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6,;u;-ffiŞnyat Müdür.ü 
Fuat Bifa/ 

Gün ıerınden tflıfka 
p"zartell 

Yıllığı : 800 ~ 
Allı Aylığı: 400 
Sayısı: 3 Kuruılur 
Adres: Türkdlli 

Bailktslr 

Her Gün Çıkar. 

15 NiSAN CUMARTESi 1939 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE 
ON Oç0NC0 YIL SAYI: 4154 

ALMANYANIN YE~ 
M. Müdafaa büdcemiZe 2.500.000 ·NI HAZJBLIKLARI 
liralık munza°! ..... ~~hsisa.t kondu. ~:!~:d;.~~~~~~~~~::nı;~-

Büyük Millet l\leclisiııiıı dünkü toplantısında: 
--------------------------------··············--------------------------------

Harp mükellefiyeti'-hakkındaki kanunun ehemmiyetine lonya uzerıne .yurİy ğ 
binaen bu devrede müzakeresi ile Milli Müdafaa, Dahiliye iddia e~~ıy~~.?,~~ (A A.J -

Adı • • l • d • kk b• • t Parlı t-i [Radyo)- Hıtlerto doJumunuo 1ıl da · ve ıye encumen erın en mure ep ır encumen a- dda~ haber nrıllyor: o müoaeebetlle bu ayın 
ıra h d tlaranda oOm b raf Indan tedkiki kabul edildi. Han at ve Sırp u u tıo•I• 20 ıınd• Daozııde mO ım 
Almanyanın asker yı n6ma1ııler yapılacakt1r. 

Ankara, 14 (Huıuıi) -
Bll1tHc Millet Mecltıl 

milyon beı y(lz bin kfüar lira· 
hk munzam tahıl sat konul · 

ehemmi Jetine binaen bu ı 
devrede mtlızakereıl için 
Mtlli MOdafaa_, Dahtllye ve 
Adltye enclmenlerlnden mü· 
rekkep bir muhtelit encO 
mende tedklklnl lıtemlf, tek~ 
lif e.lılmtıttr. 

Hatay Millet 
Meclisinde. 

ba ladıil müıahede edılmlı- Kurjer PolıklolD aırendl· 
1 ilne ıöre Oanzljln parllmen. 

buıGn Mazhar Germenin 
baıkanlıjında toplaomııbr 
Celaenln açılmuını mütea · 
kip 6lea Isparta mebuıu lb 
nblm Demlralayın hltaraıı 

ma11na ald kanun liylbuını 
mOzakere ve kabul etmfı · 
tir. 

Milli Müdafaa encümeni 

Ur. b harıketle tosunun naıyonal ıoıJallıt Alikadarlar, u 
1 bır teca- mebuıları; o ıün bir toplan· 

Alman yanın yeo b ıladı . h yaparak, 
-.Oze hazırlanmai• ı T h 1- Mılletler Cemiyeti llt 
jını iddia etmııler~lr · ~U~ 
mln edddlfln• aore, 1 komleerlntn lıtlf a11nı, 

aaılmıı •e -merhumun ha· 
tıraıına bir dakika ayakta 
ıOkGt edllmtıtır. 

relıt General R11ım SeYük, 
harp mOkelllf J1et1 baklun. 
dakl kanun liyibHınıa 

Mıcllı paHrteal 16nG top· 
lanacaktar. 

Ankara, 14 (Huıull)- Ha· 
taJ Millet Mecllıl retı vekili 
Bedt Karatayıo baıkanlı 
tında toplanmııtır. Milli 
Şef lımet loönGnlla tekrar 
Cumhurrelıllftne ıeçllmul 
dola,tıtyle ıönderllen tebrik 
tılırafına Milli Şefin ce•abı 
ıürekll alkıılar araaıada 

okunmuıtur loönO ltu telır•· 
f1nda Hatay Mecllılne HYll 
•e muhabbetini btldlrmtıtır. 

ı d6 OIDO 0 an 2 _ Daozlilo robın Al-
lerln ellinci 11 0 

bir hı· 
nl manya ile birlik oldufuouD 

20 nisandan e• Alman,ac• Ulnını lıtlyecektlr . 

40 Parça Alman filosu 
Akdenize geçecek. 

Hakkı Kılıçoilu (Muı), 
R&1tb Kaplan (Antal1a), 
Refik lace (Manita), lbrahtm 
Demlralayın ölOmü ile duyu
lan. tee11QrG Ye deferll ça
hımalaruu anlatmıılar, hl 

••r•••nı taz•z etmı,ıerdır. Filo ispanya aularında bir ay 
Mecltı; Airı mebuıu Ha k l k J! l k 

lıd lla,rak, Bıtlıı mebuıu a ma uzere ge ece • 
Ôrıe !nınln, Bınıöl meb Loodra, 14 (A.A) - Kırk Bu filo tldıl Deutaehlan.I 
uıu Ye dtfer bazı me- parçadan mQrekkep bir Al- ttplnde •• ••• modelden 
buıların tatthap aıaabata · man tJenlz ftloaunun bu ay olmak Qzere altı krunzlr 
larını taıdlk eJlemtıtır. sonlarına doiru lıpanJa ıu· Ye ekHrlıl dealzalb ıımlıt 

Gelen enak ara11nda 1!38 larına ıeleceit Ye bir ay olmak Qzere Itır ~ok lııaflf 
yılı Milli Miidafaa btlıdceal· k kalacalı Berllnden reımen tontlltolu ı•mllerden mO 
nla mubtelıf tutlplerlne ıkı 1 blldırllmekted ır. rekkep olacaktır. 

Rom.anyaya verilen 
garanti ve Boğazlar. 

---------------------···· .. -· .. ---------------------
Bu garanti Fransa ve İngilterenin Ça
nakkale ve İstanbul Boğazlarından ser
bestce geçebilmelerine mütevakkıftır.. 

Londra, 14 (Radyo) 
BatYekll Çemberliynın AYam 
Kamara11ndakl nutkundan 
ıoara muhtelif hatipler ıöz 
almıılarclır. 

Muhalefet hderl relıl ıöy . 
letllfl autukta Çemberliy
•ın ı6slerlnfa ıukutu hayale 

&erinin dtplomul kanalıle 

mQtekabfl taahhOtler haline 
ıellrllmeılnfn muhtemel ol 
dulunu, fakat flmdtlık bu 
nun ehemmlJetl olmadıiım 

yazmakta d1rlar. 
Sı,ul mehaWler Romanya 

ya atd garantinin Türkiye 
ufrattıjun ı6Jlemlt •e«Aroa !--===-== =====---==== 
Yutlulun ortadan lraldmlma· 

11 berkeıla tıtne bir darbe-

dir. 
Bu, taahhGdlerln Mu11olı 

nl tarafında!\ thliltnden bat 
ka bir t•J def ildir. Çem· 

b 1, D bu ılyaaete de•am 
er ynı I 

etmeıl tee110fB muciptir. o 
_ So•yetler 

ılltere - Franıa 

d bir aalaıma IAzun 
ara11a a l rıo 
...a •ıter J•k•D komıu a 
wır. U' l k l ou 
da bir te .. niU de e ı yo 

1arttır. 'apmaları 
Şımdtkl bOkfımet yaztyetl 
llylklle idare edemiyor: 

DemtıUr. 

Bolazlar Y8 Romanya: 
Lo•tira, 14 (Radyo) -

Dır ıazete Franıa ve 
l•ılltere ıaraotl· 

Alman Propa
ğanda Nazırı 

gitti. 
lıtanbu. 14 ( Huıuıl ) 

AlmaD Pıopafanda Nazm 
Doktor Göbelı buıOn 
taJare tle Berllne hareket 
etmııttr. 

Göbıls Bılgrıddı: 
Belırad, 14 ( Radyo ) 

Alman Propafanda Nazm 
bugOo lıtaobuldao bura1a 
ıelmlı ve hı -.a lıtHyoounda 
bir çok zevat tarafından 

karıılanmııt1r.N•z1r bir mGddet 
Belgraddıt kaldıktan ıonraPeıte 

• d n 8erllne ııtmek 6zer o e 
Qzere bar•k•t etmlttlr. 

ye de mfttealllk bul•aacatı · 
aı, çlnlı6 T6rkl1eata Re
maa,aya tam mGtekabtl 
mua ••net ile baflı bulua· 
dufunu 16,lemektedlrler.Ay
nı mebaf ıller Franıa ve in 
ıtltere taraf ıatlan Roma• 
yaya -.erilen garantinin bu 
tkl hGkumetln Çanakkale 
ve latanbul Bofazlarıad•n 
1erbeatçe ı•çmelerlne de l.ai· 
h bulunduiuau tll•• edl 
yorlar. 

laııltere; Dobrlcenln Bul 
ıarlatana Y~rılmeal hakkın
da Roma•J•Y• tazyik ede· 
cek •asfyette deftldtr. 

Amarlkı gar11tld11 memnun: 
V aıtnıtea, 14 (Radyo) -

Styul mehaftller; lnılltere 
•e Franıanın ıarantl •ermek 
buıuıundakl aslmlertal mem· 
n11nlyetle karıılamaktadır· 
lar. Bu mebaflllere ıöre ln
ıtltere vı f ranıanın bu kal
kınmaaınıa Acnerllranın bt
taraf lıll kanUBUDU tadil et. 
mek fıtly~nlerln ftlrlr Ye 
mütalea11nı ku••etlendlre · 
cell•I kaytietlırorlar. 

