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'8ir tecavüz karşısında Romanya ve YunaniSta 
na derhal bütün kuvvetlerile yar:dım edecekler 

-------~~-----------··········---------------------

8 U ANLASMA BiZE DE BiLDiRiLDi. 

İrana giden heye-
t i m i z Kerkükte. 

HeyetinıiZMusulda hara
retle karşılandı. 

rllmfttir. 
HeJetlmls bw eabıh oto · Ankara, 13 (Huıuti) -

d 1 e•leolll• 

Gerek Fransa ve gerek İngiltere Balkan ve Akdeniz vazi
yetinin cebren veya tehdit altında değiştirilmesine kati-

İran velıah tn n h 
merulmlode bulunacak e 

k 1 lutaları 
yetimiz ve •• er 
hlmtl olan tren bu ıOo kar 

· I ıırmlt· 
det Irak toprak arıoa 1 k 

mobılle K.erl&Ote hareket et · 

mitlerdir. 

Arnavutluğunf i 
malinde vaziyet 
henüz karışık 

yen mani olacaktır. Polonya-İngiltere, Fransa- Polonya 
da her tehdit karşısında birlikte hareket edecekler. 

!arda ra 
Ur. Tren fltUJOD ıa · 
bükO.metloln ve halkıaıı° ti 
mimi doıtluk tezahür eMr e 

Londra, 13 ( Radyo ) -
lnılltz BaıveklhÇemberliyn,' 
bu ıua ı6ileden ıoara Avam 
Kamara11oda yaptığı beya-

..natta ıon bldlıelerln A vru
pada ve Şarki A kdentzde 
ltQyGk aklıler uyandırdığım 
16yleml1Ur. 

Çemberllyn Arna•ut'uğun 

ltalya tarafından ltralı zor 
balıfı kar111ında bGtün efkarı 
umumlyenln f e•kalide mG 
te11lr oldufunu tllve et· 
tikten ıonra; büyük 

lnıtltere ile f'raoıanın , mu 
tabak olarak iYunanlıtan ve 
Romu,,.,.. <bir teca•Oz ol 
duiu takdtrtle Btıytilı Brı 

tanyanıo yardımınm taah· 
bot eClllmlt olduiunu reamen 
b1ldlrmlttlr. 

Amerikadan 
alınacak eşya
nın gümrüğü. 

Ankara, 13 ( Huıual ) -

Amerika ile yapılan ti· 

caret aolaımuıoa nazann 

dhal •e ihraç edilen ~tY• 
Ue bunlardan her iki taraf 

Çl •hnacak rOmrGk reıml 

teabıt edılmlttlr Bu anlat· 

llıaya nazaran Amerlkaom 

nıemleketlmtzden alacalı 

tGtln, kuru Ozüm, kabuk . 

•uz fındık, kllım, halı, l 8 . 

buldu f11dık, haıh•ı tohumu 
palamut, kuı yemi, mlyan 
köldl, UUe taıı atbı nıalla 

rımız Qzerlnden Amerika 

aftmrük reılmlerladen muh 

telif teozlllt yapacaktır. 

oııer bazı mallaramız 

da gümrGk reımlnden mu 

af tarlar. 
Buna mukabil Amerıka 

dan alacajımız efJ• Ye mal 

zemeden ahnacak ıümrOk 

1 1 de bir plln hazır 
resmi ç • 

l B nazara rad-
anmııtar. un• 

Jo clhazlarındao yüzde 75, 

•Gtef errlk parçalarından yOz 
de 80 beııp ve yazı tefrik 

' 12 
lbaklnelerinden yOzde ' 

IGmrnk rumtae tAbl ola· 

•aktır. 

l Nııaa 939 tarthınde ya-

Pılan ba anlaıma 5 may~ta 
llılwt1•t me•kllne ılreeektfr. 

mıkal bilir. 
Çemberll1n in· 

glhz · ltal1an Alrdeola paktı 
hakkında da, balyanın ıon 
bueklUle vaziyeti th-
lil et mit oldufundaa 
tee11ftflerlmlsl açılrca beyan 
etmeltytz, demtıtlr. 

Fransa da ıynı kıran Hrdl 
Parlı, 13 (Radyo) - Baı 

vekıl Daladtye met•I lnıtl · 
tere-franta tarafından m6t· 
terekea hazırlaaan te'9ltfde 
hulaaaten 16y)e ıdemekte· 
dır . 

Er.a .. a; IA:lıdenlz •• Balkan 

kartılanmıttır 
Muıulda, u 

ı. rnandaoı, 
ıul kolorduıu au t 

ulr zeva . 
pollı müdürO. ve 

bl heyet kar 
tan mürekkep r b b 

I ~ ve aıu • 
deı lraJun ıe am Mu· 
betlerll11 bildırmltlerdır. l dl· 
ıu l.mutaıuııfı Celil, be e 

l 6rkl1e· 
ye relıl Hayrettin, 

1 1 
oln Bafdad elçtıl he1•,tllPd z 

1 oııt ar ır. 

Belırat, 13 ( Radyo ) -
Politik• gazeteıl yazıyor: 

Aroa yutlukta yollar nzertn. 
deki .,.. tayare meydanı bu· 
Juoan ıehlrler ltalyanlar ta
rafından inal edılmtıtır. Şt
oıaldı vaziyet karıııktır. 
lıkodrada, ortodokılar Ar· 
oaYutluk orduıuoa hOcum 
ederek ılllblarıoı almıılar· tıtıuyonda karı• • R 

1 Alt aoa 
lleyeUmlslo rel• 1 dır. 
:rarhan a1kerl teftlt t~ 1 • 

t:r. Her ıkt tarafıD k"~~::ı:: YarŞDYl~I nümBJIŞ YIPl· 
karıı karııya ıeler• 1 L 
lerlılt ıellmlamıtl•rdır 8Clı. 

1 hın muta· 
Alt Rana at f dıl 

mi•• ır e 
Hrrıfnı edn• da luıla . 

8 Çemberliiyn 

Çemberllyn; Arnavutlukta 
teca•Gz aehebl olarak hal . 
yan tebaA11aın zulüme ui· 
ramıı olduiuna dair hlklyeye 
lnanılnuyac•lını, bu lltUl 
ile loııltere ve ltalya an 
lat11Hsının feıhlne lüsumu 

bulunmadıiıoı ı6yledlkten 
ıoora demfıttr ki: 

JHımadasınıo her UirlCl 
deilttlrllmeılae lbQyQk ehem· 
mlyet Yermektedir. Soa hafta 
hldlHlerl•ln dol u r d u 
lu endlıeler •~inde; 

Romanya ile Yunanlıtaaın 

lıttkllllnl ıarabaten tebdu 
edecek bir teııbb6ı vuku· 
unda Franıa hGUla mu~•e · 

nett derhal yapmakla mü · 

kellef tutulacaklar. 

mtıttr Kıtalarım•• 
Her tld hOkQ•et kendi da Ir;k aıkerlerlolD mlu· 

.. eyetimlz ıe· 
hı1ati menfaatlerini ihlal fırıdır. kt•lll f t n · 

B. Daladiyt 

V.arıo••· 13 (lladro) -
Hıtlerl11 yıld&aOml mera•••• 
1ıOnü Danıııt• oOmarııler 
yapılacak ve bu• lıt•klerd• 
bulunulacaktır· 

lnıtltere hnkiimetl Balkan 
Ye Akdeniz vazıyetfolo cebren 
•eya tehdit altında d~i'ttl 

(Sonu d6rdGndl Hyfada) reftae Muıuld• slJ• e 

Mısırda askeri ted
birler alınıyor. 

rllmeılne mani olma la 
ehemmiyet verecektir. 

Romaaya ve Yun•olltan 
hOkQmetlerlnt kuvvetlerlle 

kartı ko1mela mecbur ede· 
cek bir teıebbtb vukuunda 
lnıdtere, onlıua iktidarında · 
ki bOtGn kuvvetlle yardım 1 
J8pmaiı kendi vulyett ııbt 

Bu iki hOkQmet buna ald 
kati teminatı ver.mittir. 

BGyük Brltaoya da ayna 
hattı barebtt takip ed«cek
tlr. 

Fnosa; lnı ltcre •e Po · 
lonyanıo karııhkh yardım 

anla1ma11odan memnundur 
Fran11z · Poloo'a ttıllfı da ' 
aynı :ıthnlyet daire.inde te 
yit ve tekit olunmuıtur. 

ltalya, Balkantara ih
tarda mı bulunacak? 

İngilterelıalyayı Afmanyİİİ8n-ıy1rmak istiyor. Alman 
U uaıeıari Adriyatiğin İngiltere için kıpındığım yazıyor. 

Parlı, 13 (Radyo) - fa 
sllterenln, Roma - Berlıa 

mihverini kırmftfa çalııtıfl 
ve bunda muvaffak olmasa 
bile, balyayı Almanyadan 
ayırmak için btHla sayret
lertnl earf ettıll ıö1lenlyor. 

fJh, btltQn bunlar birer tah 
mlnden ibaret ıan1lmakta· 
dar. 

/skenderlyeden bir görünıiş 

loılltere, FraoH ile hal· 
ya araeında cari olan lhtt · 

llfın biran '8YHI hallini te· 
mln ettıktl"D ıonra, halyaya 

tefriki meıal •• Balkan 
de•letlerloln pak tana mOıa. 
blh bir pakt teklif edecell 

t Olu .. u1•r, maama· 
rl•a1e .. 

