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y ugoslavya Örsle çeki· Alman filosu · 

• 
cın arasında mı? 

nalngilterenin 
mukabelesi 1 

Londr•, 15 (Radyo) Al -••-•••• ı man fıloeunun Akdenlze 

Bir Fransız gazetesine göre Yugoslavyanın vaziyeti: . ı t;ıld1f• haberi ür.~rınr; lo 
1 g lız Aoavatau fi ornnun he r 

«Kimae aılaha aarılıp Yugoslavyaya gıtmeJrri ak-' hana• bır ıht•m•ıe kar,, der-
• hol Akdentze eçılmala ama· 

lına bile getirmiyor. Almanya, ltalya araaında de oldufu bıldhUmektedlr. 

•ıkrfmıf, dahilden derin ihtilaflarla parçalanmış o.~7.nd•;~.;;./ ;.~:;.!.nın 
b • h [~ b l ~ [ 1 Roma muhabiri btldtrlfor: tr a f! U URGR ı UgOa GVya ne yapabilir?» Romada ulu~rt hazırhktar 

Pranıısca •Parlı - Selr 
" 

ıaseteılDln Belıraddakt mu· 
·hablrl blldlrlyor: 

. . . Ea bHlt claıınceh 

halk bile Yuıoıla•yanın ıon 
aeaelerdekı ıl1aaetl pek 6y 
le zan edlldtil kadar mabi -
raae olmadı dıye d61Gam~ 
ye bııhror. 8ır taraftan Al 
manyaya 1arenltk ediliyor, 
.. lr taraftan da, oaa karıı 
mldafaa Omtdtyl•ı halyaya 
clayantnaya çal.ıılıyorda. 

Araa•utlufua ı11alı bu 
lmtdı ıaya dlıGrmilı •• 

.. u ıla Yuıoıla•lar, dellle 
t• kapıldıklarını blra:a ıeç 

olarak anlamıılard1r. Zfra 
Almanya ile ltalya aruında 

6rele çekiç arA11ada kalmıı 
bir Yauyette bulunuyorlar. 

Yuaoıla •ya timdi ıae ya 
paca? Tab•I, lrlmıe ılllba 

ıarıhp lıtatlart kurtarmaya 
ıltmeyl aklına bile ıellrmt 

J•r •• bunda ela haklıdır 
lar. Al•aaya tle ltal10 ara· 

ııada ttkıımıt lsalmıı •e 
dahilden derin thtıllflarla 

par,alaamıı bir laalde itulu
Da• Yaıoıla•ya •• yapa· 
ltlltr? 

Onlar içi• ita ıG•kl bal. 
••, fena talihi ıller yOale 

lrarıılamaktan Ye ltalyanla· 

' 1• YuıoılaT meDfaatlerıne 

deYam etmektedir. H6k6met 

~ bGUln ıl•ll otomobtllere •• . 

Htlyraddan bir görünuş 

mekten atla ıerı kalmamıt 1 Bu ıOo Belaradda ltal · 
lardır. (Sonu d6rd0nc0 uyfada) 

si yet etmtıtır. 

lıpanyaya yeniden d6rt 

btn ltal1an aakerlnln 160 

derlldtfl de ayrıca blldırıl 
mektf'dlf. 

Loodra, 15 ( Rad10 ) -
De1lt Ekıpere11 ıazeteılnla 

Berlto mubabtrtnıa bıldırdl
§ıne göre, Almanyanın lı

pan1• 1>ulattna gönderdlil 
alh batp remlıl kanaldan 
geçmlyerek Şimal burnu tı

Ukamellndı uzakla1mıılu
d1r 

lngiltere-F ransa, Sovyet · 
Rusya ile müzakerede .. 

---------------------··········---------------------Sovyet Rusya garanti anlaşması değil, 
kollektif emniyet sistemi istiyor. 

Londra, 15 (Radyo) lltı bertaraf edecek, Polon 1 SBYJ8tl&rlı lllÜZakerıler dl-
Gazeteler So•1•tler Bırltil yaya n Roman yaya yapıla · HAi ıdiyOr: 
ile lnıtlter•nln mOzakere cak ıarantlyl kuYYetlendı • L d 1 .. ( R d ) OD ra, ~ a yo -
lere ıeç•etlnl 11Ytn~le kar recektfr. 1 llt 5 t R ıl Dl ere- OYJ• •• ,a e 
ıılamaktatl1rlar. Sovyetler Haber Yerlldlllne 16re; ııtııarelere devam edll•ek-
Btrlıfl tle yapılacak bava So•yetler Bırlıfı raranu tedtr. 

itt i fakı Romanya, Polonya 
tarafından ç ıllanho miı" t 

anletmR 11 fıternf'me~te; kol 
l r k• ıf emolyd ı ıtem~k ı ~dır. 

riayet edecekl•rln~ delr R 
....... il.,, •6zle •ltttf· et· omanya,Yunanistan 
lllelcten baıka 1apılacak btr 

Polonya ile Romanyanın 

Sovyeılerdcn çekinmeler ıoe 
rağmen So•yetlerlc yap ı la.· 

c:ak enlatmaaıo •trlleo ı• · 
rantılerl daha f ula ku•nl 
leodırecejl umuluvor . 

'"' Jolr. 1 t • d Oaların da yaptıtı bu . garan 1 en memnun .. 
Muuoltnınıo Prenı Pa•leye 

teıekkOrlerlnt bildırmedrıl de 
bu ıuretle •:aah edeb . lırfz. 
Duçe «Bu rGakCl buhraoda 
aldıamız •••lyett takdir ede· 
rl•· hal:ra ika meıu&ellet 
ara11adald 111 mOıaaıebat 

ltailarını daha fasla ıtldar 
tar•ak arauıundadan diyor . 