Arn1rufluk Krıliçeslniı s hhatı 
A.una, 14 (A.A )- Havu 

ajanııaın huıud mulaablrl 
IDıldtrlyor: 

raket yapmak, Berlln 14 (A.A.) - «.Garp dtlmemektedır. 
ar~uar~ı, 14 (A.A )1-d nOleı Polon1a bırltil» nta ltlıaf-

ı Ber ıo e tarından kaçan Polonyadakl 
uvıe 1azete1 Alman akalllyetlnden 100 
tıhbar edıyor: ı t 

IS otıın ta· kadarının Danzlie • ttca e · 
Almanyanıo Po'onY• mtı oldukları haber verıl-

rlblndeD tt1bar•D ı l 
"• haslf o a mektedtr. Polonyadakl A • 

Ozerlne yOrOme• f Ber· l 
d 1 tara tan manlaran bir çok hakaret e· 

cafı -.e ı er f raDkoya ki 
ita hOkdmeUnlD tyet edl re maru& kalmıı o\du arı 
mutlak ıuretl• eaın d h ye hattl bunlara ald emlllr 

leLlleceil mOtal•a,110 a ı.tua te yaottınlar çıkarılmıı oldu. Arnavutluk Kraltçealnta 111 • • 

11bht Yazlyetl eadltı -.erecek lundutu talamlD 0 unaaa - ıu bllcltrllmektedtr. 

m"l>•••ll• doflldır. İTA ~y Ay A KAR şı 

TRABLUSGARPDA iSYAN 
Mısır ile T rabü"iUs arasında 
münakalat inkıtaa uğradı. 

. ·ttikçe biiyüyor. Siinusi ısyanı gı Alınan de kar1ııklıklar çıkmııtır. 
Tunuı, 14 (A.A.) - Ha mlnkaU olmuıtur. I Parlı, 14 ( A.A. ) - Pa-

Sanuıl er, K b 
-.aı - Trabluıtan ıelen yol · haberler• ıöre 1 -Midi ıuetulnln a 1-

cuların ı6yledıkleriae ıöre, 

Ltbyanıo ltalyaD Ylllyetlerl 

0rekkep r 1 

binince kltlden a> muhabiri Arnavutlul• 
d ece baı- re • 1 

kafileler halin e 1 l ku bulan taarruzun yer l 
k Trab uı· vu 

ara11n.la ılrmeıl ile miblO kınları yapar• k 1. ahalide uyandırmıı old•lu 
h kadar •0 • d bl man aıelaafıllertnde laaaal ol- ıarp ıe frfae ı ft ı yüzünden Ltbya a r 

an mem11unlyet, Arna-.utlu

iua t11all lserlae delltmlt 

tir. Alınan çok tlddıtll ted-

lıttrlere rafmen, Salııra bu 

lludundald Slauıl lıyanı ıD· 

ratle yayılmakta •e İtalJa 

buradaki bir n a 
muı, hattl 1 . lıyan çıkmıt olduAunu ha-

L llh d polarıoı • • ı• 1 
çoa ıl e 1 ıl· ber -.ermektedir. Mmr le 

ı lerınd• bu uaan 
çlrmrı. ç t t böyle· L,bya araaında bütüa mO· 
l'bl , a"m• e m fı 

arı • k lit bllimel inkltaa ul-
ce ebemmlJelll ıurette ıl- na a ' 

lihlaamıılardır Ayrıca laa· ramııtır. . 
Ltbyadaa selen Bede•tl•r. 

rıçtea de 1ardım ıördüklerl 1 ı 
hlkdmetlne karıı haamane ltalJanı• Jau1rlıklara •• ta -
laareket b6tln •emlekette tahmta eddıyor. Maamaf ıh yan kıtaatlDID dahile dofru 
Jlerlemeltedır Btr çok be · bu hareket, ltalJanıo Arıta kta oldukları hareklt 

1annameler dalıbldılı ,,.. 
aııretlerln Franaaaın lıllm 

d011ya•ı bakkıadakl •IJaıeU 

aleyhlad.. Tralaluı radyoıu 

taraf.adan J•pılaa propa -
fancla1a k.rıı mGcadele et
mekte bulundukları Ye yQz 

kadar te-.ldfat 1a111ıldıfı btl· 
dirilmektedir. 

Parlı, 14 (Rad,o) - Parlı 
Midi ıazeteıt, Lıb1ada çıkaa 

lıyanıD ebemmt1et •• bGyOk· 
ıoıoaB J••••ktadır. Bu ıı 
yan ıeltelttyle Mıaır •e Trap
luıarp araııada •lnakale 

•utluju ı11al etmeıl ve ba1- ::::.:da bir takım mal6-
lece bir tılAm bOlulmetlnt 

mat yermektedtrJer. 
haritadan ıılmeıtnden dol 

Ôjrentldıfıne ıöre Ttbeı · 
muıtur Trabluııarplılar Sonu 1 

k ti budud mıntakaları 1 • 
.ıller, ıec• baıkıal• rında ço 

1 1 Murzuk mıntalra11nda kar-
meth•rdurlar. Bu bukıa ar a, 
ilk Trabluııarp ı11allnde 
ltalyaaları tam on bir aJ it 

ıal etmtı •• m8htm zayiat 

yerdtrmıılerdl. 
' f raDlllE ıazetelerl, ltal1an 

kıtalarının çıkan lıyanı ya

t.ıtırmaia çalııtıklarJDI ya· 
sıJorlar TıbeıU hudud mıa 

takaııaaa •• bazı rerlerde 

ıaıahklar çıkmııt1r. 

Roma, 14 (RadJo) -

Stefanl ajantı, Trabuluııa bda 

ltalya aleyhine lıyan çıktılı 

hakkındaki ıaylaları tekzip 

etmekte ve bu haberlerin 

Fran11z matbuatı tarafında• 
uydurulmuı oldufunu kay .. 

deyi emektedir. 

• 



• 

SAYF : 2 

Cumhuriyet zabıtası 
Cumhurl1et rejlmf, mllle· 

Un ldarealnl, elim ve ağır 

ıartlar içinde ele aldı. Şe· 
hır ve kaaabalarımız harap ve 
perlfaD bir h ldeydl 81rbf• 
rint takip eden harplerin 

tlcetl olarak, oktyah 
ttıyı\t h ltne elml9, en 
yurdun dört bucalını lıtlla 

eylemııtt. Aaeylt tamamüe 
b<-sulmuı, her tarafa bir 
emnlyetalzftk ha•uı çök 
maıta. 

Şuıa11 muhakkaktır ki, 
dahili buzur •e ıük<ko mev 
cut olmadan herhaoıl bir .-
lnlullbtn tealı •• ldamHtne 
imkan tua•Yur olunamaz 
Anarıt içinde yaııyan c ınl

yetlerda bir reform yar t 
mala çahımak boı bir emek· 
Ur. Emniyetsiz biç bir ıey 
yapılamaz. 

Bu tultarla, cumhuriyet 
sabıtaıı, her ıeyden evvel 
yurclan buıur ve ı6k6nunu 

temin etmeil ilk hedef ola· 
rak ele aldı •e pek k11a bir 
samanda ltu ıayeye ula· 
,.,, 

huıule ıetlren yeni ve mo · 
der o mev:r.uat der hal lntt · 
bak ederek, hiç bir ·sak
lık göstermeden icraata ko 
yuldujunu ve tılnl hakkiyle 
b rdıiıoı görQ,oruz. 

Bu a bir mi l ol ralc 
1936 ıenulode abul dı· 
len (meıbud ıuçlar kununu) 
un zikredebiliriz. Bu k nu· 
•an t tbt atında cumhurl et 
poltıt büyOk bir ıadakat 
ıöıtermlttlr. Bu eaycdedlr ki, 
bOtün ıelalr ve k nb ları-

ızda,' (meıhud ıuçlar ka 
nunu)ou ıumülOne dabH 
ıuçların mlkdarıoda, az za · 
manda biıyOk blr tenakuı 

16rOlm01 ve kanunun içti
mai hayatlmızda lıtlhdaf et· 
tıjl ıaye, takdire ıayaa bir 
ıOral ve mtk1a1la hakikat 
aaha11aa ıetlrllmlttlr . 

Dıler taraftan, cumhuri
yet devri kadar yokluklara 
hlı edilen bir takım mev
suatta, muaeır de•letler teı
ldlltı tedklk olunarak •e 
memlekettmlztn b6nyeel ıöz 
&nlnde tutularak merlJet 
Hhuına konulmuıtur. Bu 
cOmledeo olarak ıu kanun · 
lara ztkredebtllrl&: 

l - Cumhuriyet denıne 
ıeılnceye kadar, umumi yer 
lerde oturan vatandaıların, 
lkametlertal ihbara mecbur 

Eıktden karanlık bir ıe 
cede, kOçOlıı: bir kasabanın 

bir maballeelnden öbOr ma · 
hallealne sttmel• tereddGt 
eden vatandaılar, bu ıOn 
T6rk yurdunun ber taraf an 

da, kendi e•lerfnde olduiu 
kadar emniyet ve huzur için 
de dolaıabtltyorlar Cumhu 
rl1et zabıta11aın, memleket· 
te tHlı e1ledlll bu ıOkdn 
•e emniyet HJHlndedlr ki, 
bir çok lnlulaplarıanzın en 
mOıaıd bir muhu •e •Gaat 
içinde yaratılma11na •• ya
yılmaeına lmkln hasıl ol 
••ıtur. 

Ana yurtta, lıauzur •e ıü 
lldnun tee1101Q, ıadece lçtl 
mai sahalarda vOcade ıeU 
rtle• lalnllp ve hamlelere 
mGeNlr ol•akla kalmamıt, 

ticari •• lktlaadl laayatımı:ı.ıa 
lnklıafıada da lmtl olmuı 

tur. Memlekette ıOndea ıG· 
ne vChatlnt arttıran ıentı ve 
hacimli bir tkllıad hareke-

1 olduklarına dair bir hClküm 
mevcut deilldt. Bu hal, ıuç· 
larıD önleemHI, ıu9lularan 
takibi balnmındao bG1Clk 
engellere eebebl1et veriyor 
do. 1704 Numarala kanun 
la bu huzur tule edllmlt, 
arnı semand• bGvlyd tu 
bitine yarayan teknik teı· 
kllltın cumhurlfel pollılnde 
de tHll ve tatbılıd•e lmkaD 
hatıl elmuıhır. 

tinin baılamaıında, eanayl ha· 
yalımızda luıa zamanda ı~hil · 

lea feyizli ilerlemelerde dıbılt 
emalyetımlzdekl lıttkrarıo 

bly6k bir hl11eal Yardır . 