Parlı, 13 (Radyo) - ltal · Kahire, 13 (R•d10}-Arna-
yanın, bu hafta Yun•ofltan, •atluktalıl ltaly•a taarruaunua 
Yugoı1a•ya, TOrldye ye Ro· yerli alaaltde tnftal uyandır· 
m•ayaya birer nota •ere· ması y0a6nden Lllltyada fı · 
rek, loılltereye temayftl et• yan çıkmııtır. 
memeleri laakkında •h. M11wLlbya ara11ndalcı yol 
tarda bulunacafı ve takıtaa uframııhr 
bu huıuıta •ald aldıfı Mmr ıasetelerlnln yazdı· 
takdirde bu de•letlerln top· fına g&re Mıaır orduıunda
rak bQtQalllfO hakkında da· ki oıezunlJetler sert alıa· 
ha Hrlh •• ıamll bfr tara mııtır· Kıtaat kıılalartla top
da teminat verecefl ı&yle•l· laamııtar' 
(Soaa d6rdOocü ıa1f ada) l•ılll• -deaaama11aa me•· 

ıup btr çok parçalar1nın 
lıkeaderl)'•Y• ıeı.e1ı bek
Jeatyor. 

Kahire, 13 ( Radyo ) -
Baı•elııl Malamud ( Pata ), 
bu.On Harbty• Nazırı Sabri 
(Paı•) yı •• la.iliz atkerl 
kumandanını kabul etmlı 
•• uzun mOddet ko•uımuı· 

tur. 
Vefd partlıl. ıon hldtıe· 

)er müaasebetıyle umumi 
bir mtuaı yap••la karar 

Bulgaristan 
Akdenizde ma 
hreç istiyor. 

Parlı, 13 (Radyo) - Ro 
maafa Krala Karolun, Bul· 
ıar Kralı Borlıe bir .mektup 
ıöoderer~k, Balkan Aatan· 
tına ıh'mek ıartıyle Bal••· 
rletana Dobrlcede arad ••r· 
mele hazar olduluau bildir· 
mittir. 

Balıar .Kralı, Romanya 
Krahaa ce•ap •ermlı •• 
Bulıartllanın, Garbi Trak· 
yada Alıdeolze inmek için 
bir mıhre~ ihtiyacı olclufu· 
nu bıldlrmtıtlr. 
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,. ....•...................... ·······~············.,,. 
Arnavutluğun tarihçesi i • • 1 

• • • il 

• • 
Buııün ltaly olar l raf m· 

dan ı11e.I edıleo Arnavut· 
luk, B ikan yarımaduıoıo, 

Adrly tik denizi He teıkll 

ettl~I garp & bilinde, tah· 
mloea 350 kilometre uzun 
lulunda ve 150 kilometre 
dertnlifınde ince ve uzun 
btr tabii parçuı olup 27 538 
kilometre murabb ı genıı 

ltilndedlr. (Bahkealr 'flliye 
tinden iki defa daha bG76k) 
Arnavutlulua nOfuıu, l 926 
lıtattıtlklerlae ıöre 828 593 
ldfl olup kılometre murab 
baı batına 30 kiti leabet et 

mektedlr, Arna•utluk nQfu 
IUDUD, 530.000 Dl lılim, 
J 70 al ıarlır ortodokılaraadaa, 
100.000 at de katoliktlr . 

Arna'futlulun en bCbilk 
tehiri CClrl•e (Koruça) olup 
25 600 alfuıu havidir. 
(Bahkeelr ehlrl 26.699 ki 
ıt}. luau takriben lıkodra 
(21.600),Arılrokaıtro(l2.400} 
ve merkezi bOkdmet 
olan Tiran ( 10.400) tehirle · 
rl ıehr. 

Araa•atlar umumiyet iti· 
ltarlle slraat ve çobanlıkla 

rıeçlnlrler, ıanayl e'flerde 
dokumacıhlı, iptidai tabak
lık ve d•mlrctlikten ibaret 
olup ticaret hemen tama 
mile Arnavut olmayan un 
ıurlaraa elinde bulunmakt 
dır. Nakil vaeıtaları HH 

itibarile tlenlz va11taları olup 
karada araba ve kamyon 
lardan ibarettir Demlryoiu 
olarak Tarana ile4 Draç lt 
manı araeındakı ııltyeo 42 
kilometrelik bir hat Yardır. 

Tarlbte: 
BuıGakCl Arana'futluk lu 

ta11, 1204 tarlbtnde Roma 
lalar tarafından lıtlll edile· 
relıl llllrukum adile idare 
edilmekte idi. Btllhere lı · 
taabulun LlUn Elıaltaaltp or 
duları taraf mdan ı11all Oze 
rlae Draç ltmanıada Napo. 
hlt Anjular tarafından ilk 
defa olarak Arna'futlulr kı
rallıjı teıktl edtlmııur. Bt· 
llhere Sırplı lıtefan Dutan 
lılcodrada yerleıerek bütün 
Aroavutlutu eline aldı 'fe 
kendlılDI Arnavutluk inala 
illa etti. 14 acQ Hırda 
ArnaYuluk hakkında, Mora 
ve Yunan adalarına dojru 
ku•vetll bir muhaceret baı 
lada. Bu 11ra da Oımanlı 

T6rklerl Rumeltyl lıgal ederek 
Arna•utluia day nmıılardı. 
Bu ııral rd , kral sQllle. 
ıtnto ıonuncuıu olan ve ıoo 
rad n müılGmao Arnavutlar 
t rafından (.lıkender Bey) 
adı •eril n Georg Kaetrlot 
memlek tfnl anudane bir 
ıe tide mfide f 1t.a ttl lıe de 
Tnrkler tarafınd n maflOp 
ve katladtldı . Bundan ıonra 
Arna•utluk TOrlclerln ellne 
ıeçtt, ıadece Veoedlklıler 

1479 ıeneelne kadar lokod
rada, J 501 ıeneılne kader 
Draçta tutunablldtlcr. 

B• arada bir çok Ar 
oavutlar tıllmlyeU kabul 
ederek Tnrklerln hizmetine 
ılrtlller ve Tnrk orduıunda 

hatırı yıhr bir mevki ff. 
ıal etliler. 

Bir çok Arnavut ençl rl 
•• mQnevYerlerl Oım oh 
devlet adamlara ara11nda 

. bOyOk mevkiler ı11al etti· 
ler. Fak t buna raimea Oı 
mınh devleti bl~ bir ıı:a-

YAZAN: İ 

ENVEH ATAFIR.~T: 
m n Arua•utluia tam ml 
nutle hal.im olamadı. Aroa· 
-.utluk Oarneoh devlet& için 

d in i bır iıytın ve thUliıl 

ocağt olar aıırl re Y fi 
dı, bu fıyan elebaıılarının 
en meıbuı unu T epedelenlt 
Alı Paıa teıktl eder. 

1818 de baıhyan Mora 
tıyanı ve Yunan ahtılalınde 
de Arnavutlar Oımanlı de• 
lıettne kartı bQyOk roller 
oynadılar ve Oım alı de•· 
letlol çok mGıktl vaaly tle
r dOıürdGler . 1878 de Ar· 
navutlukta Oımanla dnl ti 

aleyhlne çıkan bir lıyaa 
1ıG9l 6kle b ıtmldı 1880.81 
de Berlln koorıreel mucibin
ce Antlvarl limanı ile Dul
clgdo kaeabaıının K.aradai
lılara terkl aleyhine çıkan 

lıyan Denlı Paıa tarafın · 
dan kna ıüçlOkle butml 

dı. 
1908 tle meırutlyet tda · 

reel tarafından tatbik edil· 
mek ııteallen lılihat proje
lerine kartı Arna•utlar, lıa 
Bolantınaçın tdareel altında 
tekrar ayaklandılar ve bu 
yt\zden bir çok kan dökOl
meelne ıebep oldular. Nıha · 
yet, llıfncıtetrin 1912 de 
lımail Kemal Arnavulluiun 
lıttldlltol alin elti. Mart 1913 
de Arna'fut Eaat Pa a ile yap · 
tılı rıtzlt bir muka•ele ibe · 
rlne Karadağ lıkodrayı lf • 
gal eltl lee de büyQk deY
letlerln tazyiki Gzerlne "tek 
rar tahliyeye mecbur oldu. 
19 l 3 Aiulloıuotla Pariıle 

topl nan ıClfera konferanııa 
da Araa •utluiun b ynelmt · 
lel budutları teıblt edil rek 
Preoı Wtlhelm de Wted kral 
tlao edildi ıae de bir ay ıon · 
ra tekrar ı ıyan ve anarıl 
baıladı, İtalya Avlonyayı, Yu . 
nanfıtan Şımalt Epirl, Kara· 
dal da Şımali Arna'futluiu 
ı11al ettiler. 1916 da Avuı
hnya orduıu Karadağ hu . 
dudunde, Bulgar orduıu da 
Sırp hududundan Arnavut · 
luia girdiler Ayuıluryalılar 

23 lktncıklounda lıkodrayı 
29 nda da Ale11oyo, 8 Şu
batt Tlranayı ve 27 nde 
de Draçı zapt ettiler. Ayın 
zamanda Bulıar1ar da 12 
Şubatta Elbaıanı l11al altı· 
na aldılar, Arna•utluktakt 
İtalyan ku•vetlerl geri çeki· 
lerek Yuoanlıtaoda buluoan 
müttef ıkler orduıuoun ıol 
cenabtle temaea geldtler 'fe 
bu aoktad birle ık ltal 
yan ve Fran11z kuvvetleri 
!O T mmuz 1918 de ta r 
ruz geçerek uıun ve kanlı 
muharebelerden ıonra ikin· 
cltetrfo ayı lçlod bGtGn 
Arnavutluğu ite l ettiler. 

ltalya 2 Aiuıtoa 1919 Tı· 
r n nlaımaslle Arnavutlu 
iun hakiki fıtlkl ltnı temin 
etti Ye 1920 de Arn vutluk 
Mtllct lor CemiyeUoe alındı. 
Buna rağmen Arna utlukt 
d bili anarıı d vam ediyor· 
du Hu vaziyetten fetıf de 
edea Ahmet ZoiJo, J 922 se 
nealnde kendııtnl diktatör 
ilan etti fle de Temmuz 1924 
de çekil rell yerini Papu 
Fan Nolty bırakmak mec · 
burlyeUnde kaldı, fakat Zo· 
lo te rar bir lıy o çıkara· 

rak aynı yılın Blrlnclk nuo 
ayında ycnld n dtktat6r ve 
reletcumbur oldu. 