Fakat ltalyanın ettıft •• 
adin ne kıymeti olabilir? 

Bılır.ads ltalyaalarıa it 
koJrat• gırdtklerl haberi 

111110
,, Malomdur ld, harp· 

ten ıoor• Yuıoıla•lar bu 
tehrlD keadderloe yer!lmetl . 
nl l1rarla fakat beyhude ye-

l durmuılardı. ltıllf 
re lıt•J p d bu 
0ey}etlerl k,oaferaDllD a 
arzu biç 4ıkkatı alınmadı. 

Bu ıOakG bal, otduiu ıı· 
t.ı kalea JI•• Yuıoıla .ıarı 
t•Hlll edır. Fakat Dal••f • 
Ja aahlllerlnl teladlt eden 
diler darltelırden korkulu· 
Jor. Ztra ltal1aalar bu ... 
btllerdekl Kattaro, Rapuıa 
•• S,al•t• ıtbl rerlul il&•' 

-
Romanya Başvekili bir be-

yanname ile memnu
niyetini açıkladı. 

BOkret, 15 (Radyo) 
Romaıaya BatYektlt Franıız 
•e lnaılız ıaranttıl baklcında 
matbuata beyanatta bulun 
muıtur. Baıvelrtl b u b•ya· 
Datıada; loıı l tere ve frarıeanın 
aaraotlılnı RomanyıtOID bft 
JCUc bır memouotyctle kar· 

tıladıiıaı ıöyledılltt>n ıoora Ro 
manyanın,menfaatlerlne uygun 
tekllflerl nereden ıelıne gel
ıln hCbnQnlyetle kahul ede· 
c•llnl bıldırmtıtlr. 

Atla•, 15 (Radyo) - Ati · 
nadaki Fr•ntız elçlıl bu 
ıl• franıan1a, Yuonnlıtaoa 

bir tehlike loında yapacaiı 
,ardım hakkındaki aolatm• 

11 Mıtakıat• te•dt etmff · 

JJ. Metaksaı 
Yunan dkir1 umumı,.eıl derin 

bir ıevloçle karıılamıthr. 

Yunan mtllett herlıanıl 

bir teca •ib kar9111nda ken
dlılnt mOdafaaya azmetmlt 
olmakla beraber lnıtltere, 
Franeanın Romanya •• Yu· 
oanlıtana yerdllclerl ıarantl 

tir. 
Gerek loıtltereDID ve re 

''"" F raDl8••D ıaraotfıiDl 1 
Balkan ıulhunu tlmdtd• 

Hllamlaıtır••thr · 

Fransız Hsriciya Nazırı Sovyel 
\ 

elçisi ile görüştü: 
Parl ı, 15tRadyo) Fr nı z 

Hariciye Nazıu Bonue So•yet 
Ruıya, l•rtltere elçlle t lle 
bu gün uzun müddet gör6t · 
mOıtür. 

Loodre, 15 (Radyo) 
Türklre aefJrl B. Tevftk Rilt· 
tü Arula Hariciye Nazırı 

Lord Haltf akı ara11ndakt te
maela ra bu ıün de devam 
oluomuıtur. A •akader me
haf ılde ı6yleotililne göre, 
!ogıltere hOlıürııetı, Yuna 
otıtanla RomanJ8Yll verll
d •il ııbı, TOrkfye:re del ga 
ranta •erllmHlnf teklıf etmlt 
•e buau Sovr•t Ruı1anao 

biran ••••1 emniyet bloku 
Dil strmeılol temin f~ID el · 
zem 16rml1tlr Son dakf· 
Irada ahnaa bir haberde 
Bulsarlıtaaa da ıarantt •• . 
rll•••I lçlD itası teıebbQıata 

1ırııtldlll bıldlrtlmtıtlr. 
T6rklyeye ıuantl •erlle

eefl hakllında ıelecelı per· 
ıemb• 1600 lteyaaat ~·••· ........ ,, ... ,.,, 

iNG.iifERE ·RUS· 
YA MON_ASEBET! 

Lo d Corç Sovvet Rusya ıle tir ittifak yapılmasını 
tavsiye ediyor. 

Pwllehlı - Payıde Galle1-l3 

(A.A.) _ Lloyd Georıe, 
dtln ~kıam burada bir nu· 

tuk ı6ylemııtır . 
Mumaileyh, Sovyet Ruıya 

ile uker i bir anlaıma ak dt 
lehtnd• bulunmuıtur. Hatıb, 
böyle bir aolatm• aktedıl
mtı o'ı• adı ıkt dıkt .. ıördea 
biç biri lnpırdan~mazdı, de 
mittir Mumr;ıleyh Çember 
ll1nıo kcındfılne Arnavutluk 
ıtatQıUnl tieftıt1recek 
biç bir ıeY J•pmıy•c•I• 
bakluoda te111faat •ermff 
olan Mu11olınlalo yaadlerjae 

Arn••utlulr ı11allad•D MOr• 
tlahl ttlm•t etmeılal teDklcl 
etmlıtJr . Logd Corç 

LloJd Geerıe,ll&wetea de· teminat, liften ibaret kal· 
mittir ki: mı1arak icraat ıeldtnde te. 

•Fraaea ile loıllter• tara• ı cellı etmedikçe So•yet Ku1 .. 

ı...ıa• •erlle .. k elaa kaU (SeDu d6rdGacQ ıa1fada) 



SAYFA ı 2 

Gümrük tarif el eri 
CumhurlJet hGkOmetlnln 

.akıt imparatorluk mftde•
venatı l~lnde ltuldulu ınm
rClk tarifesi Oımanh •ebu
H• mecllılace kabul edıl
mfı olan 10 Mart 1932 ta· 
rıhlı •e (GGmrGklerce ıık· 

letl eıya lserlnden rHlm 
ahnmuı hakkındaki tarife) 
dıoı taııyan tarife tdı. 