TOrk pollıl, bu hizmetlerin 
tfaıı eıautDda, uhdeHlne 
daıea vazifeyi, ileri hık 6· 
metçllllln ıtarına u11an ola· 
rak yani balkı kudretine 

oldutu kadar, ıamlmlyet Ye 
ıefkatlne de inandırarak 

muHffaktyetle ifa etmlıtlr . 

Memlekette tam ve dal · 
mi lr ıük6n teelılnl aalt 

bir vazife olara ele alan 
ve bu tıt hakkiyle baıaran 

eumhurlJ•t zabıtaaı , dtjer 
taraftan, ıuçlarJD 6nl ome1l 
ve •uçlularm takibi ıtbl ada 
rt ve adli aah tarda da bcı · 
yOk bir ~ahım• röatermlt 
tir. On bet eumlaurlyet yı 
landa, zaman zaman auhu 
ra ıelea ve ıtyH1, lrtlc 1 
mahiyetler arz .den ı çlar 
amanaıa bir takip n Uceıln· 
de derhal ıullarulmuı mü · 
tecaelrlerl adalet pençulnde 
li1ık oldukları cu iare. çar,· 
hrılmııtır. 
Aynı samanda; kanual . 

rt• •atblkah eabuında da 
cumburıyet :ıabıtaa11nn, mem· 
1 ketta içtimai hayatında 
aıırdld •nalarında dl 1 akC· 
tlelertnde HHlı taba ••Gller 

2 - Bir çok de•letler, 
büyGk harpten ıonra batlı· 
ya umumi buhran oetlcul 
olarak memleketlerinde ık 
tlHdt refahın asalmaaı ve 
ltılzlllln artmaaı karıı11nda 
bir k111m eanat ve mHlek. 
lerla ecnebiler tarafından 
yapılmaaını meaetmııttr. 

MemlekeUmlz hakkında 
da vadd olan aynı mGlaba
aalar kart11ında baaı aaaat 
•• meıleklerln mOobaaıran 
TOrk teba1ın• hun zarureti 
haaıl oldu. 

2017 ve 2247 numaralı 
kanunlar bu thtlyıca ce•ap 
vermek iizere ted •in olunmuı 
ve memleket lktlaadlyatı için 
h yırh neticeler tevlld et 
mitlerdir. 

Bu ıayode, hem btr 
çok vatand f ltılzltkten 

kurtulmuf, hem de m•m· 
tek tlmlzde ı a 1 1 l r 1 
h iç bulun dıiı içJn l eta 
.yabancıların lnhlıarma ıtr 

mıı bir vaaf Jet al hır çok 
ı natların vat odaılarımız 
araaında da taammümü 
mümklln olabflmlıt fr. 

3 - Gerek ecnebtlerın, 

ıer Is v t ndaıların deh, 
ıerl ve kolaylıkl ıeyahat-
1 rmı temin için p ı port 
kanunu, muuır devlet hu 
kuku ile, yeDI rej lmlmlse 
uygun olmak Clzere yenide• 
yapılmııtar. 

4 - Memleket dahilin· 
d ki o kil vaaıt larının lott· 
zam •e 
z rmd 
DIDI t 

rQ11fer 

maiyet no t t na· 
ıel meli cereya 

ip tçlo yeni bir eey· 
kaauau bııırla mıı· 

T0RKD1Ll 

Belediye 
Mec isi 

Vari~at büdcesini 167 .900 
lir ol ı k k ~ul tti. 
Dan Belediye mecltıı nl· 

ıan el u ıl 6ç6 ca toplanhıını 
acı oda sın ı• nhfıada 
eaat 14 de akdetmlttlr . 

ilk olarak varidat b6dc ıl 
misak.ere dllmlt H 167.900 
lira olarak teablt ve kabul 
edllmtıttr. 

Buad n ıo r ti ha ba&ı 

itler (h:ertnde ılrGtüldlkten 
ıoora ayın 21 acl ıllntl aa · 
at J 5 ta• tekrar toplanılmak 
{bere celeeye ıon verllmtı· 
tir. 

Şehir içinde telefonla ~u
susi muhabere yasak. 

Merkezdeki,.devalr .. ve mü· 
eaıeaat telefonlanndan bu· 
ıuıl muhabere 'yapılmamaaı 
•lllyet tarafından mea ıdıL 
mittir. 

Rf'ımt itlerden maada 
muhabere ve buna mtbama· 
ha edenler hakkında kanu
ni muamele ,apılacaktır. 

lzmir Ooğaospor uon ıthi
rlmizden lstan~uf ı geçti. 

Mıllt ıümeye dahil lzml· 
rln Dofanıpor takımı, dün

kü ekıpreele ıehtrlmtsd<n 

lıtanbula ı•ç ıftlr. 
Buıno ılk açını Fener 

baht• ve yarında lkfncl ma,. 
çını Vefa ile yapaeakhr 

tır. 

Emniyet ve asaylıtn te • 
mini, kanunların tatbiki gl. 
bl ıahalarda yukarda HJl 

lan bfzmetletı baıaran cum 
hurlyet zabıtuı kendi teıkı 
lltını da, gGnden gOne te · 
rakld ve lokfıaf eden dtier 
devlet mOHıeaelerlyle ahenk· 
it •e bOtün ihtiyaçlara ce
vap •erebilecek bir tekilde 
teni ve takviye eylemtıllr 

Bu cümleden olarak, po 
111 teıktllhnıo kazalara ve 
nahiyelere kadar tetmllt ka· 
rar altına ahnmıı ve mali 
ımklnlar nfıbetlnde tahak 
kuk ı hasın 1 al edilen bir 
proğramla bu güne kad r 
( 143) kazada emniyet Amir
likleri ve komlıerlUderl ıh 

dae edılmJotır . • 

PohH bir lmme hizmeti 
olduju ve ihtiyaçlara tam 
zamanıada ve ktfayetle ce 
vap v~rmeel lilzumu göz 
6nünde tutularak kadro 

evcudu metodik bir prof. 
ramla takvl1e edılmıı •• 
dılmekte buluomuıtur 

Kemiyet itibariyle u ıe
ktlde ıılab ve ikmal edtl n 
Türk pollıt ke1flyet bakı 
mından da ele alınmıı ve 
bu aahad tlerl adımlar atıl 
mııhr Zabıt ku•vetlerl, 
halk için yepıl D anunt r· 
Ja, halk araııoda ıllıı: temaa 
vaaataiı olmak IUbarlıle, l:tu 

ir kireç oc ğın a 
feci bi kaz o du. 

,, --- -------
Uç kişi kireç kuyu u a düştü, 

ilı ~si yaralandı biri öldü. 
Evvelki ıGn l•rlndlnln 

8ozvlran köyGade kaçak btr 
kireç ocalı y kıhrkea feci 
bir kaza olmuıtur. 

Nahlfeye baih Bozvlran 
lı6yG muhtarı, h6kftmete 
haber vermeden İiöy ctva 

randa kaçak bir kire~ oc . 
ııaı 1alsmak Gzere etrafına 
topladıit bıı,alh kiti tle ıece 

ıaat 20 ııralarında ocaiı 
kasıp yakmala baılamıılar· 
dır. 

Aradan tkt saat ıeçmlı,bun
lar ocafın etrafında oturup 
konuımaja bıılad1klara ıırada, 

kireç kuyuıu birden bire 
çökmüı •e Bozvfran k6yün· 

Vılayıt fen memurluğu , 
lıtanbul yapı itleri mOhen· 

dlılliladen Zıya Alabay ıeh · 

rlmlz J•pı itleri mühendlı 
ltilne, Bahkeatr - Kütahya 
hattında çalıımakta olan lı 
Umlik ıefı Uayrt AlcaJ d~ ,. 

mlryollar retıltii merkez lı· 
ttmlik luıım teflıflne tayin 
edılmııttr. 

;Jl/P -

Uıe ve Oıre tmen okulu 
takımları ~H gün 
karşilaııyorlar. 

Bu ıüa uat 15 .. de Alt 
Hikmet Paıa ıtadında, Ô§-
retmen okulu tle Ltıe 

futbol takımları aratın 

da bir maç yapılacaktır . 

Tazlfe, kendll rlne tevdi 
olunan elemanların , deruhte 
ettikleri itin ehemmiyet ve 

tumulGna müdrik bir kabı: 
ltyette buluna:ıalar1 ve bu 
ıaye ile yetııtfrl l melerl, meı· 
lekte 111unff k ol anın 

tlk ıartıdır Hu lizlme, ıöz 
önünde tutularak, fl)obı me· 

~ 

m11r •• Amtrlerlntn meılekl 
bılıllerlnl arttırmak, vazife. 
teriyle alakadar kanunlara 
icabı veçblle •akıf bulun 
malarını temin eylemek ga · 
yelerlyle poltı enıtfUhü ku · 
rulmuı ve bu ılım yuvaıın 

da, muhtelif d reeli talaıtl 

kursları ve 11nıfları teılı 

edılarek meılek menıupları 

nıo umumi ıevlyelerloln yük· 
ıeltılmeat lmklnlara hazır 

lanmıttır . 

