaden aonra ıelecek JOI· 
CUJ• taaımaclıiı• laal.le cil
tla&,or, onua he .. bı•a •• 
lııhyer, biraz e••elld ıli16t 
la tekrar karıılaımııım rlbl 
•lalrleat,or ve betbabcl yol 
c•••• l.&letlrulalyeılal da 
l.. tlmcllden paylaımıt bu 
'•••Jerdum. Beaı ona )'ak. 
laıtaraa b&lettrulalye lttlra· 
ktydı. 

ltoa .. •a • ••cak it• karar
daa aoara '-•tlamııtı. Batla 
11• koauıulan alellde, her 
'-•1111 lltr•ılnltlılı it lıaJall» 
-~~D laahıedl1orlardı. 
'- •apartmaatla keauıa· 
:"••lı, dalaa •••el gelmlt 

: •alara ••bıaı btr aewl 
llıtlJaıd O Is ar. nun için llfa 
arııtıral1111 d 

lttlılıal Jor ••.Bana karıı, 
dereceıl11tie lalrayddılar 

Ve Is 
lıad l 0 11Dpartman ar 

., ar, .. le 
.. Ll •ndtlerlne birer 

'• dor lca411 Jaa Uuam edfnc•J• 
"' b6 l ııııaaıu Y •ce umurlama 

a d •• 
ll11·a11a.a alb ettiler. Folrat 111an 
'•lıalaet •ot1ra btrl!tlrlerile 

•dar 
1111 ••••il C•ılae, ıljara-
lcıbrıtterha '•lıallılmelr fçl• 
taına•ııe •b '-raldalar. Artık 
O~UJorlardı. ·:~~le allkııdar 
ıozl eriollle bl •erkıl, beni 
İçimi ll 

1 
JGtcınrmfttl· 

, uç a •ıt 
rahatl 1 laı•aalann 

• 1 •• .l'i. 

let1rabı •uıtebzı hl· 
def Jeıı lcaplamııtı. Bu 
d a da iten onlarla alaka· 
•r ol .. tiu•. Ç6•kD ~oc•k 

'-Jaamıt buluauyortılu Tıp
lcı. uyuyaD tat bebekler •1-
bt, çini ma •l ıazlerlnl aç· 
... ,, J•muk, tombul ellerlJ· 
le liılerl•l uiuıturm•ktar· 
.... u,1ıunua yerdlfl HrH•· 
hlcı, etrafına almaz almaı 
'-•lcıaa1ordu. 

* il tolı ıe~r.edl, btrblrlmlze 

J.~.'.. Japm•I• baı1adık. 
:"l'lt9 , ...... 1r, ..... o lra· 

Ufuk perilerine 
Fıhzlenen ilkünin ıafaiı tıte 16km011 

Bu ıGatlı ıörmek için dlnüae aurlar dil&mlt. 
Ayrılık ac11ı,ıe ,ıne boJnunu bOkmfaı, 
lızden ıayıı, ıellmet uf•k perllerıae 

Bızlerllea a1rılırkea ltlzlere ula,.n Hn, 
Yayla bozkarlanada uiulclaııp titreten, 
Bir mehemıl• Hf ruhlar Hlailtnde bırjfr,-n 

Bıztlen eayıı, ıellmet ufuk periler!•• .. 

Bır ıırn çizmek için ıular dalar u1lnıJa, 
Ay ı6iı0nde aynadır Hyreder de1a doya 
Adımız andamızdn, bu 11rrı d•1a, du1a. 
K.oıan. ıa11•. Hllmet ufuk perilerine .. . 

Ali Gül 

Gece 
Bir tatlı lrperlt r6zılr dallarda; 
Toprakta bir J•tlık kokuıu Yardır. 
Durmuyor den zde: Eıkı Hllarda; 
G6klerde bır perde clokuıu Yardır. 

Bir yara deetyor ıinlQ.mde ıece, 
Sularda ay, aya meydan okuyor. 
Atlı denen muamma bir ufak hec•; 
DeaızlH yıldızdan atlas dokuyor. 

Bır tatlı lrperlt rüzıir dallarda; 
Toprakta btr )'atlık kokuıu Tardır. 

Durmuyor denızde. Eıkt ıallard•; 

Göklerde btr perde dolruıu •ardır 

Ahmd Naci 

Tezatla içimdeki uğultu. 
Akıamı bolmak lıtlyoru•· 1 

Hadcilmtn fettlil kadar. Ak-

ıamda •••ılmtn tlrenç ıeıl 

,e1s .. u,or ... Seılm yetmtrer. 

Akıamda basta bir UÇ'81 • 

rumun ıı'ı••I ıaldı . Do)'•· 
mı yorum •••ılye... Deni si• 

ma •lltit kara ılrüniyer ba · 
aa .. 

Zira ııılaları ıesemıyor .. 

Sealer itehrmlyor r11bumda .. 

Y alnı• IUJUD bıtırbıı btr 
meledi, bir orkeatra kadar 
Jlrejlmt daihfor •. 

Gllıeler ( ) JÜrlJütü 
•Ü takhd ede• 16l1eler . . 

Bır hayal ... ı,oru• . 
Ha,al. .. 

Ha,allmde ••Yılmln ateılı 
izleri ••r, çakmıyor •• çak · 
mak tıtemtyor .. 