MalOm oltlufu Gzere Oı· 
uaaah hlkOmetlalD :ı3 EJ· 
161-1935 tarlhtade merfyetl 
nl btll m6ddet ka 'elti• tem
dtt etmtı ol dulu bu tarif• 
bu hGkQmetl• alulettlll 
m6tarekeyl mlteakfp ve 
ıallp tievletlerla lıtanbula 
t11al etmeleri Gaerlne yap
tılı taz,ıkıle 1J-Eyfal-1937 
tarihli batka bir kararname 
ile merlyetl•• baıbtıtOa kal. 
daralmııtı . 

Y eal Tlrldye lıOkQmetl 

ltu tarife mucibince alın
makta olan ftbaflt reılmle 
rint 28-Temmuz 1921 tarih 
it kanunla . umumiyetle b~ı 
meıltne çıkudılrtan ıoara 

7 Mayıı · 1337 ta .. •h h kanun 
la da bazı maddelerin Tür· 
klyeye ithal edtlmealnf men 
ve bazı maddelerin haddi 
reılmlerlnl 15 mtıltne çıkar
dı . Bıllhere yaal 1339 ıe
neılade ithal me•nutyet· 
terinin bazıııaı red ederek 
bunların •• haddi reıtmlerl 
15 mlıllae çıkarılmıı elan 
clller bası madclelerl• haddi 
reıtmlerlnl a11l tarlfe~ekt 

miktara nazara• 12 mlıll 

olarak tHblt etti •• T6rkl
J•den ııkarılacak eıJa •• 
maddelerden Tlrk ıtımrnk 
maddelerinde mu•JJ•• olan 
miktarlardan fasla reılm 
alan devletlerla TlrklyeJ• 
ıladereceklerl •tJaaın ılm· 
rak reıtmlerlal aılt tarlf•
mlzdelr:t •lkdarıa 20 •lılt
ne kadar çıkarmak ıallhl
Jetlal 15 Nııa11· l 339 tarih it 
ka•unua Hldalncl maddeıl· 
le icra vekilleri beJ•tl•e 
Yermek ıuretlle ilk defa ola
rak tarife tatbllr:atlnda •u 
ka belet btlmtıll uıulOaQ ıh· 
daı etmtı olda. 

Loza• muabedeıl•l• ak. 
dinde atll tarlfeala bazı 

maddeleri ilet bazı madde -
Jerl de 12 mlıll olarak tes
Jlt eclllmlt buluauJord•· Lo
zan muahedeılal lmzah1a• 
devletler 1enl TGrk bOk6 
meUaln tatbik etmekte ol 
dutu tarifeyi tamamen ka 
bıd ettiler. Hlkdmet de ba· 
zı maddelere mlnha•ır ol · 
mak lzer• bet tle oa iki 
araıında 3 QncG marhale 
olarak dokuz mlıll tatbike 
muYaf ak et etti. Bu mu•afa 
kat da J&lnıa akit devletle· 
re mab1111 ve bet HD•J• 
mOnha11r tdt. Bu beı aene 
nln hitamından eYvel cum· 
burlJ•t hü Qmetl yeni tart· 

1 ·Klauosant 1929 tarihin
de 8Gy6k Millet Meollslne 
arzedlle• llytha tarifesi 
mulateht enc6menl ile biidce 
enctlmenınde tetkik Ye daha 
bazı ıbtlyaçtar · ıöz öoilne 
alınarak tadil edlldıkten 
ıonra umumi beyetta l Ha 
zlra•-1929 tar.ıblt müzake
ılade hazır bulunan 194 
m buıua •ıttralılle kabul 
edtltll Ye 1-Tem uz.1929 
tarihli reaml ı zete ıle Detir 
•• 11la edtlıerelf. bu tarihten 
3 ay ıear merlJete ı r · 
dl. 

Bu taırtf• Oımaalı lıGkQ · 
metinin teeHOtGnden beri 
ı•çen ıClmrO.k tarlbtnde 
memleketıa tktlıadi tktııafı 
göz onnnde \,ulundarulmak 
ıuretale •• tam aerbHtl ile 
tanzim: edtlmtı olan tik 
ıümrOk tartfeı ldlr. Bunda 
Ti kıyeye teılıln lmklG ve 
f ald• olaa ,.na yllo marrıQl 
lerl bt •J• edtlm•ttlr. Yenl 
tarıfe .,u btmayeklrhk Y•ı 
f ıle yurd fçtnde mOesaeı ba
zı 11naytfn Jnkıtafına hayli 
yardım ettlfl 

ııbl bazı HDa•ıın de ye 
ntden tee111016ne hızmet et· 
mittir. E•velce tam mam\il 
halinde memleket• aokulan 
bazı maddelerin ,.arı ma ... 
mQl laallntie ıelerek burada 
tama•laamaları •• ltu ıaf· 
haya atd ııçlllfln lemin et
tlfl faldelerln memleket 
içinde kalmaıı a.u tarif eden 
ıoara llaılamııhr. 