Arn vqtJuk 1927 anlaı•a 

TOUJ>lLI 

vep -
f 1 • 

Bu iki vasfı karıştıran oyuncu 
ve kulüpler şiddetle cezalan-

• clırılacaklar. 
.. Bede• Terblyeel Olrekt6r: I laran hiç btrlıl 

1616 tarafından bOtGn ku dete alıomad n 

nazarı dlk
b klarında 

yapılacaiı IOplere amatörlOk 'fe profe· nizami takibat 
ılyonellık hekkında bir tamim muh kkaktır.» 
ıöadermlıUr. Buau aıalıya --=---at1ı1ı-----· 

alıyoruz: Alaşehir 
Son zamanlarda ıazeteler· 

de lntltar eden yazılardan H ,.. ' ( \L ' ı b ı 
H ayrıca Genel Dırekt6r\ft. a ıevı u uO ve vo ey o 
!:a:ı:~;a!:1;:0::ı::ı:.:;:. tıkımı yann geliyor. 

bir kı1mının maçlara maaluHf Şehrimiz Halkevl futbol 
«para mukabilinde rılrdıklerl ve vole1bol takımlarlle bı-
veya ıokuldukları ve kulQp · rer maç yapmak üzere Ala-
lerin birbirlerinden yine pa ıehtr Halke,1 takımı yaran 
ra mukabilinde oyuncu al- lzmlr trenile ıebrlmlze ıele · 
dıklara anlat,lmaktadır . cekttr. 

Muhtelff •utlelerle llln Pasar ıün6 eabab ıaat l O 
edıldlil veçbı,ıe Beden Ter· da •oleybol ve la da da fut

bol maçını yaptıktan ıonra 
blyul Genel DlrektörlOiCl t 1 n. .rı. 1 ı. ti f er eı gunu mem e"e er ne 
teıktllta (Amatar) •aafını avtlet edeceklerdir. 
haizdir. Bu vaef ın ne ıl 
bl huıuıl rı ibtt•a ettlfl nl · 

zamoamelerimlsde - beynel· 
milel nlzamnamelerde earlh 

Ur. Buna aykırı ıekılde pro· 
feeyonelltil meelek lttthaz 

eden ıahııları kendi takım
ları aruına alarak bunlor 

Haltıvindı sinema. 
Akııım Halkevlnde «GCl

neı PreDıl» adında bir flllm 
halka göıtertlmlıtır . 

Lise-öğretman~okulu yann 
fut bol maçı yapacaklar. 
Yarın, Ah Hikmet Paıa 

için uyıuo bulmam ve buna , ıtadında Öğretmen okulu 

m6eaade etmem. ı.e Ltae futbol takımları ara 

YHıtaaıle puvao •e kazanç 
temin etmejl kuluplerlmlz 

Ku•up idare he7etlerl lsu ıında bir maç yapılacaktır. 
luplerlmlzln Beden Terblyut Geçenlerde yaptıklurı te· 

kanununun birinci maddeelo · maata .. her iki takım da be 
de .. ;ahatle yızıldıiı ıtbi rabere kalmıtlı· Bu yüzden 
ıençlerln fizik ve moral ka maçıa tddıah olac&ğı tahmin 
blllyetlerlnln yükaelttlmeıloe eC:hlmektedfr. 

bir 'fHıta olduğunu gös5n6n
de bulunduran veztfelerl· 

aln memlekette amatör 
ıporculuiu . trıv ık 'fe ta11zlm ol· 

dulunu dlıünmeleri 'fe her 
ıporcu da ıaheen yaptıiı 

ıporu hem ııhhatıoın korun· 
maıı hem yurd madafaaeı 

için daha ku'fvetlı, zinde bu 
lunm ıı m kıadlyle t m bir 

am tör ruh Ye zlhnlyetlle 
kabul etmeel tcıp eder. Bu 

auo akılnl düıüaen veya 
yapan ister ı•heeo ıporcular 

fıteıe kulQpler olıunve bun 
ların memleket ıporundakı 

emolı,bızmet ve mevkileri her 
ne oluna olıuo • bun-

larll it lyanıo hlmaycılne 
ıırdt ve onun müttdıkl oldu 

Arna utluk gerek coğreft 
vaziyeti, gerekıe iktisadi du
rumu bakımından halya ile 
11&n bir irtibat halinde ya ta 
mala mecbuı· ıdt. Arnavut
luk bankale.rınan sermayeleri, 
hemen bOUin aanayl ve ti

caret heılyanl r tarafınd n 
konulmuı ve tıletılmekte bu· 
lunmuı idi. 

19 l 9 da ltalya t rafınd n 
kurularak ıua1 vaaıtalarla 

1 ıatılmat ç lıııl n Arna
vutluk d Yletl 20 ıeoe ıonra 
yine haly nl r teref ınd n 
tarı be almQlmlttlr. 

Her tkl okul da hafta ara 
ıında ekHnizlerloe dev m 

etmıılerdtr. Maç u.at 15 de 
baılanacakt1r. 

Aleni leşet~ür 
Ha1tabaneml ze iki top ka

put bezi 'fe bir top patlıka 
teberru etmek liitfuoda bu 
lunao tüccardan L6tf ı Kır 
ala bu tnıani yardımından 

dolayı alenen teıekk6rüm6· 
ze muhterem g&zetenlz •o te 
va11ulunu rica ederim. 

Bnhkealr Meml ket 
Haet banul Baıtabtbl 

Dr R lf Demiralp 

Neşriy1Jt: 

İl ôür tim 
Kültnr Bakan lığının neı 

rettlll bu haftalık gazete. 
ata 8 net eay111 çıkmııtar . 

içinde Hıfzırrahman Raıt 
din «P10ğr m ve p 16o» 

adlı. bir makaleııle terbiye· 

vl y zılar " " reılmler bulu 
nen bu meslek gazcte•lnl 

. t ve iye ederiz . 

Canh T ari~ ve Vat n sız d m 
G. Arkın tarafıodan ya

zılan ve tertip edilen bu iki 
kilçClk kitap ıehrlmlzde Akın 
Kitabevi t r fından n ıredtl. 

mittir. 
Okul kOtObbanel rlne tav· 

ıtre ederlı. 
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Okul spor 
yurtlarının 
büdceleri. 

1 Devlet 
Demiyolları 

Ma rlf Vekaleti, mektep
lerde teıkıl edtlmtı buluoan 
mektep ıpor yurtlaraaın rıe 
lir ve maeraflara ile badce· 
lerlntn t .. dıld, muhuebe it 
lerl hakkında okullara bir 
tamim yapmııtır. Bu tamt· 
me 16re okul ıpor yurtları 

ıelırlerl talebenin ••recefl 
llatiyari aldat, teberrul r ve 
müıabakalar baaılatıodan 

ibaret olacaktır. Maerafları 
lıe ıpor •• oyun malzemeıİ, 
mneabakalann ıldlf, ıeUt 
maeraflara, mQeabaka ter · 
ttp maarafları okullarda ıpor 
teelılerl, Hha mHraflarıo· 

dan ibarettir. 
Mekteplerin ıpor derece 

lerl yurt baıkaptanlara ile 
yurt ıpor kaptanlarından 
ve mektep beıap memurun. 
dan mürekkep bir heyet ta. 
rafından hazırlanacak •e 
mektep müd6rü tarafından 

tudık olunac khr. 
Spor yurdu muhaıebulnl 

mektebin\ heeap memurlara 
tutacak; 'fe büdcenln tatbık 
Ye kontrolOoden mektep 
dlrektörO, yurt baıkaoı ııf a· 
tile meıul olacaktır. 

Köylerin umumi halalın. 
Sıhhat ve içtimai Muave· 

net Veklletl, köylerde beta 
yeealre için buıt bir plin 
haz1rlamıthr 

Buna dair Dahıllye Vekl· 
leUnden vlllyetlere blr 
tamtm.16nderllmı1t1r. Bu ta 
mimde ıö1le deniyor: 
«IC6y uilıia üzerindeki bü 

y6k teılr(ıttbarıle her evin 
bu projeye uyıun bfr hell-
7• aahtp olmaeı lılolo koy 
itleri aruında proir mda en 
baıta tutulma11 ve llrarl 
takipler yapılarak bu itin az 
zamanda ark .. 11110 alınma11 

bir emri mecburi ve zaruri . 
dır. Gezici ııhhat memurla 
rtle köy ıailık korucularının 
da bu iti ıünü ıününe takip 
etmelerının temtol icap eder 't 

Nüfuıu 500 den fazla köy 
ler için de umumi h lalar 
plinlara hazırlanmakta 

dır. 

Bu huıuıta k6ylüoQn bfz. 
zat çclııarak bulablleceğl 'fe 
bazırlıyacağı mn.lzcmeolo 
terclmtne mutlak •urette im
kan araıtırmarıı, ııbhat mü
dürlerinin mütale lara hu · 
rak bu ~H a ıöre mobelll 
malzemeye ıöre vı layetlerce 

hazırlanacak hell pl anlarının 
köylere dag1tılmuı da bu 
emirde btldirllme tedlr. 

Yurd<la 35 mihon . 
vet 'e saadet kayua
~ıdır. Cocuk Esir~c-, ~ ' 
ııw teskihitmı ' 'at'(la-• • 
mı nızhı ku v\·etlerıdir-

nıek hu saadeti bir 
butııada ı~min etmPğe 

k~fidir. 