Bakıtlarında tath btr gl· 
i6t var .. Kahkaha dejıl, yal 
•araD bir ıllüf. 

Sev11yle rüzgar, rOzıirla 
bahar, bt11lmle fikrim, fık· 

dar çabuk b•ıtan çıkmrauı · 
il kt . 

Adıoı ıordum. ince, tatlı 
btr Hıle: 

- GGneı!. Dedi. 

Beyan GGoeıle ahbap ol

duk. Evnli to•bul,11hh•tlı 

Jaaaklarıaı ~ekl•S•D fak at 
arsulu utaamalarla kaçırdı. 

Ve ıoara yaYat Y•••ı kuca· 
fıma selecek lraclar lllDdı 
.,. .. 

ilk kucafıma seldttı za
••D lrazara pantolonuma ita· 
11p kırletmtıtt . Toalan•• yeri 
ıllktlm. 

Utanar•k ve merakla kır . 

leoen panto!oaumu temizle· 

ytıtmt aeyreltl. Bundan ıon 
ra b ir kaç: kere pıntolonuma l 

buta.Şu var ki, ldrlettili pan·ı 

telRu•• •l•I •1•1 ellerde t 

rimle laaNketlm •tkımı te · 
renalm elllror. Benim her 

,eyim, kafam, ılal•, llula
lım, aaam, karclıtlm be· 
•im •tkım .. 

OılllJoru•.. Oaılmekle 
keadtml a•utu1orum. IC1rlar· 

dır doıtum laealm . Aıln 
karda arıyerum, HYllJI ba
harda .•• 

Ôtede ma •tlıklerl ıaran 
lace, fakat baıın bir ulult• 

ylkaellyor 811 afultu kalb
lerde ıln•• aoa H•ılnl• ili 
nafmelertdlr. 

Sarara• haf ıf •e ı•clct 
titremeler .. 

V • ıoara beni kucaklayan 
tabiat. 

Enılblere ılrllderıen 16n
lt1ım ... 

Afır, afır, taze Ye tatlı 
ıOıellllcler rulauma dolmakta. 

Ve fakat, acı btr trpert· 
ıta utultuıu •• rıpraaan ru · 
laum ıeaıızce ıolemektedır .• 

D. A ~eıktnoğlu 

temtslemeft unutmatiı . 

Kırk yıllık ahbaplar ıtbl 
ka yaaımııtık. Zeki bir ço 

cuktu. Çapı kG,Gk kaf aıın· 

dan umulmayacak ıerler ko 

DUfUJOrdu 
Nthayet ( . . . . ) ele an. 

diler Fakat be•clen eyral 
ft'ak latemedl, afladı, afhya 
afhya ayrıldı. 

KGçiik ko•part••• ar 

ka.iaıun Gl•eı, b•r lraç ... 
atlık yalı:ın olmanı• Yefaıını, 

ne a6zei anlatmıt oluyor· 

du 
K.6çilk Gon~ııa menfaat 

kuııl.iı olmıyan ••· 

fa11 içimi ıız1atmakteycll . 

Rtya11z, ıamlm1 bir vef alllr 

lak hllettruhlyeıl fçlndey. 

dım. 

1Öğretmen oku
lunun Bandır-

• • ma gezısı. 
11 • 1 • 939 Cama ... 
Ellı ıekla ldtlllk kafilemi

zi ıtri• Bandırmaya ıltOre• 
tren, llalml ıOrOltlıl•O biç 
alaından bırakmıyaa bir 
il a,aaaa ıtbl laom•rdanarak 
6alne çıkaa yokuı lara tar· 
maaıyor. Sanki b izi bir aa 
eYYel lıtetitilmlz yere ulaı
tırmak için ıon ıayretıal 
ıarf ediyor. 

Arlıadaılar çok ı•• · · Her 
kafadan bir aeı... Tre•ln 
ılrtlıltlılDG Jenmeie çah
t•• ı•Dçhk tezahlrlerl dlrt 
tarafa Y•Jıhyor. 

lçımcle, t. .. retle ı•c•• 
usua Jıllardıtn aoara çoculr.. 
luk hatıralarını ıızla bır de· 
f ıne ııbt u lrJı,an 11cak aile 
JU•••a ka1'uıtuiu• zaman· 
lardakı aynı btı, aJDI he1•· 
can, aynı •e•lnç •ar. 

SaaUertn nuıl ı•çtlftnl 
anhramadan tler l ıyo uz .. 
Bır tarafta yetlllı i.ler ara 
11na 11luımıt bir lı61. B.r 
yanda dik btr yamaca doi 
ru tırmaaan ekıa be,.kıarı .• 
Diler yanda da oldukça 
usaa bır sahayı kaphran 
Ma•JH ıöll .•• Daha ıonra 

cllerlerlmlzl dolduran taa• 
bir deniz ha•aaı... Bandır· 

ma1a ıeldıltmlst •OJdell· 
yen tre•I• dldOICl .. ı.ı 
yerlmlsde• 01natayer. Kom· 
partmanıa pencerelerin• 
koıu,oruz •. Kıaa ılren bir 
tuael ye beı dakıka kadar 
bir duraklamada• ıonra lı· 

taıyona Yarı1oruz. 