Yeni tarife: 
1 - a} ilerici• ••mleke

tl• dalaıll ılattyaçlarıaı lemi · 
ae klfl olacak ••recede la
kltaf lıtldadı g6atere• top · 
rak •• Hnat •a~ıullerlDID, 

b) Dahili ihtiyaçları kar 
tılamakta ye fak at haricin 
rekabeti dolaJlıtle taklıaf 
dereceılnl kayltıdeltllmek 
lmklaı 16ıter•• toprak ve 
Haat mabıullerlal11, 

c) ihtiyacı temi• etttktıa 
llaıka ihracat yapmafa da 
mOıalt llul••an teprak •• 
ıanat •ahıullerlala, 

9) Me•leket lçlacle yeti · 
ı•• tpttdal maddeleri Jarı 
•amal •e1a •a•Ol bir ha· 
le koyarak ihracatta bulun· 
durulacak olan ıaaaylta ~1-
maye edtlmHt, 

2 - a} Memlekette mi 
maaılt bulua•ıyan •• fak at 
slral ve ıına1 lıtlbaal&ha 
tezytdtne hizmet edebilecek 
olan iptidai madddelerle 

allt •• ede..-at ve laaJ"Y&D· 
lar, 

b) Mabıuli.tıa nakllade 
kullaaılan ..-aııtalara Jara • 
yacak Ye bu suretle bunla. 
rın maliyet flatlarıaı dll 
ıürecek ola• madde •e llet· 
ler, 

f enin izharına baıladı Bu 
tarife projeıl Blylk Mıllet 
Mecltıl azaaıadan ve Mail · 
ye, lktlıat Ye Sılabat Vekl· 
letlerJnden memur edllea 
zevattan mOrekkep Itır ko · 
mlıyon tarafından hazırla•· , 
mıthr. Komlıyon tarife llı 
teılal Ye onda 1azıh reıf m 
hadlerini rHml dairelere 
mensup •• ıayrl mensup 
mlteba1111lar1a matealar1aı 

da alarak tertip etmlt Ye 
meaalılnl 28 Klaune•••l • 

c) Memleketi• müdafaa· 
11na J•rayacak olan madde 
ve hayvanlar, 

ç) içeride Jetft•• benzer· 
lerlat meır6 kaaaaç •aaıta 

derecHlne indirecek memle· 
ketin lmllltnl turl ve te1hl· 
le hadim loıaat malzeme
ıl, 

Haklarında ml1aadekar 
tia vranıhnma11 . 

3 - a) l~ertde benzerleri 
olmayıpta memleketin ztral 
tıtllaıalltana hlz:me edecek 
ola• •••at ve Aletler Ye 
hayvanl arın, 

l 938 tarlhlacle ikmal etmlı· 
Ur. 

b) Memleketin ııhhatına 

btamet eden •• memlekette 

TÜRK.DiLi 

Alaşehirliler 
dün geldiler. 

Bu gün volıy~ol ta f uı ol 
ıçlın y2p rıcak. 

Alaıebtr Halke•l ıporcula 

rı dOnkQ iz mir trenli o f eh

rlmlze ıelmltlt!rdtr. lst ıyoo 

da kendtlerlni sporculıır v 

Halkevl menıublnl karıı · 

lamıılardır. 

Bu gOn 1aat 10 da Ah 

Hikmet Pat• ıtadınd voley

bol ve 16 da da futbol maç

ları yapılacııktır. 

Kuv•etlt bir kadro ile ıel 

dtklerinl s6yllyen Alaıehtr · 

ltler,bu ıünkü maçların çok 

~araretll olacaiı kanaatini 

verm~ktedtr . 

benzerıen olmayan mevat ve 1 

llt-tl ... ın, 

c) Melnleketln lrf an •e 
lçtımal H•lyealnl• y6luel
meılae y rayacak levazım 

Ye ki tapların reılm ile mil 
kellef tutulmaaını. 

4- a) Topraklarımız mail· 
ıullhaıa aefaaettnl bozacak 

taltııata yarıyan maddele · 
rln, 

b) Mevcut ıanatların in· 
ki razıaa sebep olacak ... · 
neler la, 

c) Memleketla tktlı dtya 
tına fena tesir yapacak 

lakı ıa,elerlnt lıtthcfaf edl 
1ordu. 

Bu pr ••iplere ıöre ter· 
tip edılmtı olan tarife aynı 

preoılplert daha ı••lt za•I· 
Jeden göz 6ni1Dde bulun 

durmak ıureUle ihzar edil · 
•it bulunan 2255 num.,alı 

kanunla mllll ihtiyaçlara bir 
derece claba tetabuk ettiril 

dikten ıonr·a ' her ı&n ken· 
dini 161terea icll ihtiyaçlar 
karı111nda da realm hadleri 
lzerlade tenziller •• tezytt 
ler Japılmak ıuretıle teki
mOl ettirilmekte bulunmuı . 

tur. 

TGrktJe Bo,nk Millet 
Mecllılnlo 2294 numaralı 

kaauala hOkQmete •erdtft 
aallhlyet ldll tbtty.açlar Ye 
lkttaadl ıebepler kar1•11nda 
tarife haddi rHtmlerlnl he 

men ihtiyaca tetabuk ettir· 
mele mOaalt bulunmaktada · 
dır. 

10 Mart 1332 tarihli tart· 
fe kanunu•un mert1etten 

kal ktıiı 30 Eylul 1929 tart 
hinden .rerıye dolru yirmi 

ay içinde alanan rHmln va 
aall oııbetl yani muahede • 
lerle ballı oldufumuz, ol 
madtlımız memleketJerdea 
yurda ıı rmtı olan e11adao 
aldıfımız gümrGk ıthalit 

resmi bu eıyanın kıymetine 
nazaran • aali yüzde 14, 
16 idi. 

1 T ıetrlne•••l l 929 tul -
btnden itibaren merlyete 
ıtrmlı olan tarif enin merl 
yeti tarihinden ıonra 20 ay 
zarfında temin ttffl güm· 
r6k lthallt reamlnl• ıircıo 

•tYa kıymetfae nazaran 
ntıbett y(lade 33, 56 olmut · 
tur. 