A1rıe~ yeni teılı olunan 

pollı kolll"jlle, m .. leie kü 
çQk yaıtan itibaren hevesli 
bulunanların daha tehatl 
ç ğlarmda ıken eeleltl bir 
talım v terbiye ılateml al
tında y tltUrllmelerl temin 

·oluomuıtur. ' 

Ana hatları ltlbarllye an'· 
dıjımız ve cumhuriyetin za 
mao mbarlle k11a, ,, ltlbo· 
rlyl a11rlar dolduran ıf!'ne 

lerlne ııien bu icra t Türk 
zabıt ııoın bOyOk lokll&pta 
hl11 lerine dOıen vazlfeyl 
muvnffakly, tle bııardıfını 
lıbat etmekt ·dır. 

den Hasan o lu Yuıuf, Arıf 
oflu Nebi ve Oımaa oflu 

Ah yan akt olan k 1unuo 
lçerllfne diltmOılerdlr Bun· 

lardan Yuıuf belden •ı•lı 

ve Nebi de llıl ellerinden, 

belinden ve ıol ı6zü tar -

fından alır ıurette yan· 

mıılardır. 

Dlier Oç6nci Ah de yı· 

kalan ocalıa altında yana· 

rak 6lm61Ulr. 

Yaralılar Mt!mleket Haa
tabaneatne~ ıettrllerek tedavi 
altına alınmııtır. 

Adlıye vaka hakkında 

tahkikata baılamııhr. 

RADYO 

ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 K"Yv. · 

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

15 - 4 - 939 Cumartesi 
13.30 Prolram J 3.35 MG· 

ztk [Neıelt m6zlk- Pl. 1.400 
Memleket ıaat •)'arı, •lanı 

ve meteorolojt haberleri. 

14. 10 Türk müzljl Çalan· 
V~clhe, Reıat Er~r, Cevdet 

Koır:anoflu. Okuyan: Muzaf 
fer llkar l - .Muzaffer lıkar 
E•lç peırevt, 2 - Celll be 
ytn - Eviç ıariu - Btr ot · 

ılbın kalbimi etti, 3 - Saa 
detUn Kaynatın-Eviç ıarln 

- Doluyor ömrüme bir ylr· 
ma ıeklz Y•t ıüaetl. 4 -

Sadettin Kayaaiın - Eviç 
tarkı-ıöılerlm kan •lhyor, 

5 - Vecıhe - Kanunla -
Ferahnak takılml , 6 - Ş'l 

kır afaoın - Ferahnak Y6rük 
1emalıl Dır dtlbere dal 

diitdü1d, 1 - Şakir alanın 

-. Ferabaak aaa Hmalıf. 14'.40 
Müzik (Bale mGzlil - PL) 

15.30 Konutma (Hukuk ilmi 
yayma kurumu Bay Sch 

• 
wau) Mukayeseli hukuk ba. 
kamandan loıılız borçlar hu· 

kukunun ana preoıtpi erl. 

[lıbu konfertUlı Halkevlndeo 
naklen radyomu~la neıredl · 
lecektlr.) 17.30 Proiram 
17.35 Müzik !Danı aaatl
PI.] 18 30 Konuıma {Çocuk 
Eılrıeme Kurumu J 18 15 TGrk 
mQzlil [ F ııl he1etı J Çalan· 
lar: Hakkı O rm o, Eı· 

ref Kadri, Hasan Gtır, Baarl 
Üfler, Hamdi Tokay . Oku · 
yani r: Tahılb Karakuı. Sa 
fiye Tokay . 19 00 Konuıma 
(Dıı politika hadııelerl} 19. l 5 
Türk müzlil [Halk havaları 

- Stv lı A~ık V yı 1 ve lb· 
rahim, ta"dim -ed : Sadi 
Yaver Atam n 19.36 Türk 
müzlii [Eıkl ea rlerden mü 
teıekkıl proğram ] Çalanlar: 
Fahire F.enao, Refık Fenan, 
Cevdet Çağla . Okuyanl r: 
Muallim Nuri Halil Po rcz. 
20 00 Ajanı meteoroloji ha 
beri 1, alraat bouaıı (ftat] 

15 NiSAN 1119 

Alaşehirliler 
bu gün geliyor. 

Alatebtr Halke•I ıpor 
kolunun ı l ceflnl yazmııtık. 

Oo beı ıporcu •• ır lda
r<1cldeo miirekk p oiaa ka -
fale bu ıGn 6.40 treolle 
ıebrlmlze ı lecekler 
yarsa ı at 15 de Halk· 
evimizle voleybol •• 16 da 
futbol maçı yapacaklardır. 

Bir köprü ~eton alarak 
yaptnılıJor. 

Deveyoncaatle Oruçıezl 
mahallesini hail.yan ve fabrika 
yanındaki Çay deresi dzerlnde 
ki bir k6pr6 betona tah•il edil-

mek üzere laıaata baılan

mııhr. 

§ lzmlrler mahalleıl•dekl 
hayvan pazarının çukur yer
lerinin doldurulmuı ikmal 
edtlmlt Ye tat döıenmeie 

baılanmııtar 

Vesikasız motosi~leta 
~inmiş. 

Sındırııh Aiaoiluaun bin· 

dlil motoıtklet pllkaaız Ye ken 
dlılnlnde binme ehllyetnamHl 
olmadıiındao Beledtye zabıta-
11 tarafından beı lira nakdi 
para cezasına çarptarılmıı· 

tır. * Memnu caddeden, aıo 
toıtkletle müteaddu defalar 
ıeçtığl ıörü\en J\y•alıkh 

Ômerden Belediye zabıtuıoea 
bet Ura ceza ahnmııtar. 

... -

8jr ka~IOI teCBIÜZ etmiş. 
Evvelki gfin A yıören 

mıhalleelnden lbrahım kızı 

Hatice Medlaebotızındakl 

tarluında çalıımakta iken 

aynı mahalleden Huan ol
lu Şababettlola aoıızın kadı-

nın üzerine hücum •e 
aamuıuna teca y(lz 
etmek tıtedlil iddia ve ıt

klyet oluadulundao ıuçlu 

1akalanarak adllreye teıllm 
edllmlıttr. 

20.15 Temsil (Pefeu •e Me
llzand] Yazan: Maur!ce Ma· 

eterllnk Tercüme eden: Ek
rem Reıld, T-emıtl eına11nda 
Cemal Rettd piyanoda Cla · 
ude Dohu11ynln operasından 
« lnterlude » ler ç lacaL:tır. 
2 l .15 Memleket aaat yara. 
21.15 Eıham, tahvilat, kam
biyo - nukut borauı [ fıat) 
2 l 25 Neıelt pllkl r - R. 
21 JO MGztk (iKOç6k orkHt
ra: Ş~f Necip Atkın 1 -
G nglbarger-Efıaaeler 2-
Schaefder - Meıhur röfrea· 
lerden - Potpuri 3 - J. 
Stra 11 - Neı 11 Vah ope· 
retloden - Buıeler V frl••· 
22.00 Haftaltk poıta lcutuıU· 

22 30 MOzlk ( Opeıetler
PI] 23.00 Mnztk (Caz~aod · 
- Pi ) 23 45- 24 Son •J•P' 
Jıa berlerl •• y'arı1tld prei· 
ram. 



11 N1SAN lN9 TORKDIL 
IAJl.A ı 1 , em 

Fikirler: 

Zeka ve iman 
laaaa :ıekl11, her türlü 

kudretin f e•ktr;de bir •arlık 

hr. ~eıerl me•cudJyettn te 

ÇEMBERLAYNI MUDAFAA 
1 Suıh polıtıkuı muyaffak ı ı baııoa geçtiği ve ıulh tm"lnı yok mu idi dtye 

Bir harP patlarsa 
L d- da bul;;.an J.300.000 

on ra k' 
mektep çocuğu ne yapaca • 

. meli de odur. Medeniyet 
dedllfmta yOkıek 1•ıayıı U 

pi, her türlü aled hamleler 
hep oauo birer harika ese
ridir. Zek ıi dedtğlmlz mele· 
ke me•cut o:masa teli, ne 
dünüo btklyeal•I nlata• 
tarih; ne milli mazi; ne de 
bu ıClnün fea ve irfanı me• 
cut olamazdı 

• * * 
laıan dedillml:a her •ar· 

lıkta mubalslrak zekldan 
lalr nebze olıuo ııık leman 
eder; akli melekeıtat kay· 
betmtı deltlerde bt_le .. 

Hayata 16zlerlol yeni 
açaa bir yaYruaua atlayııı; 
kendlılnl beıllyecek olan 
memeyi arayıı; annenin 
ıefkatlt bakıılarına Malnee 
ıcılGıD INp aeldaıa çeıttll 
teeelktertdfT 

* ... 
A•calr, Hkl, tek batına 

bayati btr kıymeti batz de 
lıldlr. Zeklnıo me•cudlyetl 
mlreffeb yahut ıadece mtl 
emmen hayatı ıllortalıya· 

maa:. Ntae keıkla aekllılar 

taama kı: Y aıama tle ölüm 
araaancla bocalar, dururlar 
Nıç&o?. ÇOnk6 zekllarıoa 
imanlara ~oktur. Ç•okO ze 
k&Jara hayati manialara ye 
necek IHdar Hfmlt deill -
dır . 

Y.loe nice kör zekllar ta 
nara& kJ: ZeJ.llarıoın bir oeb 
zeclk olan ıııfına hayat yol· 
larını aydınlatmak için kul
lanmHıoı btldıklerlodeo mü 
reffeh yaıular. Sebep? Çan 
kn zeklluına olan tmanla11, 
onlara Y•t•m• azmini ver
mit; pratik •e MJall lul 
mııhr . 

* ... 
Şu laalde? . 

• 

Zeki tek batına bir ba· 
Yat ıtfortHı olamıyor. 

Y aıamak lıtlyeo fert •e ce
•lyet; ferdi zekllara asım 

hnaa Ye enerji •tıladılı ,an 
Yaıama hakkını kazanmıı 
ohayor. 