Çecuk Eairı me Kuruau 
l';enel Merkezi 

M mur ve mustıh~emleri 
hakktnda bir karar. 

De'flet Demlryolları Umum 
MGdürlaıo. haziran 1939 
tar•btnden ttibarea memur 
ve mOetabdemlerlal• huta 
ol n atl.lerl ef radıaa ref a· 
kat edecek olan 15 yaııDa 
kadar çocukların da mecca· 
nen naklini kararlattırmıt

tır. A7nı ıurette l:aaata olaa 
15 yatıadan k0ç6k çocuk
lara da aileden blrlıl refa. 
kat edebilecek ve bu atle 
ferdi de meccanen aaklolu
nıcaktır. Memur ve mClı· 

tabdemlerla cenazeleri de lı· 

tenllen yere meccanen nak. 
lolunacakhr 

Daimi [ncümenin toplaoı111. 
Düo 0 Dafml Vıllyet EncCI 

meni toplanarak, Aaaf arta
lar caddeatnde lnıa edılen 
kCltObhaoenln Qıt katının 

ek ı_ ı_l t m eye koaulma · 
11na karar verllmıı ve bun
dan ıonra Mecllıt Umumiden 
ıallhlyetle denedılen evrak 
üzerinde de mGaakereler yap· 
tıklan ıoora daiılmııtır 

RADYO 

ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

14 . 4 - 9.~9 Cuma 

12 30 Profram 12 35 Tnrk 
müzlil Pi 13.00 Memleket ta· 

al ayarı, •J nı ve meteoro
loji haberleri. l 3.15 - 14 
Müzlk [ Kauıık proiram -
PLj 17.~0 Konuewa• [lolulip 
tarıhl dereleri - Halke•laden 
naklen) 18 30 Profram 18 35 
Mnzık ( titr kuartet - Pi.] 
19 00 Koouıma 19. 15 Tlrk 
mfiılll [ Faeıl he1etıl Çalan· 
lar: · Hakkı Oerman, Eı· 

ref Kadri, Haun Gtır, Baerl 
Üfler, Hamdi Tokay. Oku· 
yaa: Celil Tokıeı, 20 00 
Ajans meteoro{ojı haberleri, 
ziraat bouaeı ( f ıat J 20.15 
Türk mOzlit Çalanlar: Veci · 
he, Fahire F nan, Refik 
Ferean, Okuyanlar: Necm! 
Rıza Ah11kan, Radife Ney· 
dık . 1 - Hicaz peıre'fl, 2-
Sadull h elanın - Hrcaz 
yürük eemntel - Ntdeyim, 
3 - Hacı Arif beyin- Ht
caz t rkı-8 nim helim ft· 
rakıola, 4 Refık Feuan 
-Tanbur talutml, 5- Blmeo 
Htcaz earkı-Yıtlar D çabuk 
ıeçll, 6 - Dedeuln Hıcu 
ıerkı Ş karııkl daid bir 
yeıll. 7-Dedenln Hicaz ıaz 
eemalel, 8 - S lihattlo Pı· 
oar - Hüzzam tnkı- Aıkın· 

la ıOrüoıem, 9 - Sallhat · 
Un Pınar - HQzzam ıark• 
- Seviyorum onu, 10-falz 
Kapancı - Hiizzam ıarkı_. 
BOklnm büklOm ıırma aaçıo· 
21.00 Memleket ıeıat ayar• 
21.00 Konuıma ( Haftahlı 

n>onu d6rduuıa ıorfada) 
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Aziz Posta, telgraf 1 telefon ve radyonun maz- 50!!~!0~~'1~!.}~!1~~1! 
hatıralar okulunun devlet tiyatro ıa-

h 1 d ., • 1; • f nah enıtltOıD halinde ye•• · 
Geçe• haftanın lıtanbul . a r o u g u 1 n K 1 ş a e den orranlH edtlmeıladeD 

ıazetelerl bir kara llaber bert yirmi ıene reçmlftlr. 

ıettrdt; General Alt Htkme· P · T · T Medeniyetin en ler ara11oda ancak hafted a lülerlmtz poıtadao daha nca dahili telefon ıe~elakebl•1, Geçen bu yirmi .. ae lçlo-
tln •tomo. . Bu meıtım ha· :ı.b b 1 b b b k d l ' 1-•• 1 1·t• u mu rem ve ta 1 lr t ti lr veya Azami 1 1 poı! a ıumtillO bır ıekılde fıttfade rl teılı e ı m•f 0 ,.. de, eoltlUi, yG& erce a• ur, 
ber Qzerlne, eminim, bOtOn yacı olduju halde ıalı anat alınıp verilirken bu 160 b ir · etoıeğe baılıyacakl rdır çok ı ehtrlerde telefoD hat· uboe vasu ve ayraca tlyat-

·vlllyetlmlz halkı yu tutu ldueıi zamaomda dıfer çok yerlerde poıtalar oto· Saltanat devrinde poıta l arıle yekdtfırlne ballan• · ro 011arlJ• ve tarihi kıı· 
yor. ÇOnl.O Paıa merhumu büUin mühim itler gabi p m obtlJerlea n kled ı lmekte ol- tılerl yukarıd ıı z ıldı iı ıı:ı rak halkın telefon ıhUyacı mında bir çok m6teba1111lar 
BaltkHlrlller hem iyi taaır· r. T. ye de il yık olduju cluiu ııbı posta ıeferlerin ln lHlde m6hmel h ı r VbZlyette da karıılanm•ı .. yapıla; yetııttrmlıtlr. 
lar, hem de çok 1eYerlerdı. eb"mmlJet veralmemlıtı. Bu Adetleri de ihtiyaca ıöre bulunduau ııbJ te lgr f ııte telefon teılt1h uzaklık me EoıtlUide, bu ıüo, 700 

Kurtuluıda, ikinci Kolor · teıklllt cumhuriyet Türkl tezyit olun rak e•velce an· ri de aynı halde tdı bumunu ortadan kaldardtılı talelte vıudar . Bunların ara· 
du kumandaaı olarak, 6ace yeıfne öyle bir ıektlde deY· cak haftada bir posta ala Müterakki memleketler. için memleket ıktJıadlya ın 'oda muhtelif milli cumhu. 
Edremlde, ıonra BahkHlre itilen yerlere haftada bir den ,.rfınazıu komıu P. T. da da mObtm bir teılı •D 1 ki ı 

redılmlttlr ki bOtQn teılıah ka,. poıta yapılmıt ve bu d 1 l rlyetlerden re en ze •• •· 

'
elen merhum; yıllarca um T 

1 sre erinde bı e telgraflar d u ı tir ı d uttur 
pek iptidai bir .eziyette ıare~le halkın poıtadan •eri maklnelerle alınıp ve · cu a e• rm 1 ·d çekilen ttdatlı genç er e mevc 

ran ve irfan babahlı yapmıı, buluamakta ve b inaenaleyh lzam1 ıurette lıUfade et rlllrken meml•ketlmlzde en Şımdlye ka ar ki.bunlar milli ıuruplar ha· 
dlrült ve eamlml hareketlerlle "' hı ı araıı telefon devre· k d B lar her ıuretle fellba ihtiyaç melerl temla olu•muıt ur. iptidai telıraf maklaeel olan ıe r er 90 kilometre· lınde çahıma ta ır. un ' 
b6tlo 16alllerin muhabbe- 161termellte tdl CunıhurlJet Bundan maada cumhuriyet Mon kullanılmakta ve tel- lerlnln !ulft f 88 &rOımeıtne eoıtıtOde tabıtllerlnl btur-
tlal kasaomıı bir zat idi . ldareılnln her ıahada yap devrinde memlelıeUn mub· ıraf tebekeıl ite kırık d6 ye ve tele on 1 d dl de d ı kteo ıonra, mllll kampaa· 

Merhumun iltifatı ile, ilk tıiı 1enlhlder •• lıllhat teltf yerlerhıde bir çok P . T. k6k ve aaJrl mCUecanfı açık merkezler a lep hl· yalar halinde çıhımak Oae· 

defa, Edreml~ ldmanyur · meyanında bu ; tetekkOl de T merkezleri açılmıf, bir malzemelerden terekkftp et· ~~~:t~=l~ab:~m:Jaı~~I olan re kendi cumhurlyetlerKl ara
d•ada tereffenmlttlm. BJr ıGadea ıuae iakftaf ve te · çok merkezlerde mahalli mit bulunmakta ıdt Cum T mucibince zlılae d6nmektec:llr. aıa
çay ziyafetinde Yurd relıl rakLlye mazhar olmuı Ye ihtiyaca 16re bir takım poı. hurJyettn tee1a6116oden ıoa · telefon projranıı ıd bOtOD •·tıtan, Kırıızlıtan, Yakutlı· 

a pek yakın bir lt e 1 • l 
11fat1le verdtflm hitabeyi 15 Hnelık cumbarlyet lda . ta muameleleri ' yapılmafa ra telrraf tıterlmfzln 111Ahı- 1 I hatları e tan •e daba talr yerler mi · 

b 1 vtllyetlerfn tf' • on 
11 

hu- ı 
nasmea yapmııtım. Meler rHlnde halkın bOtün lbtl •t anmıı, balllın ve ' ec· na da ehemmiyetle alaka b il ma il tiyatrolara, ııte ba ıuret e 
merhum da tllrmlt, man· nebt turtıtlerln 11yahat ha ıöıterller~k ıebeke 1enl ma· yekdllerloe a antabakkuk yaçlarına covap verebilecek · ıuıuodakl e•J• tee110ı etmlıtlr. 
zumemden pek hoılanmıı. 1 lınde bıle poıtadan lıttf ade ki nelerin lıtlmahne ıalıh bir k EaıtıtO, bu .. ne bir Ka-
be•I hem•• yanı•• oturta bır hale re mtıtır. edebılmelerıöt temlnen tt· vaziyete ıokulmut ve P.T.T. etmHıt olacm•edtıern.1 .,,.atadan rakalpa•· tiyatro ıurubunu• 

