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lngilizkabinesi dün Dan· l Şehit tayare· 
cileri iz ve 

! İr~ndak · te-

E ki kar:ıun t~yiha
I r1 dki_k_~ı~ecek. 

zig meselesı i gör·· şt BF inci BüyükMıllel Meclisi en~Omınl~ıin•en d vıo!unaa 
ş ha liyihılan,n ad~~!ıh~~. d~~lan projelerden 

• .. . 
easur . ..... ····---------------------

Almanya, Po'onyad bir çok ş~yl r istir ar. Dün T ahrındı bir cami-
Varşova endişede .. Polonya hüktimeti, reisi-

1 d hilim indirildi. 
eni ırıç uıe 

Kam.atayın ' 
1 

l en mühimleri ıuolardar: 
1 doleyll 'J e, 

kıuıır ve:rn~• Mıllet Dledl f Layihalar: 

cumhura askeri salahiyetler verilmesini 
parlamentodan istemeğe karar verdi. 

Ankar•, 3 (Haıuıl) -
Tehran gazetelerf feci bir 
kazaya kurban glden ta· 
yar cılerlmfzln tabadetfnl 
ılyah çerçeveli ıütuo1arda 

beıtncl Buyü d \,uluo•D Aıkeri memurlar kanu· 
ıı encümenlerin ebOkDmını . nun• bazt maddeler ıliH· 
kanun layıhaları b pro ılne •e 2505 ıayıh kanunun 

1 Hilkiiroet, u ı ka.mııtı. tedkf- 6 7 ncl maddelerinin t ıa· 
1 da tekrar . 8 1 je er areeıo mu· ıına dair olan 320 uyı ı 

Loadra, 3 (Rad o) - Ka· ı 
bine bu ıün saat 1 O da top · 
lanmııtır. Bu toplantıda m6· 
zakere btllaa11a b yDelmtlel 
Yaalyet, Polonyaosn Da ztı · 
deki olan bnttı hare etine 
Ye SoYyet hlkOmettle olon 
müzakerelere bıuredilmfı 

Ur. 

Huıctye Vekili Lord Ha 
llfakıın Sovyet tehlifl r!ne 
verilecek c Yap proj !erinin 

de konuıuldufu, hu c • bın 

bafta lçlode Sovycıt R"uya

ya blldtrllmeıl tbUmah oldu 

ğu anlatılmaktadır. 

Kabloe dabHt ıı1erd.eo zt
roat hakkında fevkı.lide ob
val itin yiyecek arttırılmuı 
•• dalr elem halui et t k· 
liflerini aıOs kere ctmlıtlr . 

Gazatıler H Sovyıt ~ ln2iliz 
müzakereleri: 

Gazeteler So-.yct · loıllt.z 
a&rüımelerln• tecııu tmek. 
tedıler. 

Bır ıaaete lnıtllz - Sov

yot lıoouımalarını bet ellof 

yazmakta ,, far.la aeclkme
dea doirudoa doiruy ln
ılllz Harıcty Num fle iov 
yet Hariciye Nazıra uaaıada 

•lsakerelerln baı!cımaııaı 
lıtemektedlr. 

yakında toplaaacak ol n 
Milletler C mly ti lıooıeyl 

1 çtımaındrı H lıfakıla,Llhino 
fua Jepac klar ıör6ımelerc 

btlhııHa ebemmtyet atf diliyor. 

V •rıova, 3 ( Radyo ) -
Kahıne, bu ıün oğlt den 
ıorıra toplaadı Ve uz n 
mi üz.akerelerde bulundu. Mıl. 
1 Ml\daf • aa için parll en 
toya •eri( •-) ecem; olan layiha . 
ar arasında 
Muıtıluy Cutnhurrclıl 

e •on .. ah '-
malt, lkttıadı ara Ke.dar, 
1111at lçln 

1 
~• aıkeri hu 

eatı ••llhı 
•erlhneaı bıldc d Yeller 
da •ardı. ın akı lı:anun 

Kıt.bine, bu ka unu d h 
pa J· er l 

r ameatova •erecek ın. 
1 d '-'at. 
e te kık •e kabulünü ııu 

Jeeekttr. 

V •rıova, 3 (R dJ'o) Par. 
limentonua cuma aftoü ya

Pacafı toplantı, çok heye
canlı olacaktır. HartclJc Na
zıra Kolonel Bel:r, 0 aüo uzun 
ve çok mOlalm nutkunu Jrad 
ederek, Hltlere ce•ap Yere. 

c:ekttr. 
Alakadar mebafllde &öy-

lendıtıoe ıöre; Almanya, 
Danzııten bıtk• Polonya 

dan bır çok ıeyler d ha 
lıtemekte ve ezcümle, aı· 
lceti bir otuıtr t Ye buoa 
zaantmeten btr de demlryola 
1Dtuma müsaade edil esi 

""•uıuada ısrar e1lemıkte· 

1 
bildirmekte ve bu acıyı 

1 baıta Şehlntııı.hıu oldu~u 
j 1 halde kardeı mdletlo pay
ı laıtıfını yasmaktadırlar. 

' k nunlıttn"•ını 1 b 
kini ye a - ll1thal8rın kaouoa ek kanun &yl uı. 
vafık 16rdi1ğu ver· Arazi verglıl laakkındıkl 

1 ı K.amut•Y•. btr llıteı n 1833 aayıh kanunun tklocl 

mittir 1 bet mıddealne bir fıhra flinıl-
YekO• ol~trn 1 

_. ne dair kanun llylbuı. J Heyetimizin h rekctıaden 
~ ' e·nef bugQn Tahranın eo 

I' büy6k cruoHnde ıehitlerl · 
bu Aıkerl memurlar hakkın· 

dakl t 455 ınıh l<anuouD 3 
ucO maddealne ek kanun 

Ribentrop 
gün Romaya 1 mtz için hatim lndirtlmlı 

1 tir. 

j Hatim dueamdn lranan 
Harbiye Nazırı ile dtfer 
kabine aza11, ıoneraller, 

kesif bir h lk kfttleıl, Mıeır, 
Af acn ııeforetlerl er anı 

ı!e heyetimiz de haı:ır bulun-

gidiyor. 
llylhfıll. 

Bazı de•let alacaklarıaıD 

tahsil ıuretl hakkında ka· 

nun lly&buı 
Bılömum muve:ızaf ıu· 

muıtur H6.Umdcn ıonra 

~ pir hatip belli btr meral 

bayi r v~ askeri memurla
rın yirmi beı yoııoı lkmtt.1 
etmeden evleoemtyeceklerl

l oe dair olaa 1434 ıayılı 
tadıll hakkıada 

Danzingdcrı bir görürıcJş 

d ı r olduğu kanaaUndcı 

. JC okuyarak heyetimiz 

~ relıl Ali Rana Tarhına ve 
; Tahran elçimize tezlyetle

rint bıldlrmtılerdir. 

Polony hükumeti, bu m ktadır . Vnzlyot, çok oa - Büyük Millet 
m taltbatın eayrl kablll k~bd zlk g&rünmektedır. 

====·==-====~===-====,Meclisinde büd-
1 z ğ a b da cem-/izakereleri 

-- ------
Eski Arnavutluk Kralı, Krali-
çes ·ile maiyeti hususi t en-, 

le memleketimize geldiler. 
lıtanbul, 3~( Huıuat" ) - " 

Eıkl lrnavudluk Krah 
Zo§u, n.llçe Jer ld.ln, Ve. 
lıahd küçük lıkeoder vo 

Aakar8,3 (A.A.) -B6yük 
Mıllet Mecliıt bu~ünkü topl o 
tıaındu hudut ıahı!lerl aıhhat 
ft,Prl umum müdürlüjCinün 
939 yılı b&idçeıfnl he.bul 
etm rıttr. 

Irana giden 
heyetımiz 

An raya 
hareket etti. 

B Ribeıı'rop 

(R d o) - Hı· 
8orHD 3 8 Y 

' t op 1arın 
rlclye Naaırı RibeD r •·tl 

ıdecett '· akıam ltalyay• g k d bir aç 
Rıbentrop RoOJO a H rl . 

k ıtalyan a 
güa kal ca , 

Kont Cfrıoo tle Kralı maiyeti dün gece 

sabaha karıı huniıi trenle 
Yunııoııt oda tebrlmize 
eelmııl rdlr. Selanlk trır ki
le f ehrl lze gelen ukl Ar 

ADkare, 3 (A.A.) - lr n 
veltahdıaın düiün ıenltk
lerinde buiunmtt~ üzere 
Tahrana gltmit olan heyeti· 
miz ve aakcri kıt o.ız dün 
Tahrandan ayrılmııtır. Heyet 
ayın 7 ıJnd• Aokaraya Yaaıl 
olacaktır. 

ctye Nuırı 
görOıecektfr. 

1 _-o---

A m er ık anın se-
na vudluk Kr hnı hfımll 

tt>en Hat oo ıeklzl 01.1 geçe 
bududd•n ıeçmlştir. 

K!'al Zoionun ge· 
leccğlot habt:r alım bir· 
çok kimseler keodlı 1, kra
llçeyl \' vellshdı aörmek 
üzrıre ta t yirmi birden itl

barc Sirkeci g rını doldur· 
muıl rdı. 

B . Zoğo / h k bıle bütün kapılar kapııtıl- /ngi 'z Ü Üm-
mııtı Kralın tre•den andık- darları CUmar-
ten ıoara gardan çıkmo11 

ıçln yalnız dokuzuncu tıict fesi giJn{i Ka-
Dün ı b h ıehrl~ :ae ıe· me mndnrlüiii blnoaının 

len haberlere göre kralı ha önündeki kapı açık bırakıl- nadaya gidiyor 
11111 trentn Slrk.eclye muva mıı, polisler ]Asım ıeldlil I 

A k Londra, 3 (A.A ) a· 

f erberlak hazır· 
lıkları. 

Lonc.ira, 3 (A A.) - Ame 
rfka Harbiye N1ııaretl ıefer· 
bertik ilanı hszırlıkhırun 
•kmal ctıntıtır. 