GtUer yOzll, ıea,, ılau

rar anneleri•, babaları• •• 
orta ekull• kartletlerlmlala 
alkıtları araaıatla trendea 
t•dlkte• aeara ıol taraf ama 
bakıyorum: Belecll1• dair•· 
ılnln rad1oıu .. Rıhbmı• bir 
tarafıada ıanlıl batıDdan latç 
bır kaza ıe~memlt ııbı 
ka1111ısca oturan Trak . Bır 
tarafında da Menin yolcu 
•apuru. . Daha biraz atede 
demir atmıı hlr Alman •a· 
puru ıörOniiyor. Salda Gi 
lerylz çaybaaHtnln radye· 
ıu, Belediye dalreılndekl 

radyo ile rekabette.. Biraz 
daha ıolda aahıle dtzılmtı 

ıünet t•mıl yelerl altında 

d6rt fanına &JDI ıefkat •e 
ıamtml)'etle HVll daiataa 
aynı halktan bir parça .. 

Bıras daha ııdtyoruz. Or· 
dueYlne bltltllr, dentzln en· 
1ıto m• •iliklerine bakan or 
ta okut bt•a11 ... 

içeriye •lrlyoruz lıt• ltu 
••rtıten ıoara ert••I •A• 
alrıama kadar ıamtml btr 
cotkuol•k lçl•d• •aktlmtzla 
naıd ••çtlf tnl btlmiyerum . 

Alı:ıam tertip edilen k6 
tik bir efl•ntıde orta okullu 
kardeılertmtsl• · oy .. adıiı 
milli oyunlar, 16ylenen ıtır· 

ler, ıarlrılar, J•pılan tOrlD 
takltdler laer tarafımısda te
mi• bir haya yaratan Mml-

mlJetl ııntraızlaıtıran •0. 
sel bir rece Y•tabyer .. 

Ertesi ,On kardeılerl•ts · 
elen, ber zaman ılUmeden .., ......... ,... ..., ....... 

1 

Son 
Ma .ıttkler• ııd•D ıemt, 
Eararla &lemt• 1olc••U 

kl 
mab•1yeleml, 

Ve ıOrü er 
Mıçhallerl• 7oau• k•k•••·. 

lı ı&ra•m hayata: R•D" ••• ,. 
O 1 ıa1ıtler yOluelır. 

ınıt er. 
düıOoOrkeD memata, 

Haııa, O 
Yoklukta• bir ıarlp •H ıe r . 

M ıltkler• ıtdeD ıe•I 
a 9 b dtD 1lbldlr · 

D uızlerde • 
e 1 d dOtlace•I: 

Yıoe k•P • ' 
Oııım. ıabtle erı1t1rır. Mehmet H. Gôkaytuğ 

B·tıneıniş satırlar 
1 1 

1 ,bahlardakt ıe'-n••, 
ir ,aslerl efıun u 'ıbı hll1ada ıu•ra'•· 

L ı bekler 1 b ı 8ayıın .e. l oıler ... ki 1 mem, 
d ılm•t '' ı G6i•ü• e ,ç 601,,, bah~emde 6teraın •. 

bOlbll 1ıbt ,aa I il 
Ozi•I• reeklerl yorıun, 

Akıaml• k•r•rm•t ', ııyor ıl• bebeflad•D 
• · ı hüzo.ÜD " M Rubuad•• •- yea••• dıye • CPUD, 
d j •••••••• , Çöllerde 0 btr 1ın Feleit•den ... 

1 çt br~DI 
G6rte1d• ıOs• Dl 

L llfl r6J8 flbl timdi; 
b .. ••t•• d KordoD oJ bls• ber J•r ıeceler ea .. 

Bir tatlı bakııttr, l rı bOIJa rıbl tıtndı; 
b akıam a 

Kordon °111 
1 bekler, l"c•l~rdea .. 

Hülyah 16•011•' ı•D . Fethi Aktuğ 

Benim 
d cotupta ıel•• 

Altaylar d•• kotupta ıelea; 
T11uıl•• ·~anımdır, canımdır, 
Sanı111dır. bab•mdır, ıa•ı•dar .. 
Anamdır, 

abcup olmıyan, 
A11rlardır ID majlOp olmıyanl• 
ttÔldlrlleD;lsihDd6r, bo,'umdur, 
o.a.dlrı k ıoıum.lur .. 
Seher yelf, 111111e A. Altıok 

Dü(JÜD 
••••• koyu ıılıelerl klJ• ..... ,. •... 

- Bayarua k•• blsl• dofru yGrlyor •• akın alım 
Buyuru•·· Saıd• ıell•,d kaynat•• bir kalabalık ko-

fl• trlr.. .. 
faklrlaaneJI ı•r• Buru· rulukta .lüll• 1•rlal a111r· 

nlz memau• ol.,U•· hyor. Bu akf&• yorulan •I· 
run doıtları• · ··' b kir cutlar koruluiu• Hrfa •• 