Saltanat devrinde poıta- d f 1 d k 1 er • rak kllfehızce bir doıtluk men O er ııtHyon arın a ve mer ez erinin bir çofu el. f ıılendlr · 1 biti ecektlr 
lar ıutla •e hayvanlarla hattl vapur ve trenlerde meoı bok, telemmprlm6r memleketımtıl •Y yetııtırllmeıln r . 

zemini afmıtlı· O 16nden nakledıltr ve eluer mahal- dahi mektup ve telaraf ka· l meyi ıtar edtamlf olaD cum A•raca bir Ruı dram ıuru· 
h • ve te eprlnter rtbl ıerl ve d onun T b kt 

, ıttbarea edebiyat ıo betleri bulQ muameleler! ıhdaı tabii makinelerle teçhiz edil· hurlyet rejimi ra ' 61 bu da tahılllnl ttlrme •· 
yapmak için arttk blrlbtrl· aan 1 b ld " ebemmtyetf 1 d 

Bence yola ıttmelt piyade! 0 unmuttur. mittir CumhurJ1et deninde alz 0 u.u 926 ıeaeıınde lr. b 
mhı:tn tlryaktıl olu.erdik. J Mesell: S•ltanat denin· mevcut teloraf hatlarına ıll- &nOne alarak t t · Enıtıtftde, bir Hnat tart 1 

htaranı yerleıtJrmlt· Mer· • lekett• a b d b ı6z 
Temaslarımız Balıkealrde de bOUlo Türktye dahtlln Ye edilen t•llerle yeniden radyoy• da mem •• bu kGnOıü ile lr • •• ne bum; (Sormayın halımı? " k ymuı ... d ı t t 

daha re-otı, daha 11k olarak deki poıta ve telgı af mer- yapılan hatların mecmuu blk ıabuı~a (OTO ı. telıls 1&yleme Hnata ert 811 

Utancımdan yerler• ıırdlm!) r• B tltO in 
deYam etti. O Kolordu kez Ye tubelerl 688 adetten 16907 kilometre tulOnde iti btdayeten keti) ad· olanmuıtur. u enı D 

Diye bu hıkayeyl ıöylerken ı f nim tir k ı d 
kararılhıle Bahkeelre ııtu- ibaret ıken bu ıOn t329 bulunmllktadır. te e on ano ı artlıtlk faaliyet oD .. J D e 
il ııbt be• de Mıcltıl Umu- bile kıpkırmızı olurdu . Biz adede balli olmuı ve cum Cumhuriyet idaresi tellı 1ı milli bir ıırkete ••r~n! Moıkounın Nemtrovlç Dan. 
mi as.alt olarak vlllJet mer· de muzlpllk ederek: hurtyetteo evvel yalnız 15 telgraf k11mında bu llllbab lıe de bunun ılrket tar~ ko Moılnlo, Leoatdov 

«Sirkat i ı lr eden~ kati b bil dan matlup ıekıld• 1 abr•e çen ' L kesine aakletmtı ve orada atta poıtalar otomo ı e yapmakla beraber memle 10 e ye Tarkhıno• ıtbl en 1D•-
zeban lbımdır,» kl dılt •- b - 167 k tt t l d d f d edtlemedlft ıarO ncl t d l ı encGmende kalmııtım . (Çıi na e r.eo u gun e n e ılz en • lıtt a eıt- b 1&6 t eU e e . eek ıan.t &lemi ı•hıtyet er 

layan) adında edebi bir « Boyledtr t•r'i. bellfette poıla hattında nakhyat oto nl dOıünerek lıtanbulda •e itin de O me Ol rek rad-
f etavafl ıühın!» mobıllerle yapılmakta bu · Ankarada alıcı ve verici tel· virt munfı.k 86rıd:reıl 1ır· mevcuttur. 

mecmua çakarayorduk. Çat d d k (b b l S 1 1 t l O d yo neırlyatının bu ııne mühim tezayOt e • çe en lrlnct na - unmuıtur. nltanat deni ı z ı 11yon arı v cu e ıe - T T ıda· 
layanın ıahıplerl Y'e yazıcı 1 k P · · b J\ 46244 

ı ı hah tuttum, o ıuçu bir köylünQn poıtad ıs n tıUfade Urmtı ve bu uyede mem· ketten a ınara ' ıöıtererek u ıun 
lan merhumun ziyaretine l k b f r•ılne de•redılmlı •• aynı l I ı tur daha ıılemedlm lu dilimin ılol hiç nazarı dıkkate al· e etimizin mu telı mem "' ... k l t adede ba 1 o muı • 
'ltt'k~. be u bı il l d bl 1 r20 1 o•• 1 ti ' • 1 1 r Defe • keulmeel ilzam ıelı l n!..) d• · mamıı olduiu halde •um leketlerle dofruca le ılzle saman a r 1 Radyomuzun yaptı ı • 
karıılar ve: h b d l ı. .:fa usun da • ı • ye litlfe ederdi kurlyet poıtacılıjı bu nokta mu a ere e t meılnl temin anten ta.atın 

20 
tıılont ••· n bedıl : aeırlyat a •• ~ 

«Bir ıudaa aame dabl Heyeat; Koca Himldln Ozerıode de ehemmtyetl~ etmlttlr. ıalı ve dıterl k dalıah teket kallnamat1ntla P• 
Çallayaa erllloına yaz!» m11 dedlil o deilımez kaktkat durarak k6ylüler namına Telefondan dljer memle ten takatındaıhtıı~a etmek mOblm hl:ametler ifa •tmekte 
raını okur ve kendine hiı nihayet Alı Hıkmetlde afuıu ıelen mektupların nhlplerf· ketler 19 ncu atırda lıtifa· ilet pollayı Etımeıutta olduiunu ela kaydetmek 
Lir tl•e ıle, kaynaya Layna. k ld deye batladıklart halde (bere Aokarada d bl kadlrflDH • ... • ıar ana a ı : ne ıaltmen ve munta:aaman b dyo btaıJO· ,.0 k yerin e r · 

1 d memleket• ~r yenllllt ıok ku••etll lr ra lr dahi- • 
ya 16 er 1 O t•llile der ki bayata be- ulaıtırılmaıını temlneo poı hh d I 1 A k da ıeh lılı otur. makta ten üm e en H • ol • n ara 

Kendi anlahr~ı; edebi ter ta merkezlerinde mecmuu d yl yaptm· Velhaııl memleket ıayı· 
tanat .deni hall&ı bu va11ta· llade bir ra yod•ol•t•D te•· l h k lan 

yata he•eıl pek kOçOkten N•hayette ummanı mahve 28871 adede çıkan k6y ku· t 111 nimet ere maz. ar 1 
dan da mahrum bırakarak larak kOrrey 0 ıe h 

batlamıı. Daha idadi tale dOıer tuları vücude ı•Urmtı ve ler araıına TOrkOa 
1
1
0 

orlu•· cumburlJet rejimi er ıa· 
ancak meıtutlyelln ilanından p T T ı 

bHI iken tllrler yasar ve Merhumun, timdi aziz hl· poıta afJzeralhında bulunan 1 ıtnln de ılrmeıl tem hada o\duiu ıtbl • · ı-• • ıoora yalnız ıtaabulda te h 
yukarı 11uıftakl daha olıun hralartle kederlerfmfzl unut · &ı6ylere ald mürHelit da lefoo teılHtının yapılmatına muttur. T T !erinde de yukarda lza 
bir tllre ıtder, eıerlerlnl maya, g&nOllerfmlzl avutm& · dofrudan doiruya poİta 16· muvafakat edtlmlt ve fakat Radyo nttrl1atı p. · · edtldlil ıekılde bir çok ye· 
16ıterlrmft. Oatat tanıdıtı ya çalaıarken . oııu ND11betl rOcül~rt vuataııle &iöylere bu te1IHt1D tıletme lmtlya· idarf'ılne ıeçtıktt'D t ~::ı~ nlllkler vftcude ıetlrmff olup 
tltrdea, bir aferin ıkı kızını ve tlct damadını ıander ılmekte bulunmuıtur zıoı da bir ecnebi ıtrkete tatbik edılen neırlya 1 t de•letıo dtfer teıekkDllerln-
1 dl bl C b d r.ml.rlDd.kl -okeınaıe IY• ld " ıbı bu teıekkDI· a mak tçla eHrlnt baıka tl taziye ve tuelllye etmek lı Maamafih a 1 te ı fatın Yermftllr. um urlyet ev· ... de o uısu 1 

va11ta11n• ı ıt D 
lrlerın mıara larlyle ıilılemlf. teriz .. T .anrım aıdeoe rah potta ı~areıl Y&11taeıle ya rinde ecnebi ıtrketler elinde halkın bu neılr • de re-jlmln hamle er • m · 

llkU•D• artır ltema • 
Strkat tllrtn farkıaa varıla met, udında kalanlara t e - pılmuı hakkında olup ya- bulunan dlfer tıler meya- kartı olası a d teoatlp bir ıurette m 

zamanın • d 1 1 
cafını tahmin edemem•t. fiı hammül v~ ıayrt:l vHı 'n kında tatbık mevklıoe ılre· nında lıtaobul telefon teel- mıt ve ıtrket bulu diyen tekimOle 0 ra 1 · 

l•t ise 
0 ıtırın altını: Ed remil - Bayramyeri cek olan kanunun tat btka:h.· ~~·a~t:ı ~d:a:ı:a.h!n:a~l:ın~m=ıı=v~e~v~ı~-ı~6:1:7~5...:a:d~e~t:te•n:b~tb::~:~e~t ~a~d=ed=t~·':O:m:e:k:t:e~d~lr;,. ~-----· ~•A•t~h.•r.•.•a.ı~o•l~~··d•a•n•ı•a~ln~~~~~-R~u/•ı•i•N~a•c/~S•a•§•d•ı•ç~~n•a~b•a•ı•lft•n~dıktan ıonra k6y llyetlerln btr çojuada ay nao radyo a 

0 

1 
datm• mG· yabancı idi. 