Bir V tlnıton telıraf ına ue . 

zaraa bu plan h rp ballade 

bir milyon kitinin 6ç ay iç· 
inde ıllih altına alıomauoı 

temin etınektedlr. ıalat 1 aU yirmi Oç buçuk ıekılde yer almıılardı. çı 1 K 
1 k11ıp1nın tam önünde Kralı slltere kral •e kra lçeıl a· 

o anık teabtt eddmftti Bili · mlıaflr olac11ıfı Perapalaı naday ııtmek Ozere öoG k 
here kralın eaat btrl mOzdekl cumarteıl sünQ Lehı·stanın a-

l 
oteline ııl5t0recek olan ko Loadradao ayrılacaklardır. 

on aıeçe selecefl ıöy en - yu kırmızı renkteki lauıu • 
dı. Fakat huıu•t treD Al ş, nun e•ası ıi otomobil bulunmakta 
yolda röter yeptıfı fçlD Sır- JdL Bu otomobllfn arka· manya, ım- . 
k•clye bu Gftıtlte geleme· ) b ramı 

'

Sonu dördüncü u JfAda l l k tl ay • miıttr. Havanın B0zel olu İ-=~=-===========---"'I Q mem e e e-ıundan da latıf de eden S H b k • •ı l Varıova, 3 (Radyo) -
meraklılar fi..r 1. Krcltçc ve umer an Ve rı 1 e an aşmak Polonya, kanun eıutılnla Jıl 
maiyetini muhakkak aör · Etibank birleş- . f • ? d- 6 000 teıtd etmektedir. 
mek kararlf gardan daf l· mı ıs ıyor • OD ıD d ye dljer bl· Varto•• a 
mamıı, bllakle bekliyeolerlo miyecek. Londra, 3 (AA.) - Al · tün büyük ıeblrlerde l'eçlt 
&aJlll çoğalmııtır. Eski Kral men1anıo lıv•ç, Nor•eç 1 yapılmııtır. Varıon -
lçta Sır eclde htç bir mera· Aolıare, 3 (A.A) - Sft. Feollndlye flvebf Dadnlmarka dr:•DJÇekoılovak sefareti de da · 
, h ' x y•pılma""ıtb merb•nk 'f' Ettbankın bir· ıle iki tara ı r • eıu ı te-ıım azars1aı .. ..... k '-d dıl bil olduiu halde bOtGa H-

H ık dı keıpı· lettlrllaıeıl lçll!I tedkllcat J• · ca•ÜZ mtaa ı aa • meal .. 1 a g rm 1 teklıf•ode bulundu"u ı&ylen · f aretler reımi bayran: arını 
d e.ımıı p•lma ta olduau bakkmda· • • d 

81DtD önün e yer ,..i ' • • mektedır. çekmlıler lr. 
vaktin geç olmatı haH- ki ıaset• haberleri aaılıızdır. 

kaDUDUD 

ksaun llylh .ıı 
Dentultı ııuıfı menıup-

lo.rlna verllcceık: zamlar • 9 

tazmlnler baklnndakl 3486 
uyılı kanunun 1, 2 n 3 6D· 
cü maddelerinin tadilin• 
dair kanun liyth11ı11. 

De•let den:ılryolları ve 

ltroanları tılctw• u111uml 
tdıueıl memurlara tekailt 
ıandıiı hakluodokt 2454 H 

2S04 aayıh kanunlara bazı 
1 maddeler ekleomeılne Te 

bazı maddelerinin tlelltllrtl
me,ıne dair kanun llylba-

il· 

Devlet demtryollera •• 
limanları tıletme umu• 
müdOrlüğii 1935 mali yılı 
heaabı katıal hakkında ka
nun liylba1ı . 

Devlet deaılryo11arı ve 

Umanları tıletme umum 
mOdürlüiü 1936 DJ•ll yılı 
h~ıabı kitııt hakkında ka· 

nuo liylJı .. •· 
Devlet bavayollarında •a· 

zlfe uçuıu eannaında ıehtt 
düıen pilot Ekrem Ermek 
tle maklolıt Sami Demtr

elin dul •e yetimlerine aY' 

hk tabılıl hakkında kanun 

llylbaaı. 
De•let ::nemurlara aylak

laranıD tevlalt •• teadGl6ae 
k ua bası 

d•lr olan aısun 
maddeler••ID deflıtlrilm•ıl-

b.zı maddeler eklea· •• •e m••• laakkınd• kanun tl1l-

hat1· 
Devlet memurları aylık· 

Jarı•ın teylalt Ye teadOIOoe 
dair olan 1452 ıayılı kaou· 
na balla 2 aayıh cetveldeki 
Milli Müdafaa V aklletl ka · 
ra k11mı mualllmlerlntn 

miktar Ye maaılara derece
lerinin deilıtlrllmeıl haklnn· 
da kanun llylha11. 

Ecaebl memleketlerden 
dahil edilecek 55 bin ton 
kok lcömür6n0n ıOmrOk 

(Sonu ikinci ıayf ada) 
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Kitap tedkikleri: 

AA M MET 
Değerli edipleri iı:dın Ercümtn t Ekrtm Talu, «Son 

Pos/3.da)> yazdığl bir ya:zda: mebuslarrmızdan Ha rtftl~ 
Karanın neşrdtiği «tç,ARA MEHMET» l<itabL hakkzndakı 
/lkirlıtrlrıi şu •ureıle açıklamaktadır: 

Meıhur Franıı:ı rcı1am için bu klt•p çok kıymetli 
[lnıu· ) ayoı z&maoda güzel ve fayd lıdır . Geçenlerde 
kemu da çalar Jf· Ondan_ reuaml rımızd D, ıok,labı 

S rıköyde ya
pılacak ifler. 
Sarılıöy, (Huıuıi) - Na

blyemh:e bailı 6ç köyde ya· 
pıl•akta olaa köy odal rı · 
nıa çatıları kurulm11ıt r . 
Bu btoalarao lld ay ıeara da 
retmlkOıatları yapılacakllr . 

Halk.ev· tem
sil kolu Bal-
yay gidiyor. 

Es i u a iha
ları ted ik edi ecek. 

beri f ranıade, a11l aanatla · fırçelarlle tesbtt etmelerlnl 
rı a 1 ne o deierae ıktocl dtlemtıtım . Hayrettin Karan 
bir aanat lll•e edenlere, bu bu •etan borc•n• kalemi 
tklactıl için: d"ılinıa logrea ile ödt1erek ilk adımı at· 

kemanuhr .. • Derler. mııtar. Bılba11a Derek6y6ndelrt 
köy eduı modern bir ıekıl · 
de kıymetli Vallml•ln lpret· 
lerl veçlatle yapılmaktadır. 
Bu biaada bir koaferanı aa
loau, baayo, muhtar oda11, 
köy ıekreterl oda11 ve okuma 
ocla11 •Clcude ıettrllecektlr. Bu 
odaaın yapılmuıoda izami 
derecede ıayret 161terea 
muhtar 8 . HOınü takdire t•· 
yandır . Ayaı lı6yde 1000 ne 

Balıkeıtrla muhterem e• Sayın hemıehrlml bOtün 
lldı ye mebuıu Hayrettin kalbimle tebrtlıı, takdir •e 

Karanı biz pelit a aClamı 

•• ıazetecl .. ıllrdık. Mejer 
onun da, ltlyük muvaffakl 

tebcil ederim. 

E. Ta/1.1 

yetle ullanllıiı bir loıreo 
kemanı •armıt! Hayrettin RADYO 
Karan çok lıudratlt bir ozaD· , _ _..... __ _ 

mıı . Bir çırpıda üç k lın NIARA RADYOSU 
clldltk bir bamHet deıtaoı 
yazabilecek kadar zencin 
bir tllaam kaynalına aablp· 

•••• 
Oaun, dlierlerlndea ula 

aıalı kalmıran"-bu yeni bü
•l1etl ıle meydaaa çıkmaaı 

yeal T6rk ftltl, yeni TGrk 
edeblyatıttçlo pek kıymetli 

btr kazaDçhr. 

Hen6z birinci clldt latlıar 
edea [Kara Mebmed) t oku 

mala baıladıtım and•, keo · 
dimi kaptırarak, kitabı elım-

den bırakmadan hatmettıtı 
mi ıöylemellytm. Bu kadar 

cezbedici bir ıadellk, bu de 
rece ıOr6kleJlcl bir ıeliıd 

Dalga Uzunluğu; 
1639 •· 163 Kcı. 120 Kn. yakın ka•ak fldaaıda dtkdmlı· 

T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 KYv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kv.. tir. 

4 _ 5 - 939 Puı e be Ulgkır köyiinde yapıl· 

1 .... 35 
T makta olaa tik"' okal, fatıya 

12.38 Projn~l /. M ürk ahu ııtır,ıkı ay ı~arada ikmal 
müzlil - Pi. · em · edllmtı olacaktır. 
leket ıaat ayarı, ajaaı •• me· Naht1enln ltOtla köylerin• 
teorolojt ha berlert. l 3. 15 · 14 mubtelaf fıd olar dlktlmtıttr. 
Müstk 17.30 lokıllp t rtbı Geçen ıene yapılan Gönen · 
den\crl HalkeYlnden Sarıköy araıınd•kl Aykut 

akl n 18.30.Proira 18 35 ıoıaaının Gündojan köyünden 
MQzlk [Konserto - Pl ] Sarıköye kadar her lkt tarafı 

19.oO Koauıma [Zıraat aaa· 1 
•• 1000 fidan dtkllmlıttr. 

u) 19. } ;., _Tüık müı:ttı \Fatal 
1 Sırıköy belediyesinin bu sena 

beyeUl l baıD K rakuı. ve 1 • yapacağı işler: 
ı arkadaı arı. 2U.OO Memle- 1 Nahiye içme ıuyunua keıft, 
1 k t Sa.t yarı, ıja111 'Ye memur e•lerl,fenat mezbaha 

Şehrimiz Halke•J temıtl 
kolu 6 Dl•JH cumarteıl gl· 
n6 Balyaya ıtclecek •e o ıece 
Kızılay yararına bir milaa 
mere •erecektir. 