• • 
ğ 

i0-3 
nok 1 Li e
ağlQp etti. 

Dno Alt Hikmet Paıa 
ıtadında Ôiretmen okulu 
ıle Ltıe takımları araeında 
yapılan futbol maçını O 3 
Ôğretmen okullular lıaz ndı 

Saat 15.30 da takımlar 
alkıılaaarak ıahaya çıktılar. 

Ltıe: Fevzi, Şefik, Emin, 
Ateı, Kemal, Emin, Sami, 
Şerıf, Fuat, Muıt•fa, Emin , 
Ôtretmen okulu: Hazim, 
Oıman, Enver, Fuat, Hibe 
yıa, T oıua, Hasa•, Fdhl, 
Rahmi, Mehmet Ali. Htlmı . 

Bölre mantt6r0 M•hmf!t 
Bah•ttlnln ıdareılnde oyuna 
baılandı .. 

ilk akını Lt1elt" er yaptı Bu 
6i"•trnen okulu h&f hattın 

Eoa lnvm•tlertndekt de· 
l 'tmelere e6re bu tarifenin 
lthallt Oı:erlndekl YaHti 
telrltfı kıymete a•zaran 1937 

1938 nuıll ıenHtnde yOır· 
de ~7, 46 d receılnde ol-
muıt•r. 

Bu nlıbet: 
1936 
1937 de Jüade 47,33 
1035 
Hl36 da )) -44,18 

1934 
1935 de )) 46,48 
1933 
1934 )) » '46,30 
1932 
1933 , » 46,69 
1931 
1932 )) )) 4'2,46 
1930 
!931 )) • 37,98 
1929 
1930 da » 19,22 ol-

muıtur. 

Cumhuriyet tdareıl ılm 

rOk tarlfelerlala memleketin 

lıer tarafında ayaı ılyak Ye 
ıekllde tatblklal temin et

mek ve ltballt tacırlerlDID 

ıettrdtkleri tfaaıo tarife 

lııtelerladekl yerlerini lııo 
layca öjrenebllmelerlnl te· 

mtn için iki eaer vOcude ııe 
tlrmlttlr. Bualarıa biri tarı · 

fe mftzHI, dtierl de tarife 
repertu..-arıdır. 

Tarife müzeıl tarifede ya· 
zalı eıyaoın nümuaelertndea 

teı kkül etmektedir •e ber 
nQmun o lo ilzerlnde o eı · 

yan ı tarifedeki yerinin nu 
mftf ••Dl • e iz a hatını fÖde· 

ren bı,er tik.eti ha •I bulun 
makt dır. 

Bu müze eay ıtnde ıerek 
tulfe tatblke tı le m•ııul 
olan memurl r •e gerek 
kunta yetııt ı rılmekte olan 
talebe tarife tatbık tına ald 
bllıtlerlnl tamamlamakta 
dırlar . 

Repertuvara ı lince: Dl 
fer müler kkl memleketler 
.rümrüklerlnde •••eld n beri 
me•cut olan bu kitap tarı 
fede lımt Jazılı olan •• ol
mıy n büt(ln alf abetlk ıua · 
larana 16re içinde eemeden 
bir eıer otup her •11• lıml 
nl11 biz ıne tarif ede 11 r · 
halen ve1a dellleten 1azılı 

olan yerlerinin aumnraları 

( Sonu Q9QacCl ıa1fada ) 

tla ke1tldl . o daktka 
danberl top ortada, ıeuerl 
ııbt ayaktan ayala dolaıtı. 

Ooancu dakfkad Ltıe 

aleyhine hır korner oldu. Bu· 
nu Ôfretmen okulu güzel 
bir ı•tla attı Kale 6n0 
kartta •• ıol ... 

Buna LIH bekleri itiraz 
etti. Oyun durdu. Nıbayet 

bir oyuncunun dııarı, çalı 

maaile oyuna tekrar baılan
dı. 

Daha ilk dakUralarda oyu
nun kar11ık bir bal alma-
11 gerek oyuncular ve ırırek
ae ıeylrctler üzntnde fena 
tesir y•ptı . Ve bundan mü 
tevellıd de oyuna lıtentlea 

ibenk •e istikamet 9ertle· 
mlvordu. 

iki tarafda çok ıert ve atıl-
kan oynıyor, hakem oyu 
nun aeyrtnt takip edemiyor· 
du 

Otuzuncu dakikada Llte
den Ş~rlf ılerltyor,6n8ne çıkan 
bekleri atlattıktan ıonra, 

lcuvvetlı bir ıutla topu 
k•leclnln eHerlne •erdt, 
Hallt•kl. buau ıofuk kaalı
lılıla idare edip de ufak bir 
pllıe •uruıla ataayclt mu· 
hakkak ki ıol olacaktı. 

Her iki tarafa tehhkelt h6 
cumlar elu1or. Hl em oyu
au aanhra çtzıhtodea idare 
edt1or •e bu y8zden de ya· 
palan bariz favullerl ıöreml 
yordu. 

Çocuklar aaabtleıl1or, ~ok 
ıCbel Ye enerjik de•am eden 
eyun, 11k ıık durduruldufua· 
dao •••ki kalmıyordu . 

Kırkıncı dakikada Ôlret 
men okullular Hfdan bir h6. 
cum yaptılar . Saifç bir kaç 
tlrlpltnıten ıonra ku•vetll 
bir ıutla lklool ıolu yapma 
ia mavaff ak oldu. Beı da
kika ıoara .la blrlacl dene 
ıoaa erdi. 