•o•DTürkdıllntn Tdr lkuı : aaaaaaaa•aaaaaaao0 ~ - . 
i Cl5NGiZ tlAl111 i a a 
D G 
O• Yazan: H LAMP <;tvlren: ENVER ATA1'RAT il 
•o •o DaaaaaDaaaD Tefrika Nt 43 aaaaaaaaaaaO 

Ômer ve Haru• çoktan 
mezarlar1nda yah1orlar fa· 
kat Mahmudu Gazn••lnln 
halefleri hlll Hıodlıtanın 
tlmall taraflarına bGl&Om 
ediyorlardı. Baidat halıfele· 
rlntn a&ılerl açılmıı ... ··-

yael oyun ları muharelte ve 

f b t 
daha çok sevme-

Otu at an Fakat fı . 
Je baı1amıılardı . 

1 u . laartct bir 
li.mlyell• aıa e ılı fit· 
tehlike karıııında dah 
ne ve tktlfll derhal unulta· 

k bir eı· 
rak dOımaD• artı 
rnek • laill Haru• zamanın· 

k hra· 
dakl ıtbl parlak Tf • 

IDanane idi. 
Bayok fatıhlerto bu' balef .. 

b ket· lert, allahın bütOD er• 
lertnl babı ettlil bir dtyır· 
4a, lfffl or•a.•larla k•P11 

dallardan çafhyarak relen 
nebtrlerta toprafı u Ciobtt bir 
hale ıoktuiu, 11cak bir ıü
neıln bilUln mahlukata can 
verdlf , nete ve ıevlocln in· 
ıaoı huzu:aata •••k etUil 
bır &lemde 1a1ayorlardı Si 
llhları en mahir ustalar ta . 
raf andan imli edıllr - btr 
bufday ıapı slbl kabili in 

bina çelik kılıçlar, zengin 
ın mGz tılemelerle m6ze1JeD 
kallcaalar yapılırdı. Üzerle· 
rloe zincirden· zırhlar siyer
ler. baılaranda hafif mtlfer· 
ler tatarlar, fevkal&de ıerl 
fa kıt mukavemeti az, ıaf . 
k•• atlara binerlerdi. Ve 

1 alevli tOfeklerln •• 
on ar • 
korkunç f uoao ateı inin ee . 

nN• vdlf ultler d•· 

• • • 
lılimlyet ilemlnfn or· 

tuında Mehmet Harzemı•

hı bir 1 m p a r e t o r 1 u k 
tahta kurmuıtu Dev. 
Jetıatn hudutları Hfndlıtan· 

dan Batdada ve Aral 16 · 
lünden Bıura lf örfe:dae ka 
dar uzanıyordu. Ebllıallp 

ordularını mağlüp eden Sel 
çuk TOrklerloden Ye dalma 
y6luelen M11ır mamelQkle. 
rinden baılca her yerde 
onun hAldmı,eU tanınmııta. 

O hakikaten imparator ve 
hOktımdar tdı ; ona lsarıı ça 
reılz olan Beldat halffeef, 
Hde maaeYI biktaılyetle 
ilctlf aya mecbur lcalmıfh. 
Harısem ıahı Mebmet de 
Cenıız han ılbl bQyQk bir 
g6çebe kavme menıup idi. 
Ecdadı k11men eılr ve lnı. 
men de blyOk Sel~uk ı•hı 
Mlltkln kadeh tutanlar1 idi• 
ler, O ve onun (Atabekleri) 
haltı Terk idiler. Harp~I tu
ran kavımlerfnln ballı oflu 

11fattle o, a•rı bir 4il•N• 

metin bir fıkri ıtya1I •e 
kuvvetli ıhUru btılerlne ma. 
lıku . 

Gaddarlılı her türt6 mlk· 
1uın fe•klnde •• keyf ınt• 
biraz bozulma11 yakıalann· 

dan bir çoklarıaın 6tekt 
düayayı boylamalarına ıe· 

bep olurdu. Halifeden diyet 
talep edilmek için, meıall 

muhterem bir 1ey1ldl katil 
etUrlrdl . Haltfe bunu yap· 
maUan fçUoap edene der
hal bal olunur ve dJfer bi
ri halife ılın edlllrdl. Ve 11-
ne b6yle btr 1etbep, Baidat 
halffealnl, Ceoaız hana bir 
elçl yollama1• aevk etmlt· 
u. 

Bununla lterftber Mehmet 
ı•h biraz da ıan ve ıöhret 
dOtkOn6 ldf. Kendlılne aa 
lfp un•anının ••rllmeılal 
pek ı•••rdJ H yakınlara 
keadtılnl ikinci lskender dl . 
ye yad ederlerdi- AoneılnlD 
eatlrlkalarıaı cebri Yaaıta· 
lerl• bertaraf etmtıtı, fak at 
d•rietlatD ~il dt1arlarıa• 

dakı vezirler 1 e •• •• .. kısım 
d 1 tbtıııf ba1tnde bu· On uçuncu 

c• e e ve Cenuba teveccüh 
luouyordu 

0 000 kt-
Aıai• yukarı 40 Ceaıtz han orduıunu mlı · 

kir ofaD kuvvl lümaD r:ı.rklere kartı ıevk tiden mOre ep H u 
harblyeıl eıaı tttbartle ar· etmeden eYHl iki meHleyl 
sem Tnrklerıaden m6teıek· bııl etmek meobur!yetlntle 
kıl bulunuyordu; ltunu• ya· ıdı . O Çınt fetih etmek ise· 
nında muallem lran orduıu re ayaklu:dıfı vakit mOtt•· 
da emre imade idi. Harp fıklerhJfn ekterlıl•I beralt•r 
fıllerl, u•un deve kernnları ahnııtı. Şımdl •·~~·n~:·d~; 
ve bir ılrO Dıera ıtlruhu lekeUnl uzua r 
orduyu takip ederdi. için 6kt0z btrakacaktı . -

Memleketin kuYv•I •A Bfr memleket ki, healz pelr 
daf aaaınıD eıaıı lıo ••hlrl•r kııa bir zam•• evvel bir 

b UıaDAD mOıtahkem ara1a toplanmıt ve ıtmde 
oyunca dtl t f ıehırler zenclrlnde idi. - de dafların er ara ıaa 

Metell o za•aakl lılaml kay••" lıtlyordu. 
laanl mektep· Cearl• ha• bu •••il kea· 

faauoun -•• r• ı dine bH bir ıarette laal etil. 
1 1 mthrak aoktaıı o an 
.•r n b ı · Katay Muhull ıarafınclaa 
Buhara, ,a1ı .. 1ı ye ıe• a 
çeler ıebrl Semerkant, Belb demir yumruklarla tlalma 
•• Harsem •lllJ•tlnlD kal· mai'Op vaziyette l•hlld• Ye 
iti meıabeıtad• bulunan He- Ltao prenılerl tarafından 
rat ıelaırlerl 1ıbı. mClml&la oldulu kadar lda-

Şl>hret doıklol ıahı ve re olundu. Memleketinin dl· 
HYıtı:a aakerlertle •• mllı · fer taraflar1aa ı•ltaıe, Cen. 
tahkem ıehtrlerile bQtOo bu gl:a ban, bu memleketlerlD 

&lem C..ıtı ilan tamam&Je - !ONU V A.R 
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Almanya ı 
Memel topraldarınıo Al· 

manyaya ı•çmealnl mQtea· 
kip çık•n 22, 23 ve 24 ta· 
rlhU ıazeteler ııra ıle bıt · 
makalelerini bu mevzua 
tahılı ile, Almanya ile Ltt· 
•cnya araıında imzalanın 

aalaımaaın ne kaclar haklı 

•e ae kadar l'arur1 o1dulu. 
au tebarOz ettirmektedirler. 

Hepıl de 1923 de yapılan 
bir bakaızhfın nlha yet J 939 
aeaeılnde taahlh edılmlt ol· 
ma11ndaa m6tevelllt mem· 
nunlyetlertat izhar ederken, 
bu toprakların aıırlardaa 

bert Atman oldufunda 
btlba11a ıarar etmektedirler. 

~attl 23 tarlblt «Frank · 
f urter Zellunı» hu tddtayı 

lıltat için Memelln ıark bu· 
duduaun sal •e ıol tarafın· 
da kalan kö1lnler, yani Ruı 
•e Memel kô1lülerl areıın· 

da kiltOr, ldet ve zihniyet 
bakımından cidden çok bG 
yQk farklar olmasına mu· 
kabil Memeltn ıarp hudu· 
dunun eaf ve ıol tarafında 

kalan kö7l6ler. yani !iman 
•e Memel k6ylCilerl araıın 
da bıç bir bakımdan fark 
m•••ut bulunmadıfını temin 
etmekte ve bunun Alman 
tddla11aı tamıunen bakla 16•· 
terclıtını tlln e1lemekte 
dır. 

Velba11I bütün ıAlman ıa 
.setelerl ıu huıuıta mQtteflk· 

tirler ki, MemeUn Alman1a 
ya ceçmeıl, hem J 40 000 

Almaaın ıaadetlne temin et· 
mekte, hem de hiç bir de• 

letln ltlra• edemlyecell bir 
laaldcı )'erine aoUrmektedtr. 