88aları 16,hJeD '.:.tıD• yetil çimenlerinde dıale•e· 
kaclanı ıdı. Yas•••• f •e k re ıabableyl• ıelecek 

k a ka,•ı ce 
dan biraz ar• •Yk ,..ile• bir efeleri. ..,bekleri karııb. 
klbkılleri ea,ÇO 1 1 16 • ldar 
ıekıl .. e kaıları••D Gser D ki yaca . * 
, eleadlrlyor. Us•• kirpi s. e· 

la ıva· Buıün laerkea ela yetlf, bat· 
rln ılıledlfl ırt ılJ• 1 
ler ıG IJor, beıbellt ki, bu tl ka1abanı• e• ileri ıe ••· 

kadın bir aeı• •• bir ı••IDÇ teri btle.. ÇlnlcG bu dilln 
ıüntlıoln arlfeııade yatıyor- bir ytlıt babı oiluouD ıfi•· 
du. Gatıelı 16sler ı•bl ak· net d6AOnG .. Bu Jlilt baba 

orta oı&uıua asıcoklr ctırelr ıtmdl yaıamıyor. Y al•ıı e•uD 

tlrüadeo, ıelalrln bir•• ite · ıözİerl •• THIJetl raıı
ılade 111 demetleriyle biat yor. Ah! Za•allı batsa •• 
ufurla1an ıene aynı arka- kadar arzu ediyordu •fi•· 
datl•r •• halkta• ayrıldık· nuD ıGaaet .1011•1•6 ılr
ta• ıonra bu sesinin içim· mefı.. Fakat o -'• efeferta 
de b1raktılı teılr •• ebedi- bir toplantallDll• lrasara pat
Jeıecelr laltaralarını t1tce an· lı1•• lttr kurıuou• lr•rN•ı 

h1orum. olmuıt•. 
Btr rly• ılbl biat lruca· Şl•dl da ••tlller kime 

fıncla u1utao, eaf • lek•••• k6m• kor•lukta laasırlaaaa 
•enls, ı•btll hafif dar · 
iteler le d6fen klçllr dalıa · 
cıklar. kayıklar, motlrler 
araıında uçuıan martıların 
... ıarlat ltlr •• ııtttr •• ıl
rlr ııbı oluyorum.. ' 

DiltloG1orum .. Ve lıtlyo· 
ru• ki yurdumusu taaımals 

1110 
ltltOn makteplller ara· 

11
adakl ıealler bep 

ltlJl• ırı ıonuçlar Yeraln •• 
laep blJI• de•am ellerek ay 
•ı ıa•l•I ha ••Y• yarat11n. 
~ &ı-.l .,,..,..~ıu 

ıofraların batına ıeçl1orlar, 
da•ulların, zurnaları• l•l•tl· 
el Hılerl 11cak ha•ayı ıerın· 
letıyor Ve yefll çlmealerln 
arHında zeybeklerin ıeaıaııt 
ilkbaharda btr dlfmeclk Ye 
ıellnclk tarlHıaı aadm1or. "• 

Karancaların, tatlı blrtlrtn· 
tilerine ltlttilklerl gibi ka
labalık bir halk ıofralara 
OıGıüror . GGneı, dolup bo-

Oıman Ôıtlın 
, ..... lllrdl ..... ,, .... ) 



tl111 ıızıtalaı inin ıF 
k11I ittbk hattmdıti ~ 

DIJTİJlh. 
Berlıa, 23 (AA.) - Al

••• pıatelert Ko .. Cla•o· 
auo zı1aretln• , bir çok re· 

ılm ve 1aıı:ı tabılı edt1or· 
lar. 

Montaı ıaseteıl 1azıyor: 
Alman - ltal1a• lttlf ak 

p•ktı ile Anupaaıa harp 

ıoara11 tarthlaln d6rdtl•cl 

devrHlne ılrlyor •• Fon 
Rıbbentropu• Romada Htt
lerln bata hududlarını tefttıt 
11r•11nda Duçeal11 Pıemoa· 

tada ve Cıanoaun timdi 
Berhnde topladıiı alkaı •• 

baldarında yapılan tezabllr 

ler, Alaaaaı ve ltalyae mıl 
letlerınıo mazi &le allkalara· 
nı tamam .. k .... bir poU. 

Ulıa takip etmeli baıuıua · 

dakı kati arzularını ı&ıter· 
mektedtr. 

Bu milletler mukadderat
larını lıtlkbal kanualarıaa 
16re halletmek iıtt1oılardı . 

Harp ıonra11nın ilk devrHl 
Veraar, D'ktau idi . lkıacl 

devrHI A. nupa deaoluaıl · 
lort dalıtat6rlGfln0• talıvı
yeıl ile •eçU. Oı6acl dev· 
re1ı Filbrerla eaerJtk lcraa: 

tile Sarın llhalnadaa Bohem: 
J• •• Monvyama blma1•
ılne kadar Ver•J' ılıtemla-

cien kurhdmaldıfimız t•ılill 
eder. ltalyada ayaı ll••re-

ala Yadı SakılJonlara lla..
tı muvaffakl1etll mtldafaa: 

Habetlıtaaıa fetbt Ye Ar
na vutlalua l11altdtr. Demok. 

raıller de Vena Y clıktaıını 

tekrar teılı için çemberi•

•• polltlkaıı•a her ıGa bl· 
raz daha kavvet ••••kte· 
dJrler. 