Osman Balkır 

olmam11 blle olıa, metnle mücadeleılne ıtrııtıfl ıık keacllmfze ıormıyacak mı 

kettoln haJıtyet Ye m~nfa günler& g6zılmBn öoüne ıe ldtk? Bu ~arelere bat Yuru\-
atlerJoı düıOnen bir devl•t tlrlyorum. loıtlız l er o gOo mamıı elıaydı, hiç klmee, 
adamı, bu po\& t ı lıaya ıütmek lerde ne düıünüvorlardı? bu ıualın cevabını katiyetle 
için hiç bfr fın tı lrnçıra Şüpheılz kf, ooa kartı bü- v remezdl. 
mndı yük bır itimat beılemlyor loıı ı lız mlUeu. daha bet 

Noye Zürher Sautung ıa- ludı Daha ilk anlardan iti laoııçtan itibaren bu da•a-
aeteel, «~unday Tımee» beren büyOk zorluklarla nın her ufh uoı bü}'ük bir 
"Sunday Chroolclc», «Dntly müc.dele etmek lizım ıel- a laka Jle takıp etli. Hepl-
Sketch» ve vilayetlerde çı da Llkln, ıözQn ıık 11k ıu1h mizln h tmada oldutu glbt 
kao daha btr çok ıezctele pol tllkuına d6aüp dolıı ı ıp bu dava e vveli İtalya tlc 
rln aah&bi olıa Lord Kemı · aelmeıl btr piyango ftl de batladı ve bir çok zorluklar 
leyJn bir makaleetnl neıret- fildi. Bu pollUka, yeni bir •e ııt uzatmalar ortaya çılr -

melrtedlr. Bu makalede de· tehlike dofurmadı. Tebllke tı Nthayet. Çemberliya ile 
alhyor ki: '. zaten menuttu Avrupa, Lord Hahfaluın Romayı zl-

«Okaduium nutuk •e ı•- btrlblrlne dOımaa olan ide- yarellerlal takip eden bfr 
sete makalelerinde, buıOn· olojt bölıelerhıe ayrılmıt anlaıaıa yapıldı . 
idi A•rupa buhranının me buJunuyordu. 8uoların ara· Sulh polıu&r .. ıoa taraftar 
ıuhyetı , bu -.eya ıu ıuretle, ııodald uçurum derlnl~ttlk - olaDlarıa, memleketlerinin 
BrUaaya bik6metlne •e hu· çe derlnleıtt . poltUk ıııtemlert lnıtltereafa 
1111tyle onun baıkanı Çem Hldıeeleri daha zt1ade ıtatemlne benzemiyor diye 
berllyne 7ükletmeye çalıııl- tebrik etmek, muhakkak ne ltalyaya •e ne de Al
maktadır Eter bu ttidıada kt harbi aoüoe ıeçılmez bir manraya karıı itiraz etmek 
ıeabet nua, bu takdırde, tekle ıokacaktır. hakları Yardır loı•lızler de-
bu meeuıı,etla bir lnımıaı Yal~ız eabır •e eebatla mokrattırlar Sadece mılle-
Çemberllynın poltttkHına bir ıulb polttıka11 ıütmek, tin kendi mGme11tllerl tara · 
ıerarla mOzaheret etmtı olan· ıulh Gmidlol terebtlırdl. fındaa konan kanunlarla 
laran da yOkleomelerl icap Memleketin bayılyet Ye tehdıt edllmıı olan fert bil 
eder. menfaatlerıaı dGtün~n bfr rlyetı, bizim en kıymetli 

Yalnız bir fert ntandaı de•let adamı, bu polıtıkayı mlra11mızdır Fakat, baıka 
olmalılıjım hHeblle delil, ıOtmek lçtn htç bir fıuatı memleket ılıtemlerlotn bize 

l asetelerl Brıta11yaaıo muh- kaçıramazdı .. Hatt•. bu po uymamHı keyfırett bızı biç 
alUudar etmez 

teltf yerlerlade çıkmallta lltlka munftak olmamıı bı 
olan latr mGe11eHyyl tdare le olH, vaziyetimiz her Denildi kı. lnılltere, Hıt-
eden bir adam 11fattyle de halde, bundan ıkt yıl avnl- lerle yaphlı 16r61melerde 

kinden daha '·ötO olamaz" hiddetten fazla 1abar ıöı bu meaulıyeU paylaıanlar · • 
terdt. Hakikate• ıuou teı 

dan biriyim Geçen ıon ba- dı · ltm etmek lizımdır kı. in. 
hardan beri de•am etmekte BuıOnkü gQnde, BürOk ılltere dOnJa ıulbu itinde 
1 L-h 6dd t• b Brltaaya ba'-tkaten daha o &D uta raa m e nce u, 1 

"' oldufu kadar btç btr daYa-
ıazeteler. hükumet polıtl- mQkemmel bır durumdadır; da bu derece 1&6t6 ,bir ha 
kaaına müzaheret etmtıler çünkü, yalnız DJÜdafaa ıl yal tokıaarıaa utramamııtar. 
Ye bu ınn de bili müzahe lihı iki yıl t.-vvelkıne ıöre AYuıturyanın ılhakı, Yahu 
ret etwnelıtedırler. imdi, b l · kat kat daha kuvetli olmak- dılerc ren görülen muıune-
haa.. ıoo aGnlerde geçeın la .kalmam•ı· manevi pru le y "..buna beozer daha bir 
tkf yılan hidıeelertnı d6ıü · Ujı de rakamla ifade edl ıürQ meaele, efkln umumi 
nerek •t•itdakl ık ı nellceyi lemlyecek bir ölçOyü bu\ yeyl 0 kadar ı•ıırth ki. 

çakaı.dım: mutlur. Londra ile Berlın araaında 
1 - Su h poltUka11 deol· Şayet bir facia olacak yepılan g6ıOımel,r, bAzao 

lea pohtık~d• -;Hfle kar.11- oluna. kan dökmenin ıuçu ımluin11z bir ıekıl aldı . » 
laoacak değıl, b•kktyle ıu- bize 7üldeoemlyecektlr. El- ---

rur ve ı(tthar duyacafrımız 
tayler olmuıtur. 

2 - Alman meeeleelnde 
bu pohUkanın hedef ıne va 
ramamaaıoda bizim biç bir 
ıuou talntrlmlz yoktur; fa 
kat bu polıttka loılltereye 
bGUln dünyada uzuo müd

det keod ı nt hlı ettıreceek 

olan baha btçtlemez mane 
•l bır kuvvet kazand1rmıt 

tır. 

Şand ı beo Çemberlavnın 

iertmlzln tertem•z oldutunu Gürbüz çocui môsab~kası 
bütüo dCioya b lecekllr. 

Bu noktayı da tebarQz 
ettirmek lizımdar: BrttanJa 
hükumeti, ıayet hldlıehrı 

kendi halıne bırakmıı ol 
eayda ve bunun netlcetlnde 
harbe veya harbin yanı ba 
ıına ıürükle amit oleaydılır, 

bu h lsdırde bu fe)lketın 

(oe ıekılde nettceleolue ne 
tlceJeoıln, harp daima bir 
felikt!ltlr.) Ön6nf' geçmf'k 

Çocuk Eıirgeme Kuru . 
mu Baıkanllğından: 

23 N11a n pasar ıüaO ta 

at 15 de yedi Y•1111a kadar 
olan çocuklar aruında aıOr 

büz çocuk müaabakuı ya 
pılacektır . Çocuklar1nı bu 
müeabaka1a tıUrak ettir 
mek iıtıyenleıio Gazı oku 
luoa mürııcaatlara rica olu-
nur 

•••DTürkdılıoıo Tefrlkuı: aaaaaaaaDaaaaaaao
0 ~ ~ 

debtlecek bir miif reze hali
ne ıokmuıtu. Vakıa bunla
rın yarmna Goblyl bir daha 
ıörmek naılp olmadı, fakat 
Moiollann dljer k11mı 90 
tul dalreelnt dolath Ye tek 
rar geri ıeldt. 

beraber ıtdemezaenlz de, ıl· 
zla de btr vazifeniz Yardar. 

i CENGiZ lnlAN i a a 
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biitfto Hılzadelerint, lırer.ıdı çok daha mOhlm bir vazı 
yoklufu eıouında karııık- fenln hallt kalayordu. O da 
lıldar çıkarma11 m•bteaıe\ bu 250.000 ~•ıılak ordunun Bıyka 1 
hartı ada111lano her birine aölGoden ta Orta Aıyanın 
elçiler ıöodererek orduda 'ükıek daf ı•l~tlelerlnl •tarak 
mevki al111alaranı talep ettt. lraaa &&adar gltmeaJ ııtı Me· 
Onların blzOJetlerlndeo lıU· •fie tab111JneD, hatta 1Qüıta
fade perdeıl "ltıDda, han, ktm ıGauJnde. 2000 fer•ah 
bunların hepılol memleket- kadardı ve 61le J•rlerJ 1ıeç · 

zaklaıtarırordu . mek J•zam Jdl ld, oralara bu 
tu u 

1 1 ıdareılnl ı6a blle ae11ahlar. ıayet 
Memleket n 1° d tutma· dıkkatJa tı=çhtz ecldmtı Jcer· 

b k ndl e 'D I 
inal • .El ıler •• tanlarla ancak ae9ab11'yor 

..yı doıoooıor ıdı . ~ohl 11 lar, batta lıu --brih~OlılDktekı 
poıtalar va11tutle 1 .,,t bir ordu ıç>n bu hare 
lwındekt idare laıyıtlerlJ 1 

ket gayri kabil& tatbtkttr. 
datma tema.da buluaacaktı · Fak~t Ceoıılı han ordu-
Oiullarınclan btrtttol de K~· unuo bu yOrOyüıG yapabl -
rakorum •alfıl olarak bıra • ;,c~itne bir dakıka bıle 
tı. l 0 he etmedi. O. bu koca 

Bu meHle de b&1leee hı 1 : .,.u etUll 1er• ıt· 
94itldlkte• IO•ra 4'1t,.,•I te Of llJU 

Han 1219 ıeoeelnln ilk 
baha11nda, ordunun cenubu 
gar bide akın bir nehtrtn ot 
laklarında içtima etmeıfol 

emretti. Her 'fıQmen o ıua· 
da kumandanlarının oe&dfa
de toplandı, her •lcek d6rt 
bet at ihtiyat olarak bera -
ber •etırmltU· Y aa 111iidde
tlnce IJfce beelealhnlı bin 
Jerce •ılır ılrOlerl toplandı. 
Haaın en kOçGk otlu bir 
kumanda deruhte etmek 
(jz.eı e ıeldl Ye bathyan ıon 
baharın flk gOolerınde Cen 
ıı z han da Karakorumdaa 
ayrıldı 

Hareketinden evHI g6~e 
be de•letl• kadınlarına kO · 
çGk bir emirname ilin et

ti. 
«Naı Df Jı-.ltr ... ~rtıı. 