24 Ye 25 tarthlt ıazete· 
lır, blUln ıarp de•letlefl 

tçla bir kara haber teıkll 

edecek 6ç meaele1e ebem. 

mlyetlı tem&1 e1lemek -
tedlrler. Bualar ııra ile Al· 

maa - SloYak anla1m&1ınıa 
lmzalanmaaı, Poloayanın 

lnılltere Te Franıa tarafın 
dan yapılaa teklıfleri red 
de1lemHI ve nihayet Al · 
man - Romen ticaret an· 
l•t aıınıa netfceleameetdlr 

Blllaa11a bu ıon bldlaeye 
Almaa matbuata çok ıenlt 
bir yer a1ırmııtır. 

24 tarihli ·:valktaeber e •. 
obacbter» «Adıllne ve ha · 
klmaae .bir bal tarzı:t::Jıml 

al Terdtfl baımakaleılnde, 

Alman - Romen Ucaret •D· 
laımaaının, gerek Btrl~tlk 

de•letler tarafından Alman 
allanaıa Amerılcaya lthah 

ae mlnl olmak makudlyle 
konul D •lır kayıtlar ve ıe 
rek logıltere tarafından çeY 
rtlea manevralara rafmen 
tmzalanmıı olmuıaı, btr za 
fer telakki ~tmek lazım gel 
dtjlnt tıbarür ettirdikten 
Hara teferruata glrtılyor. 

Gazete1e aare, Romanya
aın ihracatına yCizde 35, it· 
halltın da y(lzde 50 ntabe 
!iade •ıttrAk eden Almanya 
ile B6lueı ara11ada im ula· 

an muahede, bir bQylk 
devlet taraf ıadan bir küçlk 
devlete zorla kabul ettlrllea 
taYlaat mahiyetinde defıl-

4ilr. Btl&klı bu muahede her 
ilet de•letla de lbtlyaçlarına 
ı•atı mllcyaıta ceHp •er
mektedir. Almanya, kendl
ıl•• lbım olan zirai mah· 
ıullt •• ham maddeye 
mukabtl Ro•••1•1a ma· 

l"işg 
mul m ddeler ve bılhe11! 
eıleha temin edecektir Bun· 
dan baıka "'lmeoya. Ro 
manyaoıo kereate aanayllnln 
ıenıılemealne, krom, man
ıan .eHtre m denlerlot• it· 
lettlmeılne yardım eyliye· 
cektır .. Bu arada mGıterek 

bir Alman - Romen petrol 
ıtrkett de kurulacaktır kt, 
bu, Venay muabedeılntn 

ihtiva ettlil hak11zhklardan 
btrlnla tamiri demektir. Zt. 
ra ba,ak harpten eYvel Al . 
men bankaları ye Alman mü

e11eıelerl, Romanyanao pet· 
rol aanayllnln kurulup in· 
kltaf etmeal bakımından 
aoayak olmutlar, bltta Ste· 
aua Romana adeta bir Al
maa m6e11e1e1I hlllal almıt 
tı. Fakat 1919 Hneelnde 
Alman ht11elerl, Franaızlar 

Ye Romenler tarafından pay· 

laıılmııtı-
y eDI anlaıma mucibince 

Almanya lçtn eerbeet ltman 
mıntalıraları te1fı oluna· 
cak, Almanya, evvelce 
Skoda tarafından yapı 1an 

ealeba tealJmatını Gzerlne 
.alacak, milaakale itleri ln
kltaf etttrllecek, Rbeln Main 
Tuna kanalının •Gcude re
ttrtlme1tne çahıılacak •• bO· 
t6a bu muanam ltferla fı-

oanımanı Alman ve Romen 
bankaları taraf1ndaa lf a 
olunacaktır. 

Velhaaıl aon Romen - AL 
man anlaımaıı ile her iki 
devletin politik Ye ekono· 
mık lıtlkrarları tahtı emnt· 
yete alaoacaktır. 

Anlaıma bir loblıu ma · 

hlyetfnde deflldır. Ancak 
ıt111dlye kadar balnız yere 
bur.ualarınıı bu tıte" ıokmuı 
olanları uzaldıtbrmalıtadn. 

«Neuıckelta - weltblatt• 
dabt aynı noktalar& tebarOz 
etHr ektedir. 

25 :f arıhlt «Neunı Wıener 
Taıeblatt ·Neue Frele Prea-

11», loılhere Te FraDH ta 
rafından tua ••ur edilen 

aoterlter devlet tebltkeıtne 
artı emokrat de•I tler 

blok» fikrini •• bunun fi 

tıhdaf ettlfl çemberleme al · 

yaaetlnl mevzuubıhı eden 
btr yazıda hCili.ıeten ıu fi · 
klrlerl tlert ılrmektedtr: 

cBu çemberleme alyuetl, 
mubuara altında bulunan 

htr kalede hOkOm ıüren btr 
baleti ruhtyeye ıuni ıurelte 

ıebebl,et vermek ve Alman · 
yayı ilk evvel taarruza ı vk 
etmek e ff'ttndedır. H lbukı 
bu beıep yaolıthr Z ra 
yirminci aıırın 19 ncu Olra 
faik olan cıbı:U, Almanya 
nıo - her türHl ımbana ma· 
lık o duğu halde - hıyalt 

. oıenf etleri tehi keye gır 
medt'-:çe ta rruz et lyecelt, 
buna mukabil demokr&1lle· 
rla, ancak taar.ru•uon uira 
dıkları takdirde dölO~ebıle· 
ceklerldtr. 

Alman1a, kendi hayat H· 

ha11nı, dlferlerfnlnklue do 
kunmıyacak bir ıektlde em 
niyet altma aldıiı zam n 
°' arada bir iki an er pa 

ra kaybetHler dahi, elika 
dar mtlletlerln bunu derhal 
bir harp 11bebl tellkkl el· 
mlyeceklerl muhakkaktır. 

Parla veya Londr dakl ıo· 

kak adamı,ıoo Orta A •rupa 
l üel-irl rı111nda ~apı-

TÜRK.DiLi 

Radyo 
( Baıt nıfı l~fncl aayfftda ) 

• 
1 

lan ılıtematık 
11 

tahrlkAtın te. ıpor ıervlııl 1 21.15 Esham. 
lahvl At, kambiyo - nukut ~ 

elıl altınd . belki btrkeıç 
kOfOr Hlıverecelı, f kat bir borun [ fıat J 21 25 Neıell ~ 

pl&klar - R. 21 30 Maztk 

o a lı a 
Memlekette ta1&rruf hareketinin lnktıafına hizmet 

arzusunda olan Oımanlı Bankası, Aile Sandıiı (Ta
ıarruf CGzdaoı) he1abına teTdlat yapanlara kura ke
ıtdesl ıurettle •tai•daJd lkramlyelHI tevzle karar ver· 
mittir. 

Möı 6 Beneıtn hatm lçlo 
bir Mösyö Hacha tle harbe [Senfonik pllklar) 22 30 Mil 

zlk [Melodtl r •e Solfstler -
katıyyen rnı olmıyncaktır. 

Yine 25 tarıhlt «Völklı Pı] 23.00 Müzik (Cazband 
- Pi ] 23.45 24 Son janıı 

cber Beobubter» in Viyana 
haberleri v yarıakl proA 

nCilha11 da Almanya propa · 
l 

ram. 

Ketldeler 25 mart •e 25 yl61 tarihlerinde icra 
o1uoac k ve her keıldede eıafıd ki ikramiyeler da
fıtıl caktır: ganda nazırı Dr Göbbe • 1-------------

ıayet ıtddetlı bir m kale Güçr~oÜc· uZkÇOCEUslrgmemüseabKakuarusı_ ~ yazarak . kendi tabiri veç 
blle lngllter ile kati uret · 
te beıaplaımakta "e btr çok mu Başl<anltğmdan: f& 

TGrk ltrahk 

l aded T.L. 1000 -
4 ,. 250 . 

mi• ilerle zeng nln mor it 23 Nıun pazar ıünü ta ~ 
ile fakirin moroli areıırnd et 15 de yedi 1a11na kadar 1 

5 » )) 100 -
25 )) » so 

pek çok farklar mevcut ol· olan çocuklar arasında g(lr 
dutunu lıbata ç.alıımakta· bfiz çocuk müaabakuı ya 
dır. pılacaktar Çocuklarını bu 

23 Mart 1939 tarihti müı bak ya fttlrak ettir 
P.ıa vda r zeteatnla b nel mek latlycnl rlo Gazi oku 

ilet mevzular ıütunanda luna müracaatları rica olu
{Çekoılo•akyad n aoora Me· 
mel) baılıfı altı dft tntltar 
eden makal de ezc6mle ı6y· 
le denilmektedir: 

«f aı••t Almanya, Çelroı· 
lovakyayı mOteakıp Memeli 
ele ıeçtrmekle, bir ııra ta· 
ktp eden taca vQz fllllertnden 
bir dlierfal baıarmtt oldu 

Almanya, kendi tattlacı 
darclıetlerl için aelfıt güz 1 
bir kalap haznlamıt bulun · 
maktadır. fetl•t Almany•, 
A vuatufyanın zeplt •• Çe· 
koı,onk1anın fethi eın&1ın · 
deki h ttı harekltını aynen 
koufa ederek, yeni tlklrına 
da aynı lrfiıtahca bir olu· 
matomla mQracaat etmııttr . 