• • • 
ikinci d •re baı1adı , altı 

dakılsa de•am ettıkteo ıoo 
ra bakemtn aalıt kar rına 
Ltıeliler itiraz etti. 01un yl· 
ne durdu .. Dakikalarca aaha 
ortuında m6•akata Jepıl· 

dı .. 
Mektep muallimlerlaln 

m6dabaleslle oyua tekrar 
baıladı İki daklka ıonra 
yine durdu. Bu 1efer hııkem 
aab yı terk etti . 

Oyunun yarıda ve neti· 
CHlz bır kılmam ıı için, 
Tekspor kultıl:sl ıenel kap 
tanı M6ntr Yenal hakem 
intihap edtldl 

01un baıladıfı vakit O 2 
Ôlretmen okulu ıahp idi .. 

Hakem ıtmdı en uf ak bir 
hareketi btle favulle durdu 
ruyordu. 

Ôlretmen okullular oJuna 
hlklm. Ltaehlerln takımla · 

rında deilımeler yaptıkları 
ıör6lüyordu . On J••llnet da 
klkada Ôfrelmen okulu ıol 
•ç•iı Mehmet Ali, t•hll 
ıayretlle haf Ye bekleri at. 
lattıktaa ıonra ııkı bir ıut · 
la takımına GçGncG ıoltl de 
kazandırmıı oldu 

Hlktml yeti ıarantlleıtlren 
Ôlret en okuller, Lıı n111f 
•abaeıada .. Ara, ııra yııı pılan 

Ltıe aluaları hiç bir ıemete 

YermlJordu. . Çok 9ettn bir 
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Suaığırlık 
Elektrik 
Santralı. 

• 
Suaaiırlık elektrik teılıa

tının JaptmlmHı itine ikin· 
et lhaleılnde de talip çık· 

madılıaı 1azmıttık . 
B•ledlye 938 aeaeıl 1tnd

cıeal11e dabtl olan b• iti 
vaktin daralmıı olmaıı laa
Hbtle emanete• J&pbrmala 
karar vermlttlr. 

Vıliy~t Daimi Encümıniniı 
top1ınt,sı. 

Ona Daimi VtllJ•t Eneli· 
meal, Vali Etem Aykadun 
baıkanhlında ıaat 10 da 
toplanm•thr. 

Bandırmada mtlcedcletea 
lata edilecek mektebin 8000 
kO.ur liralık lnıaatının ek· 
ıtltmeJe koau\maaına, mem · 
leket ha1tahaneılntle pazar· 
lıkla yapılacak tamirata ta
lip çıkmadıfından emaneten 
yaptmlmatına karar veril· 
mittir 

Bunlardan ıoara, aarftJa · 
ta mtltealhk bazı itler ise· 
rtade de ı~hltlldlkteD ıonra 
lçtlmaa ıon verllmlıttr. 

Hal~evi müzı vı ıırgi 
kolunun intihık1. 

Akıam Halke•l mlze Ye 
aerıt kolunu• içtimaı yapıl · 

dı. lkı 1ılhk f aall,et rap• · 
ru olrunduktan ıonra kabul 
edildi. 

Bazı tekliflerle latlbap 
ecltlecek idare heyetlncle• 
temeonlyatta buluauldu. 

Bundan ıonra ıeçl•• baılan· 
dı ve beıkaalıfa Refet Oaurl• 
(T•rlb mualllml),i11ellkler• ~e 
Tarih muallimi Hamit, Becl
rlJe Akman (A.ltı EylOl mu
alllmt), Ferit ÜalOer (maal· 
ltm) Saatti Murat Y elko•aa .. 

Bis'klat yınşlırt. 
Bu ıOn btıtklet yaraıları· 

nıa ıeklzlncl haftaıı 150 ki. 
lometrellk Buna 101&11 ibıe

rlnde ıellp ıttme ıuretlle 
yapılacaktır . 

Uzun •• yorucu bir Jarıt 
olduiundan mOubakaya ıaat 
6 da baılaoacaktır. 

Yürüyns. 
Dört baftadaa beri de••• 

edeıelen yürüyOı mGıaba. 

kalarıaıo lıteıtncl haftHı ltu 
ıGn aaat tO da 30 kilo· 
metrelik bir mesafede yapı· 
laeaktar. 

Birbirlerini dövıOşler. 
EvYelkt gün lnönil mahal· 

leıfnden Ah Kadir ojlu bi
na boyacıaı Ramazan ile 
Dtakçller maballeılndea Kl • 
mtl oflu Klmll araaında hır 
alacak me1elealnden çıkan 

münazaa da Ramaza• 
Klmila yumrukla d6vd016•· 
den yakalanarak adllyeJe 
vertlmtıtlr 

boAuımadaa ıoara, nette• 
deilf meden O - 3 Ôiretmen 
okulunun ıallblJetlle 01u11 

ıeaa erdi. 
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Alman boyunduruğu 
altına giren Çekler 

Bu eaareti göniJl rızasi')'le mi, 
iatemiyerek mi kabul ettiler 

Yazan: Piyer Dominik 
«Yenllmtı bir milletin 

al•yhlatle bulunmaktan al· 
lala beni lıoruıun . Huıuıl1le 
lıtlklalıaı kaybetmfı bir mil 
letin .. fakat Praida vukua 
ıelen ıeylerden dehıete dOı· 
tGllml itiraf ederim. Ge · 
ÇOD HDealn llkteırlnlnde 

Çeklerin Sld•t Glkeılnl mu· 
laarebeıls tahll1e etmeleri 
aalaıılalalllrdt. Fran11s •• 
laıtltslerln ta191Jelerlnl din· 
lemlı, A Yrupa ıulhu ufruna 
ıururlarından mGthıı bir 
f•daklrhkta bulunmuı1ardı 
Fakat bu ıenenln martında? 