ErkeklerJntz avdet edinceye 
kadar yurtlara foUzamda tu 

tuDuz •e bllha11a poıtacı Ye 
olçllerto ıecelerl kad,kları 

vakıt t1t btr yemek ve 16 . 
zel btr yatak bulmalaraoa 

dakk"t eclınız. Kadınlar inu · 
harlpl"re bu ıuretle ıeref 

verm•JJ bllmelldtr.,> 
Ordu.Aha dofru atanı aO· 

rerkeo betktde bir daha av · 
det ede•l1acafr f •krl ath11l 
ae girdi. GOael Ye ormanlık 
bir araziden ıeçerken yQk
••k btr çam •facıaı uzun 
uzun ••rretUkten ıonra: 

- Karaca a•ı lçtn sGzel 
b!r yer, fakat ıhtlyar bir 

adamın ebedi lıtlratı6hı 0 t. 
aıak ıcın daha mGıkeaunel.. 
Oedı . 

Kecıdlıl GldGktea ıoara 
)'.atanın yüluek ıeıle okun· 

•••••• •• berketJa ba1allaı 
llu ~Jtalt• ı•ıe t-. et· 

k lur1• raber alacaktır. 
«Bir harp çıkaca O 

0 
k Gerek çocuklar, ıerekıe 

Loodradokl 1 JCO.OO metl~ 6iretmenler için en lOzum -
ne ıure 

ttp çocuğunun lu etya da bir takım ara-
hareht!t etmeleri l&zun 1

1' balarda torbalar l9lnd• ta -
d 1 kararlaıtın an 

lecejloe ar t alere ıınaaktar. 
J:ı.abat, bat 6fre •e Hazırlanan talimatta de · 

b tldlrilmtıtlr. l l r ,.. ntlıyor ki: 
Pek yakıoda rfıa • 8 n «Tabliye eına1ıoda e•dea 

l b kararlar, b6t kD d b 
zı ıp u 

1 
btldlrllece , çıkamıyacak ka ar uta Ye 

Loodralııara I k· yOrftyemlyecek derecede bir 
•e babalar• yerJ eee ı t 

ana " çok çocuklar b• unmaeı a· 
ttr. talimata biidfr. 

Bu kararlara •• Her halda biltln ııaıftan 
b tebllke • 0 

16re b&yle lr ••ktepJere halkın bunlara kartı bil10k 
kuunda bltOn r ••· il k ile 

1 .a ,,. bir aempatl ıuılerere • • 
telefonla tkl ac• • e 

rlpdeo ıeleo yardımı yap· 
rtlecektlr · 

lık emir ıudur: ol•· maları beklenir. 
- Telııltkeye haıır Orıanlze partileri lçertıl-

D• glremlyecek Ye yahut 
naı! baı 61· ki 1 ip Bu emirleri alan 6tekt ıtrmelerl karaıı ı ı muc 

ı hemen, olacak çocuklar bu te,.kk&l-
retmen er. arduncılar lr ı D 
61retmeo1er ye 1 batla• iare ıokulmıyace , on arı 
hemen tedbir almaJa a,raoa naldı dlılallecektlr. 
yaealdardır. talııltyenl• Bulaıık baıtalıklara mlp-

lklncl eatlrle d teli olan ~oeuklar. mektep· 
lı OD an L 

tarihi bfldfrf lec• , 1 birer itleri• ara1ına ahnmıyaca., 
ıonra b6t0~ m•~:::k~:rdlr· bunların .iller çocuklarla ye 
btrhk t~tkl 1 bir aam•· halkla temHI• bulunmakıı· 

Her atekteblD her •ın nakit için teflbfrler alı-k Ayrıca • 
rHı olaca tar. 1 •• oaeaktır » 

,_ Oıerlade Jım b b 1 
meatep, l bırer yafta Bu rtHlede aaa H a a ara 
numaraıı J•ll .• f bırhk· tabliye için l&ararlaıtırılacak 
taıı1acakhr · Bu J• ta 8 ıa olan ıOnde çocuklarını mek· 
l le beraber ııtuJOD 
er klar te teplere ıöndarecek ol•rlana 
tGrülecekUr Ç:::ayetlırlnl bunların muntaaam bir ıu· 
ölretmenler ı kol ı 

k ıtaalar ye rette talillJetl mGmkln o a. 
bltdtrece vo bulu•dur•· el 
larında bandlar oetı hatırlatılmakta ır . • 

_ Oeyll Herald caklardır. t ı&re 
H 1 an talim• • k b' ·handır azır aD kil yaııta· Cocu ır cı . 

tahlı1• ıab:h• ::çukta LoDd C~cuk Esirgeme Ku-
ları uat ıe iz eklerdır. • ·ı 
raya akaD ed~C f UDIU binlerce CJ }QIU 

bareketlnf, nalı· d bir 
Talebeaıo • d kacak kucağın a taşıyan . 

ar• açı Y ld b llnt temCn ye k esere mabeddir. l 8 ır 
thul•fları bal etm;e aabaJ- ıı·ra verİJl siı de üye 
ıtmdıdra meınur 

dıl111t1tfr. ) t 
tar tayin e 1ıo111et t•t · o unuz. 

Bu teıklllt. hO cak Hastalıklı çocukla-
ktlltıyle el blrhil J•P'tab-
ve mektep çocukl•r::~tepU ruı çokluğu milleti 
ltyeelnden toor• ı eılne bat· inkıraza sürük.ter. 
olmıyanların tab IY k 
lanacaktar. Yoksul yavruyu ur· 

Her çocuk ııerınde~!k~~ tarmak için yılda bir 
bııe de bırlll&lbte blrçam•ı•r, lira ver Çocuk. Esir-
detıımehk e ııe. 1 me· 
Pijama ye tutalet 111• •• k geme Kurumuna üye 

ı · durac• -ıtol bt ra ber bu UD ol! 
tar. tabii- Çocuk Eıirıemo Kuruau 

Her çocuk •~,:.•D:elecek Genel Merkezi 

ye aGali için de be· 
mıktard• yıyecel•ol 

1 olduiunu htl-::;; ~=~~: zabttlerıle ••· 

kerlertoe batkı ıuretle blt•P 

ettf: • L 

S b Dımle berauer, - fa e 
.ı bir adama bizi tahkir eueD 

bulmak lçlo yola çaluyonu -

1 benim zaferlertme auz; ı z 
ortak olacaluınız. Ben lıte· 
rim ki, on kııtala kumanda

nı, on bfn klıtnla kuaaanlia· 
nı ıtbl dalma me•ld Y• va
ztfeılnl bllılD· Kim vutfeılnl 

.... kendi ve kadıala· Japm•- ti 
rlle çocuklarını• ba1abllı • 
mabHtmlt o&•r· 

Ojulları. Orbualar ye ..... 
telif oba retllerlle bir atl-

11akered•a ıoar• Hkerl ka-

'.. 

•lyaret etmek asere rar• 1 .. 

atana ıGrdO · 
Han timdi 18 yatını ılrl• 

yorda; ı••lt yaza derin ,ız

ıılerle dolmuf, derlıl Hrtleı · 
mit H kurumuıtu. 

K11a keıtlmlf ••r• cllıllk • 
ı.r J•ad9, ..,, "'' kar ,aa. 

ılvrt eteri Qzerlnde oturuyor
cla. Katlanmıı heyaz kıl eer
puıu kartal lsanatlarlle m6· 
zeyyendl; lkl kulaianıa lala· 
de, eert rOzılr Ye f1rtıeala • 
ra karıı ıerpuıu uçmaktaa 
muhafaza için boynur. ıı"t iki 

kumaı parçau iniyordu. 
Uzun koll11 ıtyah tamur 
kOrkC altın yapralrlarclaa 
~am61 bir kemerle "•il••· 

.... ,ta. 
Sır keUme .a,lemadea 

aara1a clı•ılm'ı ola• ıl•arl 

kıtalar1aı ıeftlt elif1ordu . 
ıallkler fe•kallde dtkkatle 

teelıb edllmlttl· Her erkek 
iki Ja1a malikti •• okları 
için bir aıubafau l&flJ•r
du. MtjferJer hafif Ye ra -

hattı, demtr pllldarla mee· 
tur deri bJr 6rtG • .,.,ı •u· 
laaf au edı1erdu. Hlcum 
alaylarıaıa atları kırmıaı Ye· 

,a ıt1ah •erntldı d•rldea 
•am61 zırhlarla •h••lahez
.tı. 
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Alman yanın 
(DOokG yazının de•amı) 

Beynelmilel vaziyetin ka
r111k bulunduiu ıu esnada 
Almanyanan •e Romanyanın 
devlet relıferl, kendi mu
rabhaaları vaaıtaalle ııbu iki 
memleketin ıulbcuyaae ar· 
ıulara (berinde tarar etmlı· 

lerdır. Bu matandan "t! pek 
bilJQk bır luymeU bala be
yanat, btlbuıa Tuna Auru· 
puı lçta. huıiudlarının mü
daf aaıı ve Romen deYletloln 
lıtlkllll huıuıunda ıöıterdl · 
il azim ıtltı Romanyanın bu 
mıntakaclakl ıulb ve teırtkl 

meaat arıııcuıunu ela dalma 
teyit etmtıtlr, 

Romen milleti, dGa akt 
edilen akordu, bGtOn ehe•· 
mlyettat bentmıtyerek mem 
nualyetle kabul edecektir. 