ETvelce de olduğu gibi, bu 
OIUmatomda da, latılA.11 teı· 
btt edtlen haYallde Alman· 
yanın « intizam Ye •• ylfl 
temin etmek )) arzusunda 
bu'uodufu kaydedllmekte
dır. Müteca yfzln lıtlll etti il 
havalllere ıetırdı41 « nizam 
Ye intizamın .,ne oldufunu 
•e bunun: ter6r, te~klfat, 

yafmlcılılr, tazylkat ve mil 
it e1aretten baıka bir ıe1 

olmadıfını berkH bilmekte 
dır 

Memel ha•allılnln Alman 
faıtzmt tarafından zeph bir 
emftvakı lllJılamu:. ÇüollCi, 
Almanların Memelde en 
mQhlm pozlıyooları ele ge· 

çlrdlklertnl •e bu bavallnlo 
kati ıektlde Almınyaya ti 
bAlu ancak bir zaman me 
1eleal o1dulunu ıon aylar 
zarfında büt8n ctbın mat. 
b11ah l:ttll fa11la yazmakta 
ıdı. 

V kttyle İtalya" Ye Ja· 
ponya ile birlikte Lttvanya 

nın Memel üzerindeki hak. 
larını g rantı edeu İoıiltere 
ile Fran a, bu havallnln Al
m ny tnnfından z phou1 

6n0ne geçmek tçla b iç bir 
tedbir btle elmamıttır. 

Keodı hallerine bıraktlaa 
küçQk memleketler, bOyük 

demokratik burjuva devlet · 
lerln ve ev.-el emirde logll 

tere lle Frnoıanın ld reci 
mehıfdJ taraf ıodan bütün 
me•cud yetlerıle f tl•t n. 
tecavJzlere tealım edtlmtı 

bulunmaktadırl r. Son za· 
m ol rda Loudrtı v Parlııte, 

bu memle etlerin harlo1 ılya· 
ı tlerloln değ ıtırtlece t hak
kında bir çok ıözlcr söylen 

e t :laede, ılmdıllk bCi 

tQa bunlar bunlar bir likır . 

dıd n ibaret k ima tadı: 

Faılll mntecı.vlz.lerln bun
a• ıoar ki ti rt hami lert· 

:nur 

nln 6n0oe ıeçmek için ko 
nkret tedbirlere müreceat 
edilecek yerde, Londra ile 
Partate be il mOteca vtz 1e· 
nl hamleatal ıarlıramı yokaa 
ıarba nu teYclb eturecek 
diye kahve telnalode fala 
bakmakla vakit l"Çlrflmek
tedlr. GaJıba «mGnthcıler»ln, 
taklb ettikleri siy ıPtlnln 
k.aklıfını hakiki uratte 

idrak edeblJmelerl fçln, ye· 
nl dera1ere lhtl yaçlan var. 

ltılyan faıtzml, eı ve mü 
ttef ikinin •Beri in - Roma 
mlhverl» ne dayanarak ken 
dı hadalz l1tıha11nı tatmin 
etmekte o'dufenu alenl bir 
uablyetle takıp etmektedir. 
Yakıo bir atide P arfıto ya 
ltalyanın Cıbutl, Tunuı Ye 
dtier yerlerdeki lddtalarını 
tatmin etmek •eyahut mü· 
tecavlze, llfla değil, filen 
kati olarak «Hayu» ceva · 
bını Yermek gibi hır muam 
ma kar111ında lırı lac lına 
biç ıüphe edilemez. 

Romen ba11n1, Romanya 
tle Almanya araaıoda akde· 
dıleo ıktl1adl anlatma hak· 
kında neırettıklerl yazıların · 

da müıald bir ll1ao kultan
m ktadır. 

Netektm hariciye nazarı 

Grlgora G afenkoya atd bu. 
a1unan Tlmpul ıazeteal (26. 

3. l 939) Almanya ile muka 
vele baıhldı baımakaleılnde 
akdedılen aulaımanın, iki 

memleket ara11nda yapıla
gelen mlky llakt mübadele· 
lerlo tabıl bir netfcul oldu 
junu ıöyllyerek ezcümle ıöy 
le d ı yor: 

«HükO.metlaılzln kıytnet 

verdiği ve ftlimle t kfp et 

tiği tıbu Avrup tuanüdü 
Y zıfeıt, Romen - Alm n 
akordun tam bir ıf de bul· 
maktadır Bu akort, mem · 
lekett fktlaadl 1aadete ulıııı· 

hracak t htıyeç1arı m(iaa•I 
tartlar dahilinde derplf et 
melde ve Roman 
yanın dlfer memleketlerle 
olan lktlledl bağlaotılarımda 
mubohza •e to ıı f ttlr 
mektedtr. 
. Hariciye n zırımız beya -
natmda, ııbu teırıkı meıat 

ve teııan6t ruhuna mGlteal
den Romany nın, dün imza 
edilen akort mlıllla dığet 

devletler ile de lk tfıadl an· 
l malerı derpfı etmekle 
d ima bızır oldu~unu eöy
lemf tir. 

- SONU VAR -

50 )) )) 25 . -Y nl cem a 85 aded TL 5000 
TOrk hralak • ramiye. 

Aıle aandılı heaabıodakl me•duah kuranın lreıtde 
~. edtldtfl tarih tekaddQm eden alta a1 ıarfında: 
f1. T. L . 50 · TOrk lıruından aı•i• dfttmemıı olan 1 
ı her m dt bu keıtdelere lıtlrak edecektir. 1 
Bal.kesir ticaret e 

sanayi ojas1ndan: 
Balakeılr vHlyetl merke· 

f zloln Cumhuriyet mahalle· 
ılnde 62 numaralı baned4' 

oturan Türlctye cumhuriyeti 
tabaa11ndao olup Y ıtllı 
cami c ddeılode 26 auma · 

ralı dOhkanı tkametglhı ti· 

cari ittihaz ederek ~30 yı 

lıodaD beri ıcbzeclltk tlcare· 
tile tıttı•l ettıilnl beyan 
eden M~hcnet Alı oğlu Meh· 
met Boduroğlunun unnaı 

ticareti bu kere ( Sebzeci 
Mehmet Boduroflu) olarak 
h!ııçll edlldıft gibi bu unva 

• nın imza tekli de TGrkçe mO· 

hGr yaz11ıle (M.lloduroflu) 
olarak ticaret kanununun 
42 ncl mllddeatne göre Ba. 
lıkealr ticaret ve .anayl 
od .. ıoca 13.4 939 tartblnde 
1068 ılell uy111na kayıt edıl 
d ıfl llln olunur . 

· ltalya, Balkan
lara ihtarda mı 

bulunacak? 
(Baıtarafı birinci uyf ada) 

yor. 
Berlin. 13 (Radyo) 

Matbuat, AraaYutluğun lt 
ıah müoa1ebet~yle uzun 
makaleler yaıtmakta ve 

ltalyanın h reketınl muhik 
aöllermekle beraber, Adrl · 
ye ttk d nlıılnde ')'eni bir 
statüko huıule eldlflol 
keydetmektedlrl r. 

V olkftPr Beob hter ı• · 
zeteıl, Adr ly tık denizinde 
bundan ıoora bü11bütün b•ı 

a bır vazıyet huıl oldu-
ğunu ve bir harp vukuunda 
bu denizin lng ılt re fç ln t 
mamcn kapalı kalııc tını 

!ddla eylemektedir. 

Pcr11, 13 (Radyo) - Son 
dakikada vutlen malihnata 
göre; Akdenlzdekl bGtGn 
Frao11z limanları ile deniz 
üılerl p6n kt md n ttlbaren 
loıılız dooanmaııaın emrine 
Amade bir v zlycte ıokul· 

muıtur. Bu karar, la tltere 
Baıvekıh Çemberli.ya ile 
Fr nu 8 ıvekllt Daladl1e 
ara11nda telef onda •uku bu 
lan u

0

ııun bir konuımadaa 
ıonra lınmıthr. 

Allkadar mehaf ıl, Fran 
HOID bu 

»7't~ 

Bahkesir ticaret ve 
sanayi o~aslftdan: 

Bahkeılr vıl&yett merke· 
zfnln Aoafartalar mahalle• 
ılnde 12 numarah baoede 
oturan TQ,klye cumhuriyeti 

tebauından olup Peıacaml 

caddulode 18 numarala dik-

kana lkametıibı Ucarl itti· 
haz ederek 937 1ılındaa beri 

bakkaliye ve eml9çlhk ti 

caretıle .tıttgal etllflal .be
yan eden Ahmet oflu Ha
yati Makkacınıa unvanı ti· 
carett bu kere (Bakkal ve 
yemlıçl Hayati Makkacı) 

olarak teıçıl edıldtfl ıtbl bu 
unvaDın imza ıelclı de Tnrk 
çe el yaz11Ue (H . Makkacı) 
olarak tlearet kanununun 42 
ncl maddealne 16re Bahke 
ıtr ticaret .,.. sanayi oda11n
ca J 3 -t-939 tarihinde 1067 
ılcll say11ına kayıt edtlcltil 
ilin olunur. 

Urf anın kurtu
luş merasimi. 

Ankara, 13 ( Huıull ) -
Dün Urfanıo kurtuluıu Ur
fada beyeca la kutlanmııtır. 

Br:ledlye meydanında Ata
türk •nıtı öaOnde toplanan 
Utfahlar kahraman ıehttlert 
hürmetle yad etmlı1er, bG· 
yük Atatürldin mane•I lau · 
zorunda eillerek lamet lnö 
nünOo adını ı ygı l anmıı· 

lardar.V~rilen b yecanlı ou · 
tuklardan ıonra kurtuluıun 

tim.alı ukerler ıeçld reaml 
ya pmıflartlır . 

Fran a ve ln-
giltere dün scı
ri h kararlarını 

bild ·rdiler. 
(Baıtıuafı blrtoct • yfada) 

edecek her tehdide kartı 

m6ıtereken hareket edecek . 
lerdır. 

Romanya ve Yunanfılana 
.-erden garanti, allkadar 
hnkametlere ve bılhaaaa 

Yunanlıtaala 11ln hafhhlı 
olan Türklyeye bıldlrllmf1t1r. -

' 