Mart lstll&11na kim mQıa• 
atlo otmtıttr? f ranıa, lnıll · 
tere bunu ta•ılye 'fe tanlp 
etmtıler midir? TavılJe et· 
memtı, btlaklı hayrete dlı· 
mlılerdtr, tu•lp etmemlı 

olduklarına bir delil de Çe 
koılo•ak1a•ı• Prtı •lçtıl B. 
Oıuıkynln Itır milleti delil· 
H de bir fllnl temıll ederek 
hail makamını muhafaza 
etmekte bulanma11dır. Ame· 
rlkaya •arıacaya kadar ba 
tla liberal memleketlerde 
laep aynı manzara mOıabede 
odtlmektedlr. Bunun!a hera 
lıııer, Pralda ŞanıöJ,e Hıtle · 

rla ı•hlre ıtriıl ıO•D ıabık 
baı•ekll •• ortlu baıkuman 
.laaı ~•••ral StroYJ, Çekoı . 
lo•ak ı6ıı6110lerlnl Uraldan 
V ladt•oıtoka ıetlrmlı ola• 
adam, tek 16•11 kahra••• 
Sıro•y. Httlerla ellal doıtça 
11kıyorllu. 

lır kaç 1aat 6ace cum 
hurretıl Hacba ve dıı baka· 
Dl lııılssat Hitler, Rıbbeatrop 
•• arkatlaıları tarafından 
tehdit eclllmemlıl., ml1dt? 

Cumlaarrelıl Haclaa talep 
lerlD lasafıızhfı karı111nda 
ha,ıınhk ı•çlrmtıtt; alela
c:elo ı•tlrllen bir laeklm bu 
llaabtazm dırtlmıı. ona fe 
dalc&rhlı tamamlayacak ka· 
4ar ku•nt •ermlıti. 
Ay•ı au•burrelıl Hacba 

ilet ıaa ıoara bir r•ıml teb· 
hl.le bize: 

TOaKDIL 
SAYFA ı 3 

ltalyan diplomasisinin manevraları 
lzYeıt!a ıazeteel 1•••1or: 
«Birçok A•ru1t• pa11talat

larıada Mu11oltnla nutk••· 
daa fazla alenlJet belcleal· 
Jor, çlakl ltu aefor artık 

ltal1aaın Franı•J• olaa ld· 
dlalarıaıa rH•I ıuretto taı· 
rlb edtlecell zaa edtlorclu. 

Halbuki hlcum beldoall· 
dtlt kadar pek «baı dladl 
riidh> olmadı . 

Mu11ollnt Tunuı, Sl••YI 
•e CıbuU ıJbl aacak iç 
problem (lzerlnde durdu Bu 
hem pek çek, hem .le pek· 
as 16rQnebtltr. Mu11oltnl 
tam ıaabıttan çektamekto 
•• kendıae manen• J•P· 
ma" ıerbHtlılnl bırakmak· 
tadar. O nutkunda. lıpan1a 
problemi m6naıebetlle Fran · 
•• de ltal1a1ı blrlblrlnden 
ayıran barlkadları• dOıtl· 

lünden bablı •e mlzaker•1• 
hazır bulunduiunu da 1•• 
etmlttlr. 

Duçe bu nutkunda Fraa · 
ıa aleyhinde atıp tutmak· 

tan lctlaap et•ekle bereı.er 
«Roma - Berh• mllt•ertı 

ılyHetlae olaa ıatlakatlnl 

tekrarla•alı fır1ahnı tla ka · 
çırmamııhr. 

O ltalde ltal1an dikta· 
t6rla hakiki makıa.iı ne· 
titr? 

Elbette o, Alman «doıt· 
lulunan» ıokt•iu çıkmazda 
lrontllılal pek aerbeıt hl11et · 
mel'llelıte.llr. Llktn onua bu 
yazl1et1, bu çıkmudaa kur
tulmak çareılat Strseya 1ıt 

d !• 1olda ara1acalına de· 
illet etmez. 

«Roma - Berlln mth••· 
rl» Damlyle meıhur fır· 
ma ıtmdtye kadar ancak 
Alman,aya kasançlar temin 
odeıelmlt •e bu kazaaçlar 
olrıerlJa dofrudaa dofruya 
ltalya lçla bir zarar mahl· 
yetinde olmuıtur. Bu zarar· 
lar bılbuıa ıtmdl teılrlal 
161termektedlr. Bunun için 
fH, Alman - Romen anlaı · 
maıını •• ltu anlaımaoın 

ltalra lzorlade 1apacafı to 
ılrlerl •lkretmell klftdlr. 

endlt• edtltyordu. Halltukl 
L ı haıu· hakikatte bunun a•• 

le ıeldı . Berllad• Trlyeıt•:• 
Almaalaıtml•ak ıartlJ e, 

l l a 111u· 
hayatıaı bal•ı aıa• 
yaf akat edllmektedtr. 

k c86rsea· 
Berltnde çı an b ı 

enlerde 1 • 
Çaytuokl •• ı•ç b . 

bir •I dtrd lfl Qzere, bun• 
l ı. Ha•burı ••· 

la•ııç 0 ar•• biri 
pur kumpaayalarıatl•• k 

b t ılı eder• 
huıuıl lııılr at • Ş k 
Trlyeıt• ti• Yakın t ~~n 
araııada muvaıala11 e . 

1 H burı ban 
•• bu ıuret • alD k 
dan la61le Trfyeıt• ile l'al ın 

d un•• a1ı 
Şark araıın • m Ham. 
tomla •• bu ıurett• 
burı bundan b6yle Trl1eıt• 

k dl•• r•· ile Trl1eıte•ID en 
kabet edecetlr. 