Birinci tik okul ıalonuada 
•ertlece olan «~ao11n Ada

mı ile Mahcuplar» komedtıl 
OJDIDclıktaa IODr erteıl 

pazar ıGoii ıehrlmlze d6a6-
lecekttr. 

Bisi~I ti ca~dede bir 
çocuğa çarparak yaraladı. 
E•nlkı ınn Mlr:ıah J 

maballHlnaen Raılm •ilu 
izzet blalkletle Aoa
fartalar caddeıiat dolaıırkea 

Marth mab llealaden Haltl 
kıaı 4 yaılarıada Mi e••ere 

çarpmııtır. Yaralı çocuk 
Memleket Haıtaba . 

aeelae 16ndertlmtı, ıuçlu 

lszet adliyeye •erllmlıtJr. 

Akıam Haıkııiada bir ~on
f erıns varildi. 

Akıam Halkevlnde Llae 
Felıcfe öiretmenl Enver De 

mir tarafandaa «Demokraıl» 
menulu ve çok alikalı bir 

(Baıtarafı blrlacl aayfada) 
reımlntn lndırtlmeıl hakkın 

d kaaun ll1tbaıı .. 
Ereflt k6milr laayzaıında · 

kl ocaklar da ıOtan olarak 
kullanılmak Qzere dııaradan 

Cıettrllecek kerestenin kllo
ıundan alıamakta olan reı· 
mta bet kuruıa lndtrtlmest 
hakkında kanun llylb1111. 

Emirber Ye ıe1lı erierf 
halundalct 1600 sayılı kanu· 
na ek kaaun layibaaı. 

Evlenme itlerlnde kulla· 
aılao enak bakkıoda kanun 
laylha11. 

GümrQk tarif ••I kanunu 
ile 2255 ıayıla kanun•n ba 
zı maddeleri 1 deflttlrea 
kamun' llylha11. 

GilmrGk tarife kanununa 
alt ldbalit umumi tarlfeal
nla 469 A •e B pozlıyonla · 
rıaa ıırca çimentodan ah · 
n•n ıümrlk resminin tndl
rllmeılne dair kanun liyl
haeı . 

Iıkln kanununun 32 ncl 
maddeatnln tadiline •e bu 
k nunun bazı maddelerinin 
değlıttrllmcıtne datr olan 
2848 ıayılı kanunun i 6n · 
cü maddeılne btr fıkra lll 
veıi hakkında kanun llyl .. u~ tarz eserlerde çoktandır 

6zledlllm, ıuıadıiı• btr ıey 
dt. Mıualarıa tertibinde hiç 
zahmet çektlmedlft, pınar 
ııbt f ıtkıran ilhamın yülıııek 
•• pibüztls bir aaaatla tttllf 
ederek lheaıe~tnkıllb etUll 
belli. 

eteorolojl haberleri. 20.l 5 nıo 1apılmaaı, pazar mahal 

Türk müzlii Çalanlar:" C • j ltndekt kaıapiarın bir araya 
konferaaı •erılmtıttr. baaı. 

Şllr ltu ıühulete bizzat 
öyle kapılmıt 1ıı.a:bazaa:kafa · 
yelere tttna etmedtil olmuı. 
Yokıa, (Kara llıılehmed} in
kılap T6rktyeatato ilk hamaai 
deatanıdır •e .... bir ıab~aerdlr . 

Mevzu, Türkün ezeli •e 
ebedi mevzuudur. Tiirk eri 
alo ytiltlljidtr; •atan ufu· 
runda feraiaU· ve f edalııir 
lıtıdır ; .. Türk anaııaın clna 
merdltfldlr; •e . Ciha n tart · 
blnln.,.muazzam ibldeıl olan 
Türk tnkılibıdır . 

Eıerın kabına kitabe (Ept· 
ıraphe) o larak ıu kıta ya 
zılmııtı~: • 

Elde süngü, koşarım; odur be
nim 1şığ1m, 

Gözetlerim hilali •• Yolum zafer 
yoludur. 

Kim çıkarsa karşıma: Ezer, yı- 1 
kar, yakarım .. 

det Çr:ila, Fahir Feraa , ıettrllmHt,üç yenıın ıöndürme 
Bunu müteakip ıeaçler Kaçakçılıtıa men •e ta-

Refik f ua · Okurao ar: havuzu, yolların tamiri, 

Sada Hoı•• ' Radtfe Neydik 1 bir radyo •• laır de canavar 
1 ~ :::aadt&Hoıaeı - Suzi· d6düjiltieledlyentn bu ıer.e ya. 

aak peıre•I· 2 - Sadullah l pacaiı tıler meyanındadır . 

tarafıadan da btr temıtl veril- kıbtoe dair olan 1918 aay1· 

•i•••• - ~uslnak aiır ıe · 1 
maııı - Kapılır her ıören 

3 - Udi Eırefın - Suzi· 
nail ıarkı - Güaden ılne 
ehuo olu1or. 4 Litıf 
atanı• - Suzinak ıulu 
- benim yarem ııbt yare 
bulunma& 5 - Cndet Çal 1 

la - Kemao takalmt. 6 -

Biıi~lıtcilır :eiaadan· 
dön~ülar. 

Neşriyat: 

ilk öiretim. 
Maarif •ekıllllt tarafıadaD 

çıkarılan b'u mecmuanın 1 1 
net ı yıaı çıkmııtır. 

içinde ilk okul öiretmen · 
Biraya~ ııtttklerlnl yazdı lerlol llkadar eden ve de · 

fımız btılkletçller ev•elkt 
terli me lell yazılar bulu 

ıün ıelartml:ıe döamüılerdır . 
nan bu m cmuayı ta valye 

Seyahatları çok iyi ıcçmtı ed 

.&önGıde «113» ncO ktlomet· -------------
rede Sabrının blılkletl ı- v 

ıonr r r yollarına rılmıı •• bu 1üzden B lya
va kadar otomobille gelm!t 

I . T ekirdağda 

Yeaan A11mıa - NehaYent 

ıarkı - Yaz aeldı clelm 
1 

7 - Rabmt beyin - Baya
tırab o ıarkı - Baaa aol 
du deiltU 8 Saadetthı 

ve.m etmıııerdtr. 

löreımeo okalu i1a liı nin 
gezintisi. Kaynatın Ba1atırabu1 

ıarlcı ı•r kı - Ömrümün 
r.eıeatz. 9 S adettln Kay. 
D jın - Kürdı1Jbtca%klr ıar-

Bır 160 Y•tfldı&ı; . J o 

erlerin yemini. 
Teklrdai, 3 - Bugün Te-

klrdajclskt altt;yludıı and 
içme mer ıımt yspılmııtır . 

Al y kumandanları ond 
içmenin kudılyetiol nlat-

tıktan ıoora erler y mh1 

7 Mayıı pazar günü L!ıc 

ve Ôiretm n okulları huıud 
bır trenle Savaıtep çamlık · 

larına giderek etlecccekler -

dır. Oı da muhtelif 

h kanunun bazı maddeleri. 
oto cleilıtırllmeal hakkında 
kanun laythaaı. 

Köy k nuounun 13 neü 
maddHlne ek kanuo 16 yl 
ha11. 

Mahıuı bir kanuola dev 
letten bir hak te•ln eden 
Teya ıermayeıtnln yara11rı 

dan fazlatı de•lete ald olan 
banka veya mQ ıHıeler 

memurlarının ma a ve üc -
retleri •• hizmete ılrtı ve 
terfi uıullerl hakkında ka
nun llylbaaı. 
Molıa poıta ve telaraf 

nezareti mea ltb kalemi 
miidOrü halyan tebaatından 
ölü Petact ailesine 2 506 
lira veıllmeal hakkında ka· 
nun laythaaı 

Nüfoe deneme y zıw ı,a 

DUDU laylha1t. 
Ordu eubaylar 

mahıuı 863 sayılı 

hey Une 

terf• ka · 

nununa ek kanun layıhası . 
Türküm, Hakka bin şükür! 

Gö~süm iman doludur. 

S adettın Kaynağın - - Halk • 
türkOıü - Senin yaznı kııa 1 

benzer. 21OOKoouıma21.151 
l Eıh m, t hvJlat, kambiyo etmıılerdlr Ge enı.l Kem l 

Balıkesir bir nutuk vererek 

ıpor hareketleri ile açık ... 
bava temılllerl d~ verllecek 1 

Ö rfi idare kanun layiha-

K hnıman K ra Mehme
dta özüni tanır "e izah 
eden bu m11ralarn baıka · 
laranı katmaya nefsimde ce · 
saret bulamıyoru . Şa irin 

kendi illet! n coıkuo ruhu .. 
nu oefhetuil ht11oluoan b(i. 
tOn o ktt p doluıu muır -

lar}D içinden, blriol diğerle 
rJne terc1h ederek ae~~cek 
olurum, geriye kaJaolorı 

lncltecettmı z nnederek kor
karam. 

Çok ı mimi söylüyorum: 
Hay,ettlo Karao fı&.:tr llemlne 
neftı bir armafaoda buluomuı 
tur . Temiz ve yükıek beyt;>cınl 
duym k lıtıreolu [Kara 
Mehmed) de bunu bulurl r . 
Bılbaan, yeal 1•tlfctD neııl 

- nukut ve ziraat borHl11 ı 
[ fıat} 21.25 NeıeH plaklar 
- R. 21 .30 Müztk [Küçilk 
Orlreıtra - Şef: Necip Aı 
kın] 1 - Bru11elınanı 

f~lemenk r " 1. 2 F~ 1-

re - Ay, ay, ay [ Melodı j 
3 - Hruby V1yana 
operetinden (Potpuri J 4 - 1 

Ganglberger - Benim kü
çOk teddı ayım !Sakufoo] 
p!!çaaı) 5 Kuuch 
lıpanyol kaprlıl 6 - Zt 
chrer Vıyanala küçük 

kız ••l• 1 Schott -
Maro 2Z.3() Müzik (Aryalar 

P! 1 23 OÜ M6zık [Caz 
baud - P l. J 23 45 - 24 
Son ajanı haberleri 
rınld projram. 

ve ya-

Türkün yliltltilol ve Ata
larımızın mertliftnl tebarliz 

ettlrmlttlr. 