Dördlncl devrealal mi· 
meJJlz Y.aaf ı, hOtGa Avrupa 
da ....... •ldaf_.. eden- ld 
man ve ltal1aa mllletlerl•tm 
diler mllletlert tlbl ballae 
ıetcrmefe tlefıl. AYrupaJa 
azami elıonomık ıaklıaf te 
mlalne •• ltnuıa milletlerin 
iakıkl lalrrl1etlerf•I ıarantl 
etmel• matuf faall1etlert 
olacaktır. 

•• 1 •• -

-
lngilız hüküm-
darları Toren

toye vardı. 
(Baıtarafı blrU11cl ıa1fada) 

dılr~a. aıu• mlddeu tleYa• 
edemeıı. 

Ottova, 23 (A A.) - la. 
ftftere kralı Ye kralfçeal, OD 

tkt eılrl muharip Ye 1etml1 
bta ıeyJrcl 6o0ad• Kaaada 
mubarıplerl anıtanıa aç.ima 
l6reDlae rJJHet ettikten ıon· 
ra,Greenveb Matı le 11.32 
de Ottovadan bareliet. et· 
mitlerdir. Kendderl 0Dtarl· 
oda IC&aıatoaa ı!tmelatedlr. 

lngiltere ve Dan 
· zig mesele•i. 

Loadra, 23 ( LoDdra l -
St,a.ı •• parllmeato meha
fıh Al111en ltal1aa muahede· 
ılle, Daez ı hldıı .. ıae e•••. 
mtyet Yerm .. *'ttedır. Hu 
••h•f . ı Po oaya... Daaslı
••kl ••••yeti bHhracatı ka
Daat•mlecbr. 

Düğün 

ealan ladeliler sı&t ufuila
nn ariaııoa d6kGll1or •• 
akıamı• alaca kara•lılı ıea
llaee kor•l•I• 6rtmede .. 
Davullar, ı'Wlr•alar durma
dan ıalarke• z•1bekler fa· 
ıa Hılerl ara11acla d6n61or .. 
layramcia bir atlı karıaca

aıa dl .. tl ııbl.. 

Çara kOtGlderl Y••••I• 
battadi. sa.... ... çıralar 

aurda• ~lrer a•lse ıtbl par
h,or. Bu UhlJeD ııılllar ara· 
ııa4a çehHler o kadar ne
teli Y• ıof ralar o kadar ıOı· 
lct 1lrlnl1or. aankl btr ze · 
rafeUe tabloıu1du bu ma•· 
aara ... 

Keıtf btr kadın kltleıl et· 
rafa ıaralaamıı ve ortada 
çocukları• çıthlıl•rı ze1bek
ler1n 01uouaa biraz daha 
çe•lkltk katayor Kadınlar, 

•••altı mah16klar ltaılarına 
ıelıcek fellketl daha ance· 
de• HZIBIJ• plıttrlar. Ko· 
calanaıa rakı llemlerladeo 
korka• kadınlar, lnazurla bu 
.. leatlyl ••fredemlyorlar ... 

Çocuklar avlselerla etra -
fıa4a d6nen pervaneler ıtbl 
her ıofraaıa ••Hılndea 
tatmaya çalıııJorlH. Neıe. 
tıfhk ıtttlkçe artıyor. Su
J• tllı•• bir taıın halka· 
ları ılbl.. Tabaaca ıeılerl 
ortalıtı flll•tl1or. bu t•tlU 
lra4ıalarıa kerlnılarını ve 
pcukları• HYlDJlerlal Itır 
kat daba arttırıyor. A•la· 
ıılaY.Or ki ıo• laa.tciıaı b!l· ....... 

5ale,_.a ef• lçUkce •• · 
,.ı..ar, ••ı••l•I kaclebtal• 
tlara ıalariJI• ı•lardı. Fa
kat iMi o•- laaeta •lca· 
du•a dokunartlu. Kar111 b• · 
- ~llyor •• efeyi rakı 

Cebir ve fiddet 
politikaıı. 

('"9tarafı birinci •rfada) 
•• birbirini takip etmeıl· 
du. LW et.t?ecıetfml• 
bW t•J warea • tla '-•Is 
•• _.,, •• ıtddetla adalet 
" alllı1911• IHl'fne zaferi· 
dır. 

8 . Bo•aet, alhayet Fran . 
••••• •• rraa11z imparator· 
lafuaua bududları11da• bah· 
Htmıı •• bualarıa katlyyea 
defıımez mahiyetini bır 
kere daba tebarlz ettirerek 
ı5zlerlae albayet ••rmııtlr. 

Berlıa, 2J (A.A) - fıa• · 
ıa Harıctye ••zara 8. Boa 
•etıa Aracboacla a61tedıtı 
Dlltk• ~ ..... AJ ...... 
tthbarat ltGroıa i»a autk•o 
ttiata ıtyaaetını te1ıd etttll· 
at liaydet•ekte " ,a,ıe 
de•ektedlr: 

«Boanet, FranıaDın Ver· 
Hlll•ıla YHlllll Delicelere 
ballı bulundufuou itiraf et
mltUr. Alman1ara karıı ta· 
ktp •dtlea ihata ıtyaaetlatn 

ıoa lnl"ı•flarını d1ale1lctlere 
ızab etmek huıuıunda Hr· 
fettıtı ıayretlere raimen •a· 
zır, fra•ıaaın ılmdı Verıad 
leı ıtıtemlae benzer hıeb-

&lemtodeD ka ldnmak için 
ller tOrll ~at•J• baı Yuru· 
rorchı. Ea ıoada k•drıının 

ıofra tiaııaa varacaiını lıaa 

iter 16nderml1tl. So•ra bu 
•f e t~ln en bü16k ztll ol
•rdu Bu•ua fçla ef • aof 
ndan kalktı, karaıtyle, ço~ 

euldarJ1le eYl•e 16aeld1. 
Fakat, kar111ndaa korkmı 
JOr, yalaıa OD• •• ,.,.,d .. 