Yine Tımpul ıaıeteal (26. 
3.1939) Alman·Romen ıktt · 
•adt a11la1m&11 baıhlı altla
da n•trettlil batmakalealn
de, iki ıGo eYYel imza edl· 
len muabedenln iki mem· 
leketln mGtehueırları ara· 
11nda uz•n zamanlardanberl 
m61akere edilmekte oldu· 
tunu, bu muahede, 1935 
Hneılnde mtlnaklb muahe· 
deyi teknik bakımdan itmam 
ederek dGnkQ ve b11 ıOokG 
Romanyanın vaziyetinde bir 
tebeddOl ba11l etmedjilnl," 
Almanyaaın Romanyaya Gl
tlmatom verdlflne dair çı

karılan menfur taylaların 

aalı ve eıaıı olmadıfını ve 
ltunun Itır f antazlden ibaret 
lnalund•iunu, kaydederek 
ezcQmle ı6yle diyor: .· 

«Romen - Alman anlaıma· 
11, hltta metni ile de tabı . 
aar arzularıaı •e lmklaları
aı be;taraf etmektedir. O, 
16rdliC!ımGs veçhlle, Roman
yanın dlfer deYletlerle olan 
aktıaadl mGbadele lhtı1acını 
derpft etmek ıurettyle iki 
memleket beynindeki mG · 
badelelerl taaslm etmekte -
dır 

Zira buna mGmaıll anlat 
maların dlfer devletler ile 
de yapılmaıı mOmklndür. 

Onun ruhuna bakacak ol· 
uraak, iki ıün eYYel imza 
edilen mukaYelename, blı:e 
aaadet yolu lmklnlarını bah. 
ıetmektedtr. 

Fakat bunun, ıilkdnetle 
ve aormal olarak ve Hr 
11lmaz kakramaalalrlarla mQ 
daf aa edeceftmlz yatan HY· 
ılıl tadblk edtlmeaı llzım · 
dır. • Curentul, UalYeraul •• 
Romanla ı•zetelerl de aynı 
mOtalealarda bulunarak hü 
k6metl bu muahedeyi akt 
etm~ye muvaffak oldutun 
dan dolayı tebrik etmekte 
dırler.» 

19 Tartblt «Semualul» ıa 
HtHI «Romanya, Şarkta bir 
ıulh &mıh olarak kalmak 
lltemektedtr» baıhklı bir ya · 
z11ıoda t61le diyor: 

~Avrupanın ıeçlrmekte ol· 
dulu ıu afar zamanlarda 
Majelte kral, memleketla 
meıul adamları ile va:alyetl 
milzakere ederek milli mea· 
f aatlerlmlzta korunmaıı za· 
manında icap edea tedbir · 
lerl al•ıtbr . Memleket bu 
buıuıta mGıterlb olabtltr. 
Me•leketta mGclafaaıı için 
hl1Gk •ataoperverler ile her 
daim fedaklrlıia mlheyya 
kahraman ordum•z basar· 
dır. Bu •emleketla ltlyQk 

emeliişg 
deYlet adamlerı. .ralın ve 
hanede nın etraf anda bır du
yar teıkll etmektedırier. 

Buaün her tür n ı htl ıh 
UrHlara kartı mllll menfa
at fıkrl blktm olmalıdır. 

Romanya, lıtıkbalde dahi 
fark ta bir ıulk lmlll olarak 
kalmak tıtemektedlr. Fakat 
bu tarıh! rolünü ifa etmek 
için preatıj ubıbt olmak la· 
21md1r LA tn preıtıJ, mtl
letln kentli zl•amdorlatı 

etraf ı•da 16ıteruefl teı&· 

r.Gt ile karıılanabıltr. 

Bu memleketin meıul 

fakt6rlerlntn dOn aktım 
g6ıterdıklerl yOkıek mtlıl 

teHaGt nGmuneal halk ara 
ıında derin bir teelr hH1I 
etmtttlr. Romanyanıo bu ıt· 
yaıl faalt1et1 de hudutları . 
mızın haricinde bQyOk bir 
allka uyandırmıthr » 

19 tarihli «Curentuh> ı 
zeteıl «Dram •• meıuhyet» 
bat1aklı bir makaleılnde, 
« Parlı ve Loadrada b6yük 
heyecan vardır. Çekfıtan 

lıUkllllnln tlıa11, Fübrer ta· 
rafındaa •erile• teminata 
bir tecav6z tetkll" ettlfl an 
latılmııtlr . Manıb konferan-
11eda hlklm olan ruh 61mOı 
ve defnedllmtıtır. BGtQn bu 
ldıololık yayıaralar llalet· 
tayin bir tee11Qf levaata11· 
d1r. Gerek Fran11z ve ı•· 
rekıe laıtllz efklrı umumi 
yeıl Genevrenln batıl ha· 
yallerlne kapılarak yaphk · 
lan yaDlıthkları• heaablyle 
me11uld6rler.» Dedikten 
ra dln1atla kuYYetln her 
daim blklm oldujundan ta
rf bte bunua birçok mtıallerl 
ıör61dOIGndıa, Almanla· 
rın Baltık Ye tlmal de 
ntzlertaden Kara •e Eıe de· 
ntzlert•e ve Yuıoılavya ta. 
rlklyle Adrlyatık denizine 
çıkmalı huıuıunda biç bir 
maniaya tHadOf etmlyecek. 
!erinden, Belçlkada fılaman
lar meaıleılnln çok karııık 

oldufundan, Hollandada ko· 
mGnlzmla baı 161terme1t 
çok muhtemel ıörQ ldGf&n· 
den ve Alman kaYvetlerl 
ıarbe teffccGh ettikten ıon
ra lnıtll• Ye t·ranıız efklrı 
umumlyealnfn bu ıünkl 
konforlu mnktlerlnl terke 
derek harekete reçecelde 
rlndea bahıetlerek ezcGmle 
161le diyor: 

«Ceaene ıt raaetınıa ba . 
rarıtlı taraftarları, bu rünkQ 
•azlyetın eHıını, İtalyaya 
tatbik edılen · zecri tedbir· 
lerde aramalıdırlar. 

Almanların Merkezi Av . 
rupada ilerlemelerine lu rıı 
durabilecek yeıi.ne b€h0k 
devlet İtalya idi Bunun mi 

Hlıoı, 1934 unealnde ltal 

yanın Brennero cepheılne 
derbal on fırka Hker tah 
ttd etmealyle ıörmOıtük. O 
zamanlar. gerek loılltere •e 
aerekae Franıa Almanyanın 
kun·etlnl kale almadıkları 

glbt H1tlutn enerj ik faali· 
yetine de ehemmiyet ver· 
medtler. BlnDetlce. ltalyaya 
zecri tedbirleri tatbik etmek 
ıuretlyle onua Almanyaya 
teYclbtnl Ye Roma - Berlla 
mlb•erlaln ıbda11nı llazar 
etmlt oldular. Merkezi A•
rupa zecri tedbirlerin ılya· 

ıetfnln cezaaını halen çek · 
mektedlr.» 

20 tarılall «Ttm,.l.1 ıa • 
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aeteal •!nglllz - Alman ta•· 
zıhı., baılaA'ı altında neıret · 
tıfı bir bat makalede, Çek · 
S lo•akya hldtaelerl mtlna 
ıebettle lnıtllz ve Alman 
beyanatandan bahıederek: 

«Şayet beynelmilel kriz 
beyeU umumlyealyle açık 

ka acak oluna, bu tayzlb, 
btlhuı Avrupa mıntaka-

11nda derin Hnıntılara ma
ruz bırakılan vaz yetin ve 
beynelmılel nızamın t Ukra· 

ta huıuıundakl müıbet yar 
dım arzularını 161termekte 
cltr . ., 

Yuna• baaını Orta A• 
rupa hldlıelerl hakkında 
Hdece haberler n~pederek 
mGtalealar dermeyan et. 
mekten · çelcfnmektedtr ler 

Yalnız " Etnlkt • gazete1l 
20 3 939 tarihli nthha11nda 
f' Buhranlı bar hafta., baıhiı 
altında neır~ttlil baı ma 
kalealnde, « 12 milyon nü· 
fuı1u Çek - Slovakyanın Al · 
manyanın devl.a btinyeelne 
Uuhak ettıftnl» kaydettikten 
ıoara töyle diyor: 

"Bu hldlaeden ıonra 

Çek- Slovakyanın Alman 
yaya milteveccth kara Ye 
bava kuYYetlert rollerini de 
ilıttra.lt\erdlr. Alma• aleyh 
tarı &Clmrenln ileri hava ftı · 
ıO Almanyaaın ileri ü116 ol· 

m'!ttur. 

Beklentlmlyen bu Ani hl· 
dl1elerln huıule ıetlrdlil Ya· 
zlyet btitftn dünyayı endi· 
tefe düıGrmütlGr . Ve ıeçen 
haftaki hldlıelerln umumi 
bir lttlaltn baılanııcı olup 
olmadılıada her kea mOte· 
reddtttlr. "• ~ 

Berlln mthYerl ile her 
banıt bir ıekllde it blrllft 
etmek ilzam ıeldtftnl, ileri 
ıilren laıllla ve Franıııııc me· 
haflllerlnln bu meyli tama
mlle 11f ara dDımüttür. 