Kuzu eti e 35 kuruş 
nar~ kon u. 

40 • K.uroıa eat1lmakta 
olao uzu tlcr 1, Belediye 

dır. 

Ev ta rruz i~dias1. 
Yıtdırım mah1tlicıloden Fe· 

rtdenla ev•ae LA.Uf dında 

blrJoln taarruz. etUğl iddia 

ve ıtkayet olunduğundan 

tohktkata. b olanmıttır . Encümenin o verdiği aarh 1 

üzerine diindeo itibaren 35 ~ 
kurUf& Htılm ğ batlanmJf ,--------

tır taf anın evinden ktmıe ol · 

Yoraan ve çuval çalm tş. 
Dıak~tl r mahalleılnden 

Ala•et otlu b•laçaıran, Mut· 

ma<lıtı bir ıırad du•ftrı aı · 

mak ıurettle eve ıtrerek bir 
çuval tle bir yorıanı çaldığı 
tddla <>lunan ynı mahalle· 
den lımall ya al aarak ad-
llJ y Yerılmııur. 

Poltı vazlfe e ecllhlyet 
kanununa bir madde ~iılen· 

meılne dair kanun liylha· 
sı. 

Poıto, telera.f ve telefon 
umum rnüdürlöAü 1935 ma · 
li yı~ı brıaabı katiıl heıkkın 

da k nun liyth ıı. 

San y&de kull oıte.n ıptt · 
dai maddelerin gü01rük re 

stwlerlnln tenztiıne drılr kn
cun layihası 

Sanayide kulanılno ma · 
kine i.lit vo edevat ve bun 
larm yedek ve tecdit par · 

, çalarının gümrük retfmlor• 
nln ındirllmeıl hllkkında 

k DUO llyıhatı 

SJnema fallmlerJnfn ıüm-

rCik r dmlertalo lndlrfl Hl 
hakloada kanun ll1lhaıı. 

Sıhhat •• içtimai Mua
•eaet Veklletl teıktllt •e 
memurini hakkındaki 3017 
ıayıh kaauna ek kanun ll
ylb ... 

Saba1 ve aık•I memur
ların aylıkları hakkındaki 
1453 ve 2702 aa1ılı kanun
ları• b zı maddelerinde de
ilttkllk 1apılmHıDa dair 
kanun llylhHı. 

Subay •• Hkeri •emur
ların aylıkları hakkındaki 

1453 aayılı kanunun 3 ncü 
maddeılade. deitıtkltk 1apıl
ma11na dair kanun ll1tba . 
11. 

Tlrk ceza kanununu• 
bazı maddelerinin tleilıttrtl
meıl hakkında kanan 1111 
ha11. 

Türklyede laarp ılllb •• 
mCihlmmah yapan buıuıt 

aanayl müe11eaelerlntn kon. 
trolü hakkında kanun llyl
haaı. 

Tirklye · Alman araıında 
imzalanan kredi aalaıma11. 

nın taadJkl hakkında kanun 
li.ylhuı. 

Vakıflar Umum M6d6rll
iü 1938 mail yılı \,üdceıln
de 16.500 hralık mGnakale 
yapıl111a11 hakkıoda kaaun 
Jlyıh ıı. 

Y o Harda aeyrüıef erin taa
alml •e yolların mubafaza
ıının temini hakkında kanun 
Jayıhıu1. 

Açıkta veya vekalet em
rinde iken ücretli btr •ul

f eye tayin edilen memurla· 
rıo keıllmlı olan açık ma
aılarıaın ücretli vazlfelerlntn 
lli•ı haltnde tadeten tabıl
ıl icap edip etmlyeceilnln 
tehiri hakkında Baıvekilet 
tezkereıl . 

Bazı maddelerden lıUbllk 
verılıl elanma11 hakkındaki 
273 J ta yıla kanunun 5 ncl 
mftddcalnta tehlrlne dair 
iaı•ekllet tezkercıl . 

Çoruh mebuıu A11m Uıun 
teır\t maıuntyetınin kaldı · 

rılmatı haldnnda Baıveki.lct 
tezkercıt. 

J od rm nın mülki öde•· 
led araaıod bulunan bazı 

itlen ye parken ııtedlil auç· 

l rd n dol h klar ında 

memurin muhııkeo.1at konu· 
nuna röre t kıbllt yap.lıp 

yapılamıyac tının tefılrfoe 

d lr Baıvekilet tezk<·;eaı . 

Kaz nç verglıl kanunu· 
nun blrtncl tnaddeılntn ( ~) 
ve altınc i rrıaddcılnln C3) 
ocü f ıkrolarının tefılrl bt.ok· 
kında Baı•ck let tP.zlıı ereai 

Urfa rnebuıu Alt Salp 
Uraavıı11n te r li muunlyetl
nln kaldırılmaıı hakkında 
Baıvekôiet tezkereal. 

V a zıfeı memurlyelerl ha· 
r ctode cmrrızı aarlyel bay· 
vnnlye mücadeletloe me 
mur edilecek memurini feP 

nt1e ve ureye vertlecck 
yevmtyeler hakkuıdak' 68 
e.ayılı cnunun 1 ı el mad· 
dealnta tefılrlne dair B•t' 
••kAlet tezkeresi. 
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Şu garip dünyada 

Duy a ık aiirnı 
bi · ediklerim· 

v 
Be 
zu bir 

f aa çek e.kf zamanlar
dan beri beynelmilel bir ılı
ttlif mevzuudur. 1900 T rl · 
hinden beri Fransa ve lıp n· 

Düny da olup btt~n ıeJ· 
lerjo, onun üzerinde Jap

Ja• tns nların teceııQılerını 
UJ&Ddırm 11 t bUdtr. Banla 
rıa arasında ctddea allka 

celbeden vakalar, rarlbelar 
buluomaktatlır. 

• 
* • 

f'raoıız mübendlılertnden 
Claarleı La•all:er, medern 
teknik ile eıkl deYlrler t•lr 
nfil arasında bir muka1eıe 

Japmak fçlo uzun l.Jr he 
ıap netlcealnde, Mıaırdakl 

10PLIYAN: 

Enver fltaf1raf 
3.3 ıanUmdea tbıuettlr. 8 1- ya Fae topr~k ları üzerl[j e 

Daeaal Jh Ne•york ıebrl da , • htp o lmak ıçın mücadele 
1 

ba bir kaç bin e ne telaltkede etmaıle rdlr. Da ha ıonra bu 

ıayılm .. ~. ı lbtı l ifa lagtltere •• Alman · 
* • * Y• da mOdabale etmlıtır. 

Ka ada maarif nezareti, 1910 da faı ıhu llfı yibfio · 
memlekeUn öteılne berlılDe den az kalıın btr Anupa 
dafılmıt olan btr kaç evli bubi çıkacakh Nlha1•t 
köylerde yaııyan çocukların 19 J 2 aenealnde Fea ıhtl llfı 
mektebi olan blJOk kö1 ve hal edtlmfı, yıiıl nız Teujer 
J• kaıabalarıa uzak olma · ıehrı bu takılmden laarl~ 
ııadan dolayı, mektebe ıtt · bırakılarelc beyaelm ı lel ıda 
medlklerlnl •• bu ıuretle re ye maltlı bir ıebtr olarak 
en baıtt btr tahıtl görmedt>n lıalmııh. Bu btlba11a loıtlte-
J•tadıklarıoı ıörmüt •• renin lırarıle oldu. ÇlnkG 
uzan tedklklerden ıonra, ba Tanjer tam CebelOttrıkın 
lnaanlara hiç ollbazaa oku· kar111ındadır. Bureya yerleı 

v 
m ke e 

• 
bulmuılardır. Her A vrupa 
gazetesinde Taojerd~n yazıl-

mıı mektuplar rHtıel ınJ 

yor. Günü. me•xuu sayılan 
bu ıeh l r hakluoda P tt rl Su 
varın hueual muhabiri Joi f 
Keıell n gazeteı lne yazdıfı 
mektubu, T aozer ıeb rJ ol ve 
t~lalr l n ıon •azlyetlo l a nlat 
hiı fçtn okuyucularımıza 

nakletmeye dejer buluyoruz: 
« 8üJükpaur ve KüçOkpıı· 

zar m e ydanlar1 aratıbd ki 
meıaf ede ba ı•lafrl n garı, 

•e ıln lrll ııbı olan hüvtye · 

c b 1 .. 1 1 

v 
. ·i mulıubirl Henri Dtıgullire ya:ıyar: 

L .fı urrı ı lırı Jıu::; ns 
e 0 d t anenlo paUkolardan Ll11u1 ötO· 

S i d aı ıf t ıt ers i 
« 0 • • k ık ln ~ ren meıhur yola çıkıyoruz 

bacala ra t ütü yor vel 
1 801 

Bu ıehlre ve ka leye götürca 
Q ültüler on 

madeni i ' 1 d de· yega ne yo1 , yani Cebclütta· 
d daha ute e 

ıaiır e ıyor. yor rika kartı bJr taarruz: hazır· 
l vfıl UZ D l ' 

n izlo ıü:r:e ınaakult vaziyet ladıl:lara fBJI ıı dol ıen 
Solda hemen f 

1 
. fU ltalyan ye lıpanyollarıu ıe· 

k •Dkıe ıyor, 1 
te bir aya ' d maJ· çeblleceklerJ yegine ••ti i 
rada ltu rıJa liıerlerJD e v ,. . oluıfo• 

llaodığı •14 "' munlar1n •• Kaya birden bire denla-

be o 1 

lar. d kayboluyor. den uzek la ııyor Fak t top · 
E•ler ıö:z ea rak ko :r:ı l n111 • deoı :ı k J& 