Efe 101uamadaa odaııa 
da minderi D Gserlae 1ılılı

•erml1 •• kar111 peacerele · 
rl •~arak dııuı çıkmıı. ço · 
culdarıaı uyutmaia çalaıı · 
yordu Da•u!, zurna ıeıte. 

rl kulaklarda ulultu balla · 
de kalmıı Ye efenin içini 
ııcılllamaja bıılamııtı Pen
cereden bafıf, hafif eeen Jel 
onu okıu1or ve tekrar ko 
ruluia davet ediyordu Ba· 
f\DI kaldırdı etrafında kim· 
ıeler roktu.. Evet rGıglr 
Ye korululltan selen 1tıl•r 
ODU da •et edl1or. Nuıl bir 
••ı• dOIG• olarak kalb · 
lercle kalabilirdi. Mutlaka 
ınmek arzuıu fçlodea dol 
du Ye haf ıf çe vOcudunu 
damın lzerlae kaydırdı . 

Seadehye Hndelt1e yO· 
rC11or kulaldarıaı yanuıu· 
nu •1atan btr annenin ala · 1 

•lılal .. Y6r0yor ı6alerlof çal
ı•• Itır kalabalafıa renkleri 
cloldur111or YGrOJor, çocuk· 
larıa lace ıGr Hılerı 4u,ul · 
mu1or •e kadınlarıa ıarı, 
mavi, karmıaı yaımakları et
rafı ıaılemlJor, yalaız orta· 

da ••••• J•tı ıeçklnler •• 
o•lara bl•met etlen clellkaa · 
lalar. Çara lıtıUlklertndea ıııls · 
lara tltrt1or Y• •Y b• ııılı
lara bJraz daha kuvvet Ye · 
rlJoı: . Davul, zurM ınl•rl 
keıık keılk deYaım elll1•r 
ve HJbelderta 01u•ları ilk 
oaahhlını ka1betmtı bir ıal · 
la•tı bahncle .. 

Efe H•kl b• ayu111lduia 
Itır laareket verecek; ıerboı · 
lui•aua ı•ıllıa elleri ı••ıl · 
1•• kuıalıaın araııadaa la· 
ltaaoaıını aradı, fakat ta· 
baaca 1•re dOıtü ve 1•rl 
aauarak patladı. Acı lttr fer
J&t... Vuruldum. 

Efe her ıe1i anlamıı •• 
Mil tanımııtı. Şımdl ,.11dt!· 

lemıror, Jalaıa btr 1Ma1kel 
uıuıııl• bir kııt•I• etrafına 

INnkeaJera ae~redf7osdu. Efe 
alhJor fakat za•aelme1tnıa
... bır çoeull •llaYJı• rıbt 
laıçlurıklaıla.. Hayır y0&6 

•I• laat•ar& bile clefıımedı. 
Glal•rtnıa çukurlara kuıı -
•adı O lt11 ••kek ıtbl •I· 
hyor. Vurulaa lıucodı. Ef• · 
al• Hnelerco ••iade lteıl•· 
dıll bü16ttOiGı •• lrendtıt
nıa ea çok HYdttt uıalıydl . 

Efe JlrücnQyor, yOrO,emtyor 
Ye hareket etmiyordu. Yal · 
aıı koluna ılren &iri jaadar
•anıa keıtk ıeelerl•I ltlttt: 

- Yora . 
Gayri tht11arl ayakları 

1tr61or. fakat lıtlmaluıllal 

Ja•darmalar taylD edl1ordu 
Ay, 1~ıtl çimenlerin üze · 

rl•• uzanmıı. efeatn 1al1Hl 
bOıl•rde butaadufuou ıızl•
mef9 muvaffak olmamııtır.» 

Alman tıtılabarat bOroıu 
ftoaaetl hldııelerl ttimal et 
melır ve Polon1ayı hakka ' 
mfhtentt olaa Almaa talep· 

aın· uıayıp k11alma11111 HJredır 
J•r. Ef • bu itte b~llıi ken · 
dtıtnl HJredın ay kadar 
maıuoa. 

lertne karı• ıtubaıı: etttll us· 
laıeaz tara huekettade 
lerar etmeye teı••k e,lemell 
le itila• etmeitedtr. 

Yumuıak toprakların 6z• · 
rinde yGrtlrken kulakların 
dakt afultuyu bir lıbak 

kuıu11ua hazıa 6t6ılerl bol
••J• çalıııJor . 