Bu eGn gerek ılyaıal par· 
tıler, ıerekae efklrı umumi· 
yeye daha metin bir muka
belede bulunulma11 lOzumu· 

nu ileri ıOrmektedlrler. 

Tullhaha teufl, de•letle · 

rln fıleo aeferber haline geç· 

melerl ve bldlaelerln mey · 
eaada olan aetlcelerl tlerlıl 

nln nereye varacıfını g6ı· 

termektedlr . 

Londra, Parlı ve Nevyor
kun en ciddi gazeteleri, 
«mlbYetla gtdlıln! maal ol

mak• lfazumunu tebarOz et· 
tlrmektedlrler. 

K uvvetlt ka blDeler tetklll, 
aeferberllk etnfrnamelerl, 
matbuatın n~trlyatı, b6t6n 
bunlar devletlerin düıündGk· 
lerlnl meydana koymakta · 
dır. 

Dtier taraftan Alma•yada 
milli bir ıaleyan göze çarp 
maktadır. AlmanyanıD Av 
rupadakl mevkllat anlamak 
tatemlyenlere kartı t•ddetlt 
kin Yar.lır . Bu haftanın da 
ha iyi ·ıeçmealnl temenni 
Ye ümit edelim.» 

Son günlerde Bulgarlıta · 
nın aef erberlık tl&n ett i ği 

hakkında bazı ıaylaların 

ıiolattıiını nazarı tttbara 
alan Harbiye Nazm Gene
ral r .. kalof ıuetecllere 
ıunları 16ylemı1t1r : 

- Btllnıata ki Sellnlk 
anlat mHından eYvel milli 
müdafaamızı orıanlse et· 
mek laakkıaa malik deill· 

Gazt caddeıl karııııada 

Karakaı ıokafında 7 oda 2 

ıalon ayrıca mutfak ve bir 

mtktar bahçe tle tatlı ıu tu· 
lunbuı ve ahın bulunan 16 
numarala hane klrahk Yeya 
ıatıhktır ... 

Talip olanların Abahaae 

hanı karı111nda Uncu Nazlf 
Ertonguça mür caatları. 

ili. K •pit•I: JOOf)00,000 Türk Lirası ~ = Yurd içinde 261 Şuf?e Ve fljans ~ 
il Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler "* . .,,. 
,,ı Her tirli zirai tkra•lar-dlier bllcOımle banka mu· .,. 
• amelerl bOyük ıubelerinde kiralık kaaalar. ... 

lhbar11s taıarruf •e kumbara beaaplarında tkra· 'tir. 
ml•eler. .,.: 

"' 1 .,,. . 

"" .,.. 1'J lkramtyı: lllklarlı lkramtgenln tutcru 'fit 
J1J ADEDi L1RA LiRA 'f* 

Bahkesir sulh ~utuk-
1 

~ 1
: 

1
: : 

L 1,' ı· J t 250 J50 'fit 1181\ım ıQinuen: • ıo ıoo 1000 • 
Bahkeafr Poıta - Telıraf 1'J. 25 50 1250 '1/t . ~ 

tdantne izafetle mGdOrtı Me .ı JO 40 1200 • : 
lth Eoııo tarafından Balıke ,,ı 40 20 800 #l· 
ıtrın Vicdaniye mahlleıln· .1J1 108 IÖÖÔ J*· 
den eıkl mllvezzl Fahri (Pa fJ. B• lkra•dyılır hu df aıdtı •tr elınak durı se· : . 
lamutcu Hafız Muıtafa ol ; nede d6rt dıf a bu miktar u:erlnd111 kura Ut ~c'fıtı- ... 
lu) aleyhine açılan alacak ~ lacaktır. · '* 
daYa11nda: Müddetaleybe • ). J. J.). '1-'1-J. 1-J. ... 'I 'I J. J. J. 'I 'I J. J. ......... "1-•• 
16nderılen davetly•ntn lka-
metılh mahalli meçhul ol· 
duf undan bahtıle bil& teb. 
111 iade edtlmlt Ye mahire· 
mece kendlılne llln yo1u ile 
teblıfat yapılmaıı kararıtr 

olmut bulundufundan mu · 
malleyh Fahri Palamutçu· 
nun muhakeme ıOaG olan 
8 may11 939 ıaat 16 da 
mahkemede hazır bulunma· 
ıı alul halde kendlılne sı· 

yap kararı Yerlleceil lGzu · 
mu teblıiat makamına ka· 
im olmak Gzere llln olu
nur. 

Bahkeıir f cır&t ıa 
sınayi odısmdan: 

Bahke1lr Ylllyetl merke· 
zlnln Cumhuriyet maballe
ılnde 9 aumaralı hanede 
oturan Türkiye Cumhuriye
ti tebaaaındaa olup Mılltlnı•· 
uetler catldeaınde 93 numa · 
rah dOıklılnı lkametaihı 

t cari ıttthaz ederek 934 yı · 
lıadanberl bakkallık tlcare 
tile lıttıal ettlllnl beyan 
eden Alı o§lu İbrahim Ôz
deoln unvanı ticareti bu 
(Ba"kal lbrablm Ôzden) 
olarek tHçtl edlldlil ılbl bu 
unvauıa imza tekti de TOrk· 
çe el yaz11ıle (I Ôzden) ola· 

rak ticaret kanununun 42 
ocl ~addealne ı6re Bahlce 
ılr ticaret ve ıanayl oda· 
11nda 13 4-939 tarıbıode 

1070 numaraya kayıt edil. 
d•it tllo olunur. 

Bc.ılıkesir Askerlik 
Şubesi Başkanlığından: 

1 - Yedek ıubay yetlıecek derecede llıe ve muadili 
ve daha yftkaek derecede tahıll 16rmOt ehltyetnamHI ol
mıyanlardan 333 dofumlu ve daha eıkt doiumlularclaa 
laer ne ıebeple oluna olıun a1kere ıltmemlt olanlar 1 
ma11• 939 da hasırlak kıta11nda bulunacak ıurette HVk 

olunacaklard1r. 

2 - Yabancı memleketlerde tahıtl ıörmGı olanlar ve 
muhacir olanlar memleketlerln.:lekt tabılllerl yedek ıubay 

relltecek derecede bulunan aıkerlık etmemlt veyahut 
• 

memleketimizde bu derecede tahııl ı6rm0t olanlar ehliyet 
nameıt llmıraolar buırhk katuına ınk oluaacaklardır. 
Bu kabil olanların ıubeye behemehal mGracaat etmeleri 
llzımd1r. Memuriyette ve 6lretme• bile olaa lıtlıaa edil
mez. ,.Qfaı cnzdanlarlyle ve talutl derecetlnt ıöıterlr ve
ıallr •• iki fotofrafla 28 alıaa 939 cuma aOalae kadar 
tubeye relerek ••Yk muhtaralannı almaları MOracaat et· 
mlyealerın cezalandırılacakları illa olunur. 

Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Kaltılı tezyit Ye tenklı kaydlyle G6oea tahlHrları an· 
barlarından Bandırma lnhfıarları anbarlarına otomobil Yeya 
kamyonlarla taıınacak ( 150.000) kalo idare mali yaprak 
tQtGalerln nakil eluıltaıeal 9 ·4-939 tarihinden itibaren 10 
160 müddetle usahlmıthr. , 

lıteklllerln 18·4 939 ula ıOnCl Hat 16 ya kadar G6. 
nen, Bandırma, Bahkeılr ıat.lıarlarına m6racaatlar1. 

boylu ızabat vereceilnl, bu Ankara ziyareti bazı entrt• 
arada Ankarayı •lyaretın~ea ka•ılarla bazı Bulıar polltl
haaıl olan iyi •• doıtane kacılarının eHrl elan aalat 
neticeleri anlatacağını ı6y- mazi.klan tamamen bertaraf 
lemıı. ıon ı6zlerl alkıtlarla etmtıtlr. Bu entrikalara ve 
karıllanmıttır. bu yanlıt kolttıkaya ılre 

Mecllı, h6k6metln milli TOrklye Bulıarlıtaoa karıı dal
mtıdaf aa tçla lıtedlll t 70 ma borçlu olarak 161tertlmek· 
mllyen levahk krediye alt te ve Bulıar mlllletlne lı6yle 

Itır kanaat Yerllmekte idi . kanun projeıtnl alkıtlarla 
kabul etmlttlr • Buıln Tlrklyenln dlra7etll 

devlet relıl ile meaal arka
«Mlr» ıazeteıl bu ıftnktl 

daıları bulunan Refik Say· 
baı makaleılDI yukarıkt dam Ye Saraçoiluaun hu-
baılık altında Türk - Bul· zurlarında da Bulıarlıtanın 
gar QJ0naHbetlerıne tahılı Tiirklyeden berhanıl bir tı. 
etmtıttr. Bu yazıya ıöre tefi olmadılı kati ıurette 
Bulıar Baıveklll Doktor tebar6z ettlrtlmfıttr. 
Köıe fyanofun Aakara H · - Türldyenln .le bizden 
yahatt eınaaında her lkt lıtedtfl bir ıey olmadıfın• 
memleket basını, kanaatle· ı6re mGtterek bayat v• 
rlnl açıkça yazmıttır. Bu menfaatleri bakımından ye· 
zl1aretten ıonra TGrkt- kdtferlne bu derece yakıo 
ye - Bulıarlıtan mlna · elaa bu iki milletin en IJI 
ıebetlerl daha aamtmt m6naaebetler teılı etmeme-
•• iki millet mOnaaebatı ye- terine ıebep ae olabilir? .. 
nt bir merhaleye ıırmlttlr . - SONU VAR -

Baııldıtı yer: Vıllyet Matbaası-Balakeıtr 