'· urum araaıD 
yol artık lal •Ç d d ı l e bir leımtıtlr Bu ltlb rla 
d dar b1r toprak ıerl 10 

ea yol bir köpı iden geçmek 

b • k bt ıe• dejaldır. Ştm d d l 1 d l •-
•ı a r ' btıo mcc hu rfyd ln e r . m •a · 

cll ıolda kalaa kaya, lento. batar y aları bu köpra· 
tini görmek, anlamak a:ııüm · k il yarlar arıedl· 
kündftr. Bu kııa mesafeyi bir aıra va u x. halin · y~ h ki mdir. 1 op olmaaa 

d 1 wor Canııı bir 11
•

10 
b•le köprO altına kooacak 

o •tan b ir ıeyvah ıehlr ' · f k t btı blllyo ' 
hakkında tam bir fılcır edl 7 -'• duryor, a 1 d luclur. lij ım ve lafım ol azıa Itır 
mtı olur. ruz ki, içi baJ•t a 

0 
Gte makiolt tüfek bütün hücum · 

Bu ıehtr halkının haHH Btr çok adamlar, en ID ları durdurma ya kafi ıelır. 

tb., Heope • ramıaıa, 
her tQrlG ana yardımcı mad· 
delerle lletlerl kullanmak 
ıurettla 500 ltçl taraf ındaa 
dokuz aydan az bir zaman 

da Jaıa edllebtleceilaJ be 

aap et mittir . M a l u m 
oldaiu nçhde bu ehram, 
100 000 ılr tarafından 20 
ıenede yapılmııta. 

yup razmak 6iret1bek için tlrilecek ku••etlf toplar Sep· kimd harp ıtlihları, muu Oradan b ir kaç metre 
ve muztarfp noktalarını, ne 1ıyecekle 

hl f d ı_ zam ıu depoları, mab- 0·ted· , Cebelfittarıkan yeıi -1611• bir uıul keıfetmlttlr. te bojazıaı kapar. ~Gtla ıe r etra ın ••1 ıeatı pllj- i - '" 
l d dolu tabii veJ• ıa• b ki ne açık orazlılne çıkıyoruz . lklıJ ıınıf •e blrlıl de mual- deniz medballerloe hlklm 

ltmlerta tkametlne mahıuı bulunan 1oıtltere, bir kaya 
olmak Gzere 3 vağoolu btr parçaaıadnn ibaret olduiu 
demlryolu katarı her ıün halde aırf aakerltk bakımın · 
bu köylerin toplu bir halde dan ehemmiyetli o lan Ye 

• *. bulundukları •• yakın •ıtu- Septe bofazındao lnıılız ı•· 
Tabiatı• lrati ka •oları 1ona ıelmekte ve orada bır mllerlaln ıerbest ge,mcılnl 

arHı•a ıtrmfı •• tal»abetçe 
de kabul edllmlı olduja 
•eçhlle beyazlarl renklt ta
eanlar araıındakı e•lenme 
lerden .. len n ılller, tam 
beyaz ile çtko lata UHıada 
bir reaıe ıahip olurlar. Fa
kat Mekıikalı bir zeaei tle 
••leoen ballı bir Ruı kadını 
tabiatın bu k nununu boz. 

muı ve lkt ıenelık bir evli · 
ilkten ıonra koca11na, btrl 
lJe1az, dtforı ılmıtrah. üçlla · 
c6ı6 de mel z olmak Qzere 
bir defada ç çocuk doğur· 
muıtur 

gün kalarak clur köylerden temla eden Cebelüttarıkın 
ıelen çocuklara den Yer· tam karımnda ve bofcza 
mekteclirler Tren erteal gü- bllcJm Taojer me•kUol biç 
nü baıka bir yerde durmak· kimseye bırakamazdı . Onun 
ta •e bu ıuretle bOtüo köJ- için burada h~yne lmtlel bir 
ler altı ıüode bir den al tdareyjf tercih etti . 
maktadırlar . Aradan çok uzun ıeneler *. * areçm tı olmaaına raimeo 

Taojerfn bu ehemmiyeti bu 

aün ekıtlmıı değıldır . AYrU· 
pada btrtblrlne zıd iki b1o. 

kun teıelt k OI t!der gibi gö 
rüodüiü bu 100 aünlerde 

lnglltere aleyhtar1 devletler 
Taojerı e1e eeçırmek •e bu 
ıuretle Cebelütterıkın ehem 
mfyetınl azaltın k, logll tz, 
Fraoıız dooanm ıUJıo Atlt.ıı 

denizi k&pılurındao Akdeol· 
ze g irip çıkmuım ıılci.l et 
mek ıatlyorlar . Hatti 
me.ncvr yapmak Gzere C e
belOttarık el vuın f.l hareket 
edeo Almao fı loıunuo Tan · 
jere eıker çı\ ra rak bir em 

rlYakt ihdu edeceğ ine drıfr 

• 
• * 

N •york tabiat m6zeafnln 
eluperlerlDden Dr. Cbeater 

A · Reedı, çok Jnce heıap 
larındao ıoora, ti •Jork pi 

yaea merkezi olan Maohat . 
t•n adaıının üzerindeki iır· 
hia t hammül edemi erek 

yav 1 Y•nı ~ölctülOuü bil . 
clırmlftfr. Şım l üzerinde O 
katlı apartamanl r 1 

l 
Yapı mıı 

o an bu ad eıLtd ,L • en ulr or 
mantıktı. Aacak, bu 6.llmlo 
Y•Phlt tedkıklcr~ ~ b b t gor u 

• ID• keyft)·ett 42 -> 1e11eoe 

Ltto.aoyada Kal•arya ıeh . 
rlnın memleket haatabant.:ıl 

doktorlarından Dr. Katriulu
tıı, ad le itana yapılan 

benı:lo eDjekılyonuoua clfer 
nremlerl için b•relttr oldu-

ğunu lldhm tıttr. Haatalıiın 

ilk devreleri de yQzde otuz 
benzinle yapı lmıı tkt eDjek 

ılyooun ökıürmc, tazyik ve 

umumi bval üzı,,lnde ıa 

yanı hayret derecede lyt te 
ılr1er r•ptılı idd ia edtlmek 
tedir . Alımın tddfıuına n " 
:a r o, bu ıekıl tedavinin 

eıaıım vücudun muluı vemet 

kablllyeUnln rtırı l maeı tcı 
kıl etmektedir Bu ıuretle 
tQberknloz o1mıyan müz 
mlo bronılt haıtalıkl orın• 

kartı da muvaffakıyetle 
milcade1e ed ıllr mtı. Motö r· 

{Sonu dördüncü ıayfada) 

•O•DTorkdUı T o• . _nın _ef!ıka!!.: aaaaaaaaDaaaaaaao• 

• Cl! N 'ıı-. •o l 5 ,. ~~il ttAl~I :i 
•. Yazan: H lAMP , a 1 

•o Çtufren: Et-;, VER ATAfRAT : 
QaaaaaaaaaD Tefrika J\& 55 o• 

Buelar A la 
1 

aaaaaaaaaaaO 
n &r, Çerkeıler . terk 

• Kıpç l rdı Mov ll 
1 j K edlla:aıı oldu tan hıı ld~ 

k go a r ırıına 1 d 1 
emmt1et Utbarfl iit d • 0 

1 r ve Ltr Cine-
dıt mtı l l zayıf idil m ea 1 •f:ı ı~btrJn ı J ima ve thrak 
rt dör. •- • er e l•J- ı cttıler. Fakat tckrcr Dı r.ye 

.nuıa tmkaoını da ka 
betaıfıl di e ., . PMe avdet derek nehri gnr 
t hr n eıo da Subo- be doğru aeçwck l&ıUyorler-
ay ma lr btr ı:na 11 d 1_ K oevra e 1 ~ "'t CeDafz h nd o, deıbal 
ipÇl\kJarı ku••eJ ea alyeden 200 mil ıaricta lrafn toplan· 

•yırmaja muHffok oldu, J m mahallındt iıbıııtl •ücut 

buouo üıerf e Mo otlar / etmvlerl emri geldı 
Alno ve Çerk s or.iuıunuo Ornra giderken Çepc No 
içine daldıt r. yon ~olda öldü. AYdet e• 

GrandOk büUin aıfllerf ve nasında Moğol! r o zam•n 
ltla.lyJ ti er tını ı le beraber 1 Vol1ıa nehri cfvıırınd" bulu 
1..a d 6 A n an Butrarlar•n ım mlelu~ tı 
l'ftoiollarıo eline Üfl • D -

Calc ordunun b kl1etüaeOyu. nl de Y jma etme~e vakıt 

r •Ya J etlcr d e ortayö atı l 

mııtır . 

Bu •tt barle bOtuo dln7a 
ıneteclle r t T njere 
muhabir aönd~ımtt j l 

aumlu ve f y d 

birer 

l6 · 
a 1 ı 

• nf ıı lonı olar k a ldı . Bu 
nu aucak fevkalade btr ıu· 
r~tt .. muka ve d t: talim t: dil· 
mit ve g ay ;;I mahdut h tr 

Htm dn mazhar b ir ordu 
yapnbllı rdl. 

l ran r vl lerf: Hiç ltlttfnlz 
m i kı. d iye n l h yo riar, b ir 

af ., fona süneıln doğduğu 
Uzak Şarktan geler l· ta Ha 
z e r kapularınıı kadıır uza · 
nan Alem üzerindeki nl·va
ma mııhv ve har bi gelir 
sinler, yollarıcıd• 610m "'' 
ıcfa let .. çıınlar; ve buna 
rağmen aof ve •alım gane 
fm ile yOklü olduldarı halde 
eferıdlferloe avdet ets ınler 
Ve bu da iki erııedeo az bir 
müddet z rfıoda o l11un? 