Oıman Ô:dın 

Harp mi, 
sulh mu? .. 
(Bııtarafı tldacl HJfada) 

ıeYtlHı içinde 1arıncı1or .. 
Ballraalar ve Akdemılzdekl 

ha1att Ttlrk menfaatlerinin 
aıe ııbı lıaareket •• cmeller
dea et.iden Ye btbaldua •l
leHılr olacafıaı çok IJI tak
dir edeltllecek ola• Al•••· 
1a•ıa, lnuiadları .lvrupa 
lıaarlclDcle ve çok ıeatı bir 
clbaa eahaııada teiartls •el•• 
lkt11adt ve ılJHİ arzularını• 
tabaklıukua11 kolaylatbrma
da 1ekdıferlnl bır doıt •• 
mGttafılr mi, yoli:ıa btr mu 
Yakkat 1ardımcı ıtbtml aa
yıp kulland ıklarını iyice bl· 
lemıyecellmlz ltalya1ı Ar
aa •uUufa aaldararkeo, •arlı
lıoa, kudretine, merdllitae, 
ıauılmas azim ve tracleelle 
mıltk olduiu ••tanının dün 
Ja umumi Hslyetl içindeki 
çok mihtHD& ebemmlJetlae 
vakıf olduiu TGrldere karıı 
nedea buıOnlrO bı11tyatı bff 
lemtyealere yara .. cak mtl-
•••aba •• t~ı•lkl tbtı1ar et
mtı olduiunu idrak etmek 
rOç olmasa ıerekUt!. 

A.lmao matbuatının bakııa 
bir tellt •• endtıe mah · 
ıul• olan bu D•1rı1atıaa 
karıı ı• hakikati bir clefa lla 
ba 161lemek lıterlz: 

8111 Tlıkler; Yata•ını •••en 
kablel tartb tıle.trler.&eD lae
rl bthrlyet •• hlklml1•t lçta 
de yaııyaa, llUklll •• lal 
rlyebala bir aerreıl lçta dl
llımeJI •••kn ~tr ıpor ıa · 
J&D, f allat; ••llıu, ••ti••• 
ı•tt, lteıerta ref ala Y• aaa · 
detlal keDcll refahı ile iki• 
1.11e. ..u a.ır .anet •e ••t. 
lalt bir k••••tl• .. 

8Gt6• Hl&l •• ba11u&1e· 
tl•C•I, &•l•Clacle ı•k .r'ef a · 
lar ltaı kaldırıp •••ra dl• 
çlkmeie ••h"O• ol•uıla
rıa lttl4tlderı 1ıpra•aa kad· 
HtlmlaJ taıa•larao ve iaıa• 
nlretta •eaf aatıae la.•llaa. 
malı llllyoruz.. Bttla terıb 
ba 16nlie olduiu ıılt• . . 

Akılal lcbaı Ye tcep etti· 

Vilayet Daiıni 
Encümeninde 

8t1114ıf aa•ı1HID20 Hııar k61lade fdarel Huauıi1e ak 
rahadaa kaphcanı• temllken aatılmak tbere mulaa•• 
&edeli olan 1 J50 lira llzerJaden Ye 25 •• '" 939 tarılaı• 
raıtlı,a• perıembe ıtni ıaat 10 da Alaalell J•pıl•ak ...,. 
re IO ıOa mGddetle açık arttırma1a ko•ulm•ıtur. 

Mavaldıat teminatı ketlf ltedeltala 1tl•de T.I p •• 
10 l lira 25 liuruıtur. 

Almak tıtfyenlerln ihale ıl•I aaal 10 ela bllı6 ... 
datreılnde ihale1l yapaHk olaa Vll&yet Daimi laelmeal· 
ne 1el11telerl •• muvaklrat t•••••lıD .. ı ıalMLfıaa ra..
chklarıM dair mali:b•• ıeaedi ••1•t halra ••llt•pla· .-
rını ibraz etmeleri Ye ıarlaam8"1 ılr•ek lltlJe•l••I• daha 
••vel; lier ıtl• !aclmea kalemfne mlr.caatla ılr••left 
illa olu•ur. 4 - 1 - 16 

Edremit Belediye 
Riyasetinden: 

Beledlyemta elektrik Hntrah lçla 75-90 toa masot• 
açak eluıltme tle mGba J&11na karar Yerll•lt old•laaflu 
30 5 939 1alı ıGaG lhaleıl e•clmen huauru•cla J•pılaa · 
llodaa talipler•• bu haıuıa a•• ıart .... ,. r6rmek .... 
Edre•ll beledl1ere mGracaatları illa oluaur:. 

4 - 1 - 114 

Evkaf Müdürlüğünden: 
Seaeltk ••h••_. 

CtDıJ: MeYkll: Nu•ara11: icar ~elt: 
lira 

DakklD Dıakcller •at.allHt il ıı 

• .. • it 16 
Dtpo Yat paaarıada ıe 24 

• • • 27 24 
DAiık la Y •ılllı •• Uaralıal• •• 120 

'-•1 ealilleıl 
Pevkaal 1t ..... , ••• uı,e .... 115 ,, 

Bt•• ·ı 
& 

Dll&kl• Mıftlatetleıtaaı 111 100 
Yalba•• Ya1•••ılar eatlde• 241 J80 
Dlkkl• • • ' 50 
Mat•n Aaafutalar ... iıkıl 18/4' 451 ..... Kaıaplar ••lııall .. ı••• J4 
Dlkk&• At.acılar .. .weıl 17 60 

Yukarı'- •••ktlertr •• cl•alwl ile ••la•••• laar ... . 
4ellerl yaaıb lkarat 139 ..... ı lçla taara •erll•.k .. .. 
22 S 93g tarllııt•dea 11·5 93g tartlal•• katlar ••rtl• •ld 
mlzayede1e koa•l••tl•r. llııaleel 31-5 939 Catfa•lta -
eaat 15 dedir . T altplullea behı&ta ••ha•--• ....... 
dea 1lade 7 ,5 ••kit ••1a lıtaalla t .. taat1 ile '4ia.._. • 
sum ıBrlllrH a1r1ca •utelMr ıalHi kefalet 41. ahmr. 'h• 
ltplerla V akıllar hlaroıtae ı•l•elert illa olaaar. 