Bund n btttka 90 tul da · 
l rut boyunca yapıfan cebri 
yürüvüı d a ha bir çok ıey · 
lere d e gebcp oldu Ordu 

içinde Katay, U1ıur ve 16. 
rünüıe naza r n Neıturt hı . 

ar a; ne meddlcezlr ile d öbet e e · 
yükıelen mayi denizde; ne zealer J•DID a D D ba· Bu araz lofıı 800 etre üze· 
okallptüıler, çamlar ve def mektedlr. Boaıbarduna k 11• r ıne ı 500 metrelik bir • · 

nelerden a l dı4'ı lcoku•u yOk· lfgde halkı tçfne alaSc 1 r· aah••• vardır. 8tr 1 •d•• 
• , 1 bll vardır: uD d " k d 

Hklerden ıehlre retlreo •• jınak ar e 1 200 kiti hud•tla, ltser t t JaD an 
kap6re köpüre eı 

0 
rüzglr dan bir taaetl · deatzle çcvrilldtr. Nıhayet 

da, ne de ıehrla meıhur alabilir. tnm m6oaalyle ıakuH btr 
k daktka tçıode blr ıekıl de inen kaya1• arka11· 

Herk61 maiara!arıada bul. Bir aç uı 
mak kabtldır . Bu ıehrln denlz.iea 6tektae ıtdıtor b ; nı dayamııtır . 
emelleri Ye elemleri, yalnız Akdeniz t rafı daha yaN 

1 Kayaoın tepeıtnde, eıkl 
dl or• • a 

ve 1alnız, bOyük •e kürQlı bir maosara ar:ıe 1 · bataryal arın yerlerl•I g 1• 
y bt 11Jt •• k b 1 

pazarlAr ara11nda dolııın bataız, ıtriotllll r d- • tereD delt kl r Y r l ua • · 
bıl OD 1 d t ıooıuz tnaan kaftlelerl ara- bu ıırta tırntan•D De · ıın yer ini a aa mo ero 0 P · 

aında aeztnlllrkeo öjrenlltr dürGcO bir merdfyeD· l arıo o•ayı neeal ıüplreblle · 
• d ka1alar .•. 

Büyükpazar, yulı ahali · alzle 101 araııP a bu ka · 
nln oturduiu eakı ıe hlrln lıte büUlD bil•uaalar k 

d kırılac:• tar. 
kapılarının yanı batıoda ol · yalar Oır:erf• e ı 

1 .z•• onar 
dokça genlf, bu.:!udu 1ayrl Şımdt hiç • dl k 1 111aruı a • -
muntazam, etrafa yeni bina olarak hüc:uaı• oııshallt r6r· 
]arla çenılmıı btr me1d n - bilecek 1eıin• 
dır . Burada çocuklar koku meJe ıtdelllD· 

1 dö oıemlz llzım 
lart e mest oldukları çfçek· Geriye P kO ıeblr· 
lerl eatarlar. !-. ôylCUer getir lıpaa10Uarl• oıe• ;akrtbeo 
dıklerl piliçle r, yumurtalar den ı•ç.scejlz . l 

ı .. _,.ıoo Ladar Cebellttarık 'ı' ve eebzelerl için m üıterl -. ~ • 
1 1 da lıpıDJO 

ararlar . bUyarlor nz m etil ıutın 1amaç arın 

d 1 1 ._ h l üı"ıübuoda ınıa edilrnff
8 

•• ) ' U um ar a •• ve erin i içer· 
ler. fülnıkler tılu rdn r . Ôr ferde 1aıamaktadırlar.l un~ 

1. b olma arıD 
tülü kadınlar beklerler Su. lar nıılız te aaıı ek ası 
çutor, kebabcılar, port kal· ı rağmen tçlertadeo P d f ıltere eo 
cı ler meydan üzerJnde açl inglllzee blltr. 01 miktarı 
rı do1urur, ıuıuzların hara· ıelmlt loıtlJslerfo ıelln· 
retfot te•kln ederler. Hıç i-, üç bindir . Garni:zooa ı:ı · 
z ını açmayan inaaoların ya- ce buoua aıker miktarı 8 • 

Y 1 aoD :aa 
nı baııoda RRYller eak l za il tutulur . • oız h 
mftn maıoll rıoı c nlstarak manlarda ıarnlıoourı edl~· 
dıohyenlere ı bret ~atarlar. mlyeth ıuretle tak•IJe • 

Büyülcpazar, mOnhaaıran ıo dığtnl 6ireadım, .· 
1 beazlytn 

(Sonu dardüncü sayfada) Keçi ,.ı .rına 

b l ki 1 V dikit ıücc rlar ti 
trlerJ, bol ba ı ı gö lert . ve ene l 

tuz madenlerini ve gQ m üt Mo~oil12 rl• temas• 1 
11 

oc k rını Katoy ye uyıur · ferdi. Bır nesıl ıon rıa Yese 

Jara a ni tarnk ha rlt 1 ruıı dığ ln Po? olıuı bOyOk b 0111 

· tere ım ettırd ı Caddeler ho 1 memleke tine doğru yol çı -
yuoca poıla karakollau 1• · kı,orlardı. 
pıldı. FethedHen eyaletlerf' On yed inci kısım 
valıler tayin olundu. Mojol 
muharlplerlle beraber K a tay .' Cengiz han avda 
h me.odereoler de aelm ııler · 1 Subotay .. Çepe, iki Or. 
di Bir eelr ermeni papıuı , hun, Hazer deotzl garbında 
kı, MojoUare n.ektuplarıa 1 gönüHülerJo arzusun 8iSre 
okunup yazı1mıuı huıuıun· 1 flUuhmt ile met1ul olurken 
da yardım ediyordu Kaf- ı h mn ık• ojlu da buaünkO 
kaıynoın ceııubuodakJ mem · A ~a ı ıolıl cl•ıırıoa eıderek 
lekf'tlerde bQtüo erkeklerin b ld··"u hakkında 
h ıa ın o e o .. " 

f! r on aenede btr re men ı 1 dfıımek ye ona ma Qmat e 
ıayıldıklarım 11alatıyor . her thtlnHle karı• avdet 

Subotny ceoubt Ruı nın yoluou kapamak uzere yola 
uzun yayla ve otle rmı gör kt 1 cahın çoktan beri 

çı ı ar. >-? 
1
., 

müttCl ve bu ııi yah top r .. •-11 d t .. •· ta o oufu 
uH mez&t'JD a f muli 

memlekeU tyfce hatuıoda haberini alırıca, Ce:rhun 
tutuyordu. Sene ler aonr8 rnu· nehri bo)•unc• çam1ı1rlu boz 
kabil taraftan Mo kovayı kırları la h ı ben Harzemfn et 

zapt etmek Ozere aeldt. Ve 1 ki payJt btı (Gurıanç) Dze · 
OJny~perl takip ederek bir , rlne yilrOdQler 

ceiiol göıtertyor . 

Ka yaısın ete inde , blrl 

meımerh n e olan bir ka~ fab · 

rlka, daha tlerlde ıpor ıa · 
heları ve bir mez rlık yar · 
DOımao kıtalar, bu ıaha1• 
sa 'dırdıkları tnkdfrde, ıeY· 
kedeceklerl a1kerlerto bu 

mez rlıi ı doldurm kt D baıka 
bir ite yaramı1ocaiı mahak · 

kaktır. 

Bazılarının mOıtakbel mG· 

tearrızların ordu kurmut ol
duk la rıo ı iddia ettikleri Ll· 
ne• lıt ıkametlude yolamusa 
devam ediyoruz: Nıhayet bir 

koç au t 'll0ddetle hal kı te· 

lata düıürmfi§ ve bCUQo clOa· 
J a ya Ceb~lültarıkm taarru 
z ıı ma ruı kalaca~ı zaooı· 

Dl verm lı olan tefi ğ&rOyo · 
ruz: « Bn yıl de barrJer» de 
yauhuına toprakl dolu fıçı· 

( Sonu dör<liiocü sayfada) 

bulamadıklarında• biıyftk 
eiaç gö•delerlol keaorek 

fcap edeo ıı iırlığı al•ak 
üzere uıun müddet •• t~er · 
ılode bırRktıtar . Rl.aJete 

nas ran Moiollar ıurlorı11 
etrafında bir haftr. devam 
eden muharebede yanar 
(n ftal) uullanmıılardı. Yep 
JeD! bir &letl harp olan bu 
naftolı Mofollar anfaııldıfı· 

- yine lı1'mlardao na eoıe, 
alnı • ılardı, zira lılAmlar. bu· 
ou Ehllıalfp ordularına kar· 

11 ın11vaffaldyetle kullanmıı 
lar •• pek çok :aayJata H · 

bcp olmuılar idi Gurraoç 
m ilup olarak Moğolları 

lıae dOıUi •e ealfpler, 
eıtrlerl •• gaolmetlorJle ha · 

nm karargahın a•det tlt
ler. Fakat zayıf bir b ba-

nın itlmez bır o lu olan 
Celllottfo yine kurtulmaya 

fq Dınyeper boyunca firar bu1a blldlier. 
Bu tkı ıtharl a layıoın 

•derek kendilerini kurtar 
akını ııı ırtıcı bir hnrl l<n ol· 

tnaJ a muvaffak old u. 

ıutl yan "im ler de bulunu. 
yordu . 

zamanlar Cengiz hanın m / Bunu ıeb lrln uzun •e anut 
r lle dönmek mecburfveUode muhaıaruı tııkıp ettt. Mo 

munffak oldu ve çok ıeç . 
meden taze ku•vetlerl mey. 
dana çıktı . 

Srabotey ve Çope Noyon du ve buıOne kadar da bil· 
t•111amlle kcadl arsularına tOn dftnyaaıo o bOyDk ıü-

KörO klrQoe ıefer yapan 

Subot•J, aetmfı olduiu oe· 

keldıf ı ynı nokt yı buldu. 
1 

jollar, aoemıkl r l~ln il · 
Aynı samanda €eoe•izlı 1 •m ıelea ajır bQyük taı -S MJ VAR .. 



Şu gar~p n
yada. D yma
dıklarımız ve 

bilmedikler ·miz 
(Baıtarafı üçüncü sayfada) 

lere can veren beozta lnı D· 

lara da can veriyor demek. 
• • • 

halyad tatbik f.l~ilm k · 
t olan F lat it kanuni rr 
•• nazara• ıreY yapmak 
katlyeo memnudur ve bu 
ıelıtlde har ket edenler çok 
afır cezalara çarphrıhrlar. 

Fek t k nu1aun ıertllıttne 

r fmen ltaly n demlryolu 
memur ve tıçllererl it baıı 
yapmamııl r Ye hiç bir ce
za 16rm den lltedıklerlnt 

Jeıptırmııl rdır. Şöyle ki, 
der;nlryolu idaresi Jle mOı

tahdemlerl ora~nnda çık n 
bır ıhtı!6ft n eonre 1 müıtoh· 

demler, tdnrenln kuruldu u 
tarihten o güne kadar çı rı· 

lan kanunu ve emlrnam le
rl k rııtararak bunlarıa ara· 
ııodan idare tarafmdan tat· 
blk edllmlyen ve eıktllklerl 
doylılle unutulan noktala· 
rı çıkarmıılar ve bir sabah 
idareye bir nota ver~re • 
idare tar fından yapı\maeı 

nl:ıameo mecburi olan bu 
nokaalar tkm l edılmedl~l 

t kdlrd , yine bu nfz mları 
icabı ol rak ite baılamıya· 

eaklarnu bıldlrmfılerdlr. Bun
ların derhal yepılm 11n , 

tabtattle tmkln ıörül•m•dl
iind•n idare memurların 

aııl lıtedıklerlat kabul l

m•k mecburi1etlnde kal
••tbr. Fakat Faıtıt ltalyanıa 
bir emirle, ka•unla da olıa 
demlryolu müıtahdemlerlnla 
hep blrd•n itlerini bırakma-

1 

ları•ı yaıak ettıllot takdtr 
ecleralnlz. 

.. * .. 
Brezilyada bir demlryelu 

ekıpreıl ıarlp btr aebepl•n 
dolayı mQhtm mıklarda te· 
abbnr yapmak m•cburlyetlo. 
de kalmıthr. Malftm oldaiu 
veçbtle, bazı kurt cloılerl, 

daha iyi ylyC!cek mıntakala
rı bulabilmek lçto hicret 

ederler. ip k bocell closla
den olan yüz binlerce kurt -
tan mürekkep bir ıür(i 

de ltt• böylece uıun bir ı " 
ya hata ç1kmıı ve keodllerl · 
ae en kolay bir yol olmak 
(lzere de demlryolunun r y 

larını aeçmtılerdlr. Ekıprea 

ltu m1Dtakaya ıel lnce, t -

kerleklerlo altıad• kalan 
btnlerce kurdua ezllm st yQ 

zQadeo, ü~emadlyeu kum 
ahlmuın ra§men, p tloaj 
yapmaya v hu Hb pt n 
ileri ııdememe§e b ıl mrı. 

Demlryolu murları, be
ıa n hemen lr buçuk kilo 
metre mesafeyi kaplayan bu 
kurtları temlsllyebtlmek için 
tam iki aaat uıir•ı ak mec ·. 
rtyetlnde kalmıılardır. 

* * 
* 

Kadınların her yerde er· 
kelalere ve dola1lıtle dün· 
yaya hakim oldukl rı ma

ltlmdur. Fakat doarudao 
dofru1a ve temamtle k . 
danlar tar f andan idare edl · 
len btr memleketin mevcut 
olduiu duyulmaan•ıtır Liktn 
b6yle bir memleket me•cut. 
tur. Ruıyanıo flmllıade 

akan buzlu Lena nehri bo 

yunca Y•t•J•D ve TGrk ır · 
kı dan olan Y kutl r t ma· 
men kadınlar t rafından 

l Zoğo ls
anb ld • 

(B ıtar~fı birJcct ıs.yfad ) 
ımda Kr lın mntyettnl ayn1 

otele ıötürrne üzere yirmi 
sekiz tak 1 etomobtlt ııra· 
l nmııh Derhal gôtürülccc.k 
etyayt nakletme üzere de 
Jkl k myon ayrılmııtı Kr -
ho otel ıldeceğt ol bovuo· 
da polfı teıktlih, icrıp eden 
tertibata almııta. Sirkeciye 
eelemlyen bir çok l:lmıeler 
yol boyuna dtzılmtı1erdl Bıl · 
heua Perap l&1 otelinin ön· 
Gnde daha zlynde bir kala
balık görtllmekte adı 

Halk trenin gf'clkmeııln· 

den aabır11zlanmaktft ve v -
lrtt ubah yttkl11.tılcça ka 

labahk AZA1m"kta tdl. Nı
h"•~t Krala himll trenin 
düğü&ü eaat ücn on h~t ge· 
çe uHktıtn ftttlldt. Ru eı · 
n da r " ihata denfer era· 
ı1nd hlr lra•n" me o1du. 
Her keı bu tarihi ıfmafarı 

valnnd"n gö"mek ldlyordu 
Tre afır ·~" gara gfrdt 
ve durdu. Vafond1tn ev•e· 
r& Kral af11iıva indi. Kendi · 
ıfnl karıılıunek il-ıere pe· 
rnnda bulunanl r t1erled11er. 
Üzerinde koy_u renk btr 
kostüm bulunan Kral ha· 
flfçe yorgun ıöz6kOvordu. 
lC ndlsial lı rı1lıyanlar hı· 
be ıOm etti. Sonr Krali
çenin fnme 1 lçtn k.,ndlılne 

elini uz th . Bunu mfitealrlp 
ıazete fotoir•fçıl nnın ob 
jektlflerl önünde bir m6d
det duran Kral Zofo eçıh 
bulundurul•n kapıdan oto · 
mobile do(tru tlerledt. Bu eı . 
nada Kraliçe ve dadısının 
kuceğınde buluna vehabd 
birinci İıkeoder de Kral Zo· 
ğoya ref a at etmekte tdller. 

Huıuai trende bulun n 

Kralın mat yeti de onları t • 

ktben rardan çıktılar. Ev· 
Yell Kraliçe •• ralı hi. 
mil buıuti otomobil Pera · 
palaaa dojru barelıet etti, 
8116bere maiyeti erka•ı iki· 

ıer, 6çer, ıar lıapı11nda 
beklettlen otomobillere bl 
nerek Kralın otomobtlınt 
t kip ettiler. 

Kralı hamil otomobil Sir
keciden yrıldıktan ıonra 

Paket poatahaneıf e do~ru 
ıaph, orada Emlnöoüne 

çıkh. Köprüyft ıeçttktED ıon 
ra tramvay yolunu takıbee 
Perapalaaa gel dl V aktln çok 
ti rlemlf olmaıına rafcnen 
p er paf 1 otellol D aniiode 
epeyce bir ·•lab lı blrılr. 

ı,u. Krelrçe Per1ıpa-
la ta doğruca kend!le-
rlne tahılı edilen daireleri · 
n çılıhl r. ralıo maty U 

d birer birer otele aulerek 
dairelerine y rleotller. 

Kr h ancak uzal&tao tör
mele muvaffak olan Sır
lcectdekl meraklıların uzun 
mlddet daha bur da kal
dılden ve Krala ald ety•nıo 
katn1oalara yükletılmeılol 
seyrettik lert ıörüld6. 

lduu olunur 8u eruleket
te erkek kadınd • doba AZ 

olduiuodan ıeoç kadıtil r 
küçük erkek çocuklarını 
kaçar rak onları bQ,, 6tür 
Ye eodtl•rtne kocıı yapar· 
lar ve bu erkek de tnbiatl
le hım olarak kendi emrine 
gir r. ... .. 

Avuduralyada polt mQ 

v zzıl rl poata tdareaınden 

ey el re 
.. hti f. 
(Bs tnrafı üçüncü ıeyfoda) 

k k k hvelerllc dolu btr 
me dı!Dcıklır. Burada &ğle
ye ve guruba do~ru ıelen 
Avrup lıl r mevdllnlardakl 
m sal ra dtrıek dirseğe otu 
rar ~ günün haberlerJnl mü · 
D h&ıa ederler e ıtyıui ih· 
tir ıl rını ol tırlar. 

lkt meyd n ra11nda I iz 
de\ıl:anlı\ar ve genç iuzl r 
ğır dıtnlarla yürQrler. 

Beyn.lmilel ş hlrde intizam 
Bu ıehtrdc logll1zler ve 

lıpEınyollar. Portektzler ve 

Be:çıkalalar yanyena y var

lar. ı:>olcaklarda gazete mil· 
vezzllerl, her dılden gazete 
lıtmlertnl btrlblrlne karıthra· 
rak ho.ykırar Burada beledi· 
Ye zcb1te11nıo baıtnda bir 
logtlız vüzba uııo • gümrük 
kootrolunu idare eden bir 

İt ly n ıubayıoa, bir Fren 
11z polı komfıerlne, mat,e· 
tındt ki bö'ükte beJne1mtlel 
j odarm lar bulunan bfr lı 
panyol kumtı.cdanın raet ge
ltolr. 

Şchtrdeltl lkt j ındarma 
bölüfQnun ismi vakfa bey· 
neJmllel jandcrma bölü~ü

dür Fakr.t miiohaııran yer· 
lı neferlerden te e1' kül eder 
Bölük bir Fr n11z teğmenl
nın ~um oda11 altındadır. 

Ve cllahmı aeğ omut nd ta· 
ır, lklocl bölük bir 

lıpanyol kumandanının em· 
;ı alhndadır, ılllbı da ıol 
omuzunda taıır· 

Bu iki bölüğü beraber 
ıeçlt reımt yepmaııı hayli 
ı rlp bir mauz rn t ı ·il 
eder. 

Bu mtll tler ve ırklar me
eeleııode m vcud• elli bin 
kadar tutan Ar pler b rlç 
olmak üaer miktar ili rl

le lıpanyolter ekseriyeti t ı
kıl eder. 120'J Fr ımz 800 
lnıiltz, 800 halyona muka 
bil 1 O yahut 12 bin lıpan · 
101 ardıt. 

Şehirdeki Araplar r 11n
da devam eden kabıle k v-

1 r1 yüzünden . birbirine 
öldüresiye dü§m ndır. Ara
lıır1ndaki m vzıi k vgal r 
baz n bir harp fekffol lır. 
Küçükpezarda bir lrnrtunl 
parçalanmıı aynalara ıık sılc 
r ıtıelınlr. Bu r.ynala!' ıok ~ 
il:ıerlode lkt dil mso kabile. 
nın k ııılıkll yaylım ateıle
rlnlo netlceıtdfr . 