3-1-lı20 

rtcı, crdtll Hbepler olmadık· 1-------------------·----
c• TGrldla a..suı•s kabıll-
rell tlatma metleal7et lelatae 
tıl•1ıcei&t1r!! .. 

TArkliljüo, btlha11a K. .. a

hıt Tlrk•1•ela zaafı •• tob 
hke1• maru•lJett l.tr feıl• 
k•t, ref alaı, e•DIJ•li lluvvel 
•• kutlreU 4al•a 1aad•t Ye 
refeb vertcl Itır ialldu t!. 

Doıt ve •lttefık millet
lerle, TilrkQ MY••, k.-ı 
... fAatlal Tlıklll sarara•· 
fia ar•••1aa her aalllet e•I• 
olıu•larl&I; bOylk mılll kah 
rama• •• ••I• Mtlll Şef 
la6al tlevri TOrklyeıl; Ebe· 
dl Şef AtatGrk tlevrl TGr· 
kiJHl•ln, ber yöadıa ke 
malleımıı. kuvyetle11111tı, 

liudretleımekte ber aa i.G· 
ylk hıaıaı arttırmakta d•
•a• edea yine • ülke •• 

Tapu Siell 
Muhafızlığından: 

Vili,eti: 
Balıkeılr 

Cıaıı: •. ,.,. H_..IMlw: 
Dot•ıu Gerik..., 
Aa...t, ltat• ç.t· 
y1rlıaııulı Hacı Y• 
ıaf ... ,razı, z.ı.
oflu lubleıt E••· 

Hcadut •• lt•l•adulu 1er. yalıaruia Y••ılı bal1•r.t ~ .... 
çıllı Mehmet kuııı Ha•anı• M.alaarr•m 89 tarth •• 69' 
aumarah etaı 1olıla1:11a lrayaı mucıltlace mail iken JJ 
teaamu• 340 da lllmtle e•lltları A.ne ve HacMe kal•· 
lıadaD babııle •••larıDa ıeael alm•lr lltedtlıl•rlaliea ıa•· 
ktk ve tedl&tkt tçfn 5 · 6 · 939 ıU•G malaalllae •••-' 
a&odertlecekttr.Taaarruf tddtaımda bulunaalara11 bu ıa.Jfl 
lçlade 1ıı zı ile Tapu Sıcll Mubafızhiı•• •eJalaut malıa•IM' 
•e ıeleceli: memura m6racaatları lOa•mu illa elua•r. 

Jlae o •illette• lılaılıı:a bir teftlrlerl•lale elan ••ala.de- kaalarda Ye Saadapaci .... 
t•J tleillcllr!I . lerl•ı• oldaiu ıll•I dur•ak- beci.Ule larktakt ltitla kJ"' 

OauD C~ID; TQrk - loıtlız la, doıtluklar1••& tlertat., . ı• deYletluta .& .. tu •• fllJI' 
aalaımaıı harbi delil, ıalbu ••ı. ubcle•t•• nf ••ıa art. t•mll ola• ... ~ •• •o.,,
fet ı1en Ye ODU bekllyteek mıı 1.ulu•maktadır. Tlrkl1•; tellıaltke,e ..,-
elaa bir ıt1aıl hldfıMtr.. lıt• it6yle olaa btr Tlrkl· ••u•I ıalhaa konryueul .... 

Cumburtret HOkOcnetl Baı 1 ., 
vekili 1a1ın Doktor Sa1da• J•Dla •ılltere llo faptıfı l~t•de, 8a aafıa &•ı•• 

1 b• OL el t L meYlal alacaktır. Ye bGtQa T6rk devlet adem· aa •ıma1ı, .. , • •• •O•· .,
1
• 

larJ, mebuılarm, matbuatı ıu T• mltteftlllmla Sevyet · 86yle oldbfu fçla '1'•..,ı 
açık ye kati olarak ı6,ledı- ler Ruı1aılle laıtltere ve liri• liı; laarp delll.. Su 
ler, 1aaılllar; TOrktfe-laıd- FraaH araıında 1apılmak fnHalaft• Ye medeaı1•d' 
tere antantı yılJartl•• !.eri lıleaea anlaıma taktp etle· lıtetlıfl ı•lbU .. 
de•am eden ıulb&ulutu11tuau rek, Balkaa paktı ile Bal- ~ürtyga Ôrgttvreu 

•• d•llıUrmtı. nede zaytf- 1------------------ ~ 
let•lıttr.BAtl.a doat •••it. Baııldıtı yerı Vall1et Matbaaaa-Balık..ar 