Geçenlerde ltalyan b11hrı· 
yelıl rlufn bücurn otti~l rl 
lıpanyol telgrafhınelll d 
bu meydan bttıvıkttr. Bu 
hücum h (y o bahr yellleri· 
nhı küllı1etll z ylaUle t r 
dedllmf ıtt. F at bugün 
Fra k<' b yre~ı lap ayol 
müeeı,.ıel rloln hepel QzeriD· 
de d 'g•lanıyor. 

Zamrn dEğişiyor 
f r~okonuo zııferıodeo ıon· 

htedıklerl tn kabui edil eGI 
için garip bJr ç r ye bat 
vurmQ 1 rdır. Bütün post& 

m •cz.ztlerl traı otmamay 
luır r v rmrıler Ye bu kar r· 
1 ram da deE"hal trı.tbik ı ha 
11na koymuılardır. H r 

ana sab hleyln tr•ı•ız ve 
buruk blr ıurotlo kartılcı1112 
h lk bun. tah mmül ed · 
memlt ve hilktlm t nezdin
de eff l tt protesto der ek 

'"'mOvezztlerfc Satedıklerlnln 

pılmaıın v ıile olmuıtur. 

s • 
• 

4 MAYIS 1 il . 

Bt.ttkrA ıubelerden olup (Her ne 'urclle ve herh ngt vaztfede oluraa olıun) Halıke· 
ir ıubca. auotnkıumıd oturan yeıb&acıların muayeneleri yapılacaiıadan aıaiıda yazılı 
güo~tırde mııballc köy ve D btyel rdekl yah ncıl rın fotoirafh nüfuı clzclaolartyle ve •J . 
rıc btr adet fotoirııfl rsyle beraber ıubeye m6racaatları. 

Br.lıke11lr mıotal>eıınd ki yaba cı eraha yokla il ıllolerlnt göıterlr cedYeldtr. 
Nebiye ve köy tılml rl: Şubede bulunacaiı gün: Saat: 
Merkez mb. (27 mh) 2 · 3 M 711 ve 4 · May11 9l9 günleri aaat 8 den 18 kadar 
t ... 1 r z ay (35 köy) 5 - Mayıs · 939 Ye 6 · Mayıa - 939 « « « « 
ığadıç nah y ıl 8 · Mayıt · 939 ve 9 - Ma111 - 939 « « « « 

Çağıo n hı esl 10 · Mayus · 939 ve 11 M y11 939 « « « « 
K6peler n hlyeol 12 - May11 . 939 ve 13 Mayıı·939 « « « « 
Şcı.mh n hiy ei 15 - May11 · 939 ve 16 Mayıı-939 « « « " 
K~pıüt no.hlJ•eıt 17 - May11 - 939 ve IS-May11-939 ~ « « « 
Y ağcıle.r nahiyeal 19 - Ma y11 - 939 ve 2J-M='yta·939 « « « « 
Durak o hıyest 22 - Mayıı · 939 ve 23·May11-939 « « « « 
lvrlndl nnhlveıl 24 - May11 · 9:59 •• 25-May11-939 (( « « « 
K'orucu n biye ı 26 - Mny11 - 939 •e 27-May11-939 « « « (( 
Oıman k6y nohlyeıl 29 - Mcy11 • 939 ve 30-Mayıa-939 « « « « 
Savaıtrpe nehtyeal 31 . Mayıa - 939 ve l-Hazlran-939 « « « « 
Konekpanar o hlyeal 2 ·Haziran . 939 ve 3-HazCrıın-939 « ~ « • 

3 • Haziran - 939 Ye 10 H zlreın-939 
Yoklama. neticesi cedvellerl ve eaaı ıubelerlyle yapılecllk muameleleri ikmalleri. 

B lıku•• Z rBftt Beınka&ın· 
dakt 161 360 numer"la bono 
betabımda kullandığım Fct ~ 
ma Kohak adlı tatbik mühü it., 

~~~~~~~; 

a h a kası 1 
Memlekette tııııaarruf hareketinin tnklıafına hizmet 

arzusunda olan Oın'>anlı Baokaaı, Ati, Sandıtı (Ta. 
ı rruf Cüzdanı) heeabına teTdtat yapanlara kura ke· 
ııdeıt ıuretde tJ~oğıdııkl tkramtyelerl te•zle arar ver
mt~tlr. 

1 rümü kaybettim Yenlıl la 
ca~nnd n hükmOı olmadıiı 

ılan olunur. 
Belıke lr Ertufıul 

öyünden Alt kızı 

Fatmn Kobak 

ra tehlrdekl 1 p nyollann 
bir mr.ı Mek&I yo, dtğ r 
!nım1 Amerlk y glltt. Btr 
kısmı Francız müDt mlekel • 
rina geçtllcr. Fek t ekıerl

yet ochlrde kaldı H Ua 
Frankon~JD bunıda teıktl t· 

tlğl kıtalara y zıldı. Ve lı 
ptHJJD cuınhurayetçlııt olmak 
ıuçw.mu ffcttlrcbilmc tçtn 
Frankocu Sıpanyoll rdan 

d ha f :d Fraokocu k ılldt. 
Genero.l Fr o~oouo z fe

rinden biri, T ojerde lıpıın · 
yoll r ve it ly olar «yoıa 
ım Frıınko, y f ım Mu11olt -
ot» dlye h ykıra h11y mı, 

m wleket ıırf h('odllertnlnmlı 

ı•bt sok lda dn dolısııyorlar. 
Şehir t mamtle aoorn:aal 1 

günlu yoııvor. Bır ıokeı la 
le lyau mtlU cı rıını, öteki 
yolda M.uıı .yyu., dtğu bir 
meydeod da Bot rn syooa 
it dinleme her da lka ka 

blldır. 

Şshire bir hDcum olaca kını 
Şehirde lıpaoyo! ve ltal · 

Y nlernı h 1 ·a telkıo etme.· 
ğe çalııtıklara anaat, çok 
kuvvetli ol n Almanyonıo 
yakında eblre hOcum ede· 
ceğl roerk ı ndedır F ket ' 
yanı b rıodıı lıp~D1 ya 
ıd topraklar Qz rtndekl ıc· 

folcU gören hal bir Alman 
fHr&ltoı memnuniyetle kar· 
ııl mıy cahhr 
Ş hırde f lnıas:ılard btr 
mnı im ol rın hur yı 

lt alinin çok yakın görQr· 
ken, r.ouk bfl bir kısmı da 
bu tıga1tu bfç v l olı::uıya · 

cağı k na hudadır. Bana 
k tın T ojerln yekm bir 

zamıında bır taarruz ufra
yac ğını göat reo kati bir 

rıliımet yo tur. Fakat ıüphe 

siz kt ıehlrin b r ıüa par· 
1 h ve bulutııuz aemaaınde 

tehdit (far tlerl a6rünüyor· 
lıp nyol Franlcocul r bo U· 

na kuvvet tahııt edıyorl r. 
Alm n flloıu Alıdeatz kıyı -
iarınıı dciru iniyor. Fak t 

bu da tk d düoy nın teb· 

dıtttm uzak nereıl ver? Bu 
tehdldto her 7erdeo evvel 
T Djerde p tlıyeca ına ne 

&le bük etmel.? » 

~ 
1 

Keılc:ie.er 25 mart ve 25 yl6\ tarihlerinde icra 
her keııdede aıafıd ki tkramlJeler da-

Türk Urahk 

1 aded T.L. 1000 -
4 )) .. 250 -
s » » 100 -

25 » • 50 . 
50 )) » 25 -

Yani cem n 85 aded TL 5 000 -
Türk llraltk tkramiye. 

Atlc ıondığı hee bmdakl movcfo tı kur um keıtde 

edildlfl t rlh tekaddtirn edeu altı y ıarfoıd&: 

'I' . L. 50.· T rk lire11adao •t iı dilı mit olaa 
her udt bu ı•delcre tıttra edecektir. 

1 
1 

1 
1 

• KTOll .. , 
Fahriye Altaylı 1 

KAOIN HASTALIKLARI VE OOGUAI BİRIN-1 
. Cİ SINIF MÜTEHASSISI 

Muayenehane: Millikııvvetler caddt>ıi No: 134 
PAZ R GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 15 
DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VE 

TEDAVİ EDER. 

~~m~:~~:~m:~~t~~~~• • • •••• ... 
i ayet . "' 

aıını 

E cüıneııinden: 
Bah esir Me l~ket ıtab neıtnde evcut Reoo mar· 

ka k myonot ile Şa •rolo marka otomo ti açık artar•• 
euretlltı o p zarlıkla aatılıla çıkarılmııtır . 

K myon Un mubammea ıatıı bedeli, Z5 lira Şanoleaf• 
muhammen bedeli 75 liradır. 

ihale 15·May11·939 l rıbtne raathJ•• pazuteıt ıAn6 
aa t 10 d vllA1et m k mında m6teıelddl Daimi Eodımea 

huzurunda ycpılacaiındao lıte itlerin muayy a vakitte 
muvakkat temfnatlornn malaandıaına yatardıltlarıoa dair 
makbuıı: Y ya banka ektuplartle Daimi El!lcGmeae milra
caatlara llln ohınur . 

4 - 1 - 90 

Ka ıp ~isse sınadi 
Mecdiye m b Uelloden 

K remolla oğlu keresteci Sü 
1 ym:ın adile yazılı Türkiye 

lı Bonkıuının ıabtp oldu· 
ğum (9703, 97C7 ve 'f7Z20] 
numaralı lalHe ıenetlerloi 

kaybettim. lktnct aüıhaları· 
nı a lacafımdan eıkllerlDto 

hükmü olmadıiı illa oluouf 
BalıkHlr Vtllyet Matba•11 

karı11ında kereıt•'1 

Süle1mao Kul••' 

_,.--~--~~--------~--~~------------------___.,.,,.-
i'ıaaıldıjı yer: V allı.yet Matbaası - Balıkeıtr 