1 Bu tedbir Alman faııım . 
ye 

ne Adrt1atlk denlıln• k k 
Akd ııe çı m• 

oradan da en d lıte 
lmklnıaı yermekte ır. 

11 dl ki Muııo · 
bu seb•pten r • k deni· 
nutkundan Adrl1at;aatlorl» 
zinde, «Sla• meD er 

bir 1 
fçla de mua11ea I 1 a 
bırakmakla beraber. tal ,. _ 

hiklaJ O •C• Ye ıt•ll elhfı11t1le zayalb Romen aeftt l•ln her iki menf aatlerlnlD R 
b d "' tmtıtlr, o· 

lr maoaara vlco e ıetirl· faılıt de•let de can atmak· caiını be1an t a ııtınat 
yor. Aıkerl•rl ıellmh1or. tadır. Onlar b1lba11a Roman· mada, Yugoı aoaJ .Jetini 
1 871 elen ıonra bu ne•ldea d k Al••n •• 1alia deni• nalrllyab•dan • ere ' kte-
blr harekette bulunacak lııılr dur_.urm•I• imlt eta>• asa.le •• dolaylılyle lnıılt• • 
tek Alseı ·Lorealt baluamuı Ye Praa1a• laarp ıemtlorlnln dfrler. ti de 
oldufunu ıa•mı1orum. maat olamıyaaakları •eft Yu1oıla1a hOkQme ulaa· 

Habıburıların talla•ko I b 1 Al-aa1atılan yapılaD •tlaall· l•HSOD .......... ıeçlr· - • 
mine ahıkı• olaa Çek ıef . •oklllo ıl•••••ıler.ıllr. Al lit hesabı•• ltal1a• 

fraaıanın aiuıuaa atılmak
tan klmıealD keadlılne el· 
mıJac•fını ima etmek lıt•· 
mektedır . Maamafıll M•11•· 
llnl bu ıkl de•letl b6yle 
mOHrrotbabı Itır preıpek . 
ufle (bittabi htlekaran• bir 
ıurette) teıaladen kaçınmak· 
tadır. Bu ıuretle onun, fran· 
•• ti• laıtlteredea lllHt•• 
bazı feralatler koparman 
elı •uhtemeldtr. 

p Netice itibarile, ıual mı· 
ltal,an emperJalısml 

zaç d b 
bor saman kendin• a • 

k tll 16rGnen tarafa ti· u••• Al 
ttca edecektir. BaıOn • 
111aa1aaın elinde . ma bdut 
tbtlyat malzemeıt bulunmak. 
la beraber, o banlaran hep· 
ılnl tıe ıarfet111ektedlr. in· 
ıtltere tle franı• kıyat edil· 

k derec•de kudretli 
mı1ece -
lıler de, ilkin onlar bu kud. 
retlerlnden fıtlf •de etme· 

1 Bu ıeraltt• a>ektedır er. 
ltal1ın faılsmtala BerllH 

h f daha mu· te•eccO etmeı 
falı ı6rOnme"tedlr. 

•• loıılter• ile fren•• 1915 

d ımdl 61dutu ıtbl bOtla 
e. f 1 

kuvntlert1le Alman arıa 
müttefıkl bulunan ltalyayı 
k dl taraflarına çekm•I• 
ç:~ıa>ıı lardı . ÇGkl o zamaa 

l a. ı.,an emper1allzml
on ar " 

L bele.le bulundukları ne IDU•& .,. 
•e hattl 11'16ıelllh kuYHt-
1 le karı• lıo1maktan çekin· 
;:dıklurl için ltuna mu•af· 
fak ol•uılardar » lerlala k6leltil pelr tabii tı•ı Ll••J• etmek tem• 

maaya•ıa ıoae•I neft tbtl- a d 
bulmuı ol.ıl•ldarı•a ••in••· 1 ,•111.a• 16.termekte ır. ıl••• Giimrak racı 6.6 mtlyoa ton, talya· u u u 
mala? Fakat Masaryk •itl- Maaraafıh bu ııbl atı » 
mlyordu A•uıturyaaın ıef ••• lıe 2 5 mtl1on toa, ola- ler D J • 

.. 
L L .111 Lt ..... BG ıbttllflar «Roıa• -. ettlil ,,,.. r . ~e erı lerl cumburrotıı Mıklaı, Şan· raa ••tap•• mea e• r. . d 1 d 11~ • 

ıöl1e Şuıaıı oalara 6rnek rllıı: laarp harekatı oıaa11a· mlh•erlnln f ;n aaulateltf ( Baıtarafı ılstacl .. ,feda ) 
ol•uılaulı. Oalar ıtmtl& laa- da lıe faıtıt deYl•tlerla neft mlddet ••r ın a bı11ettfr• 16ıt•rfhalftlr ki lt•auala da 
plıtodtrler. Ha1ır, b• oalar · llatt1acı tala•I••• iki •lıll al~llertle k•adlıfnfba tbttllf erek tarif• tatbtktle mi· 

.rta •• kbr' Hal~•lıl Rem••· ıelmtıttr. lbtl••l l lala 1 ı •e ıerek dan bir 1•1 aalıya•ıyoram. erfa ıs• kellef .. eaıur .ar • 
Çek ıeflerlala fıttklıııall yada 1931 tle 6. 1 •tlr•• lar A ima• omP ltalya tthalltçı tacirler ı•l•n e11• · 

lıurtar•ak lıtodtlderl, lrea- neft lıtlbıal od&l•ft •• ltu lıuYYotlenmlı tılaha •a- nın tarıfemtzdeld tatbik yo· 
tld•rl ıçın mGlal• olan ıe· tıtllasal ıon Maeler sarfıada için ı•tııde et· eıl olacaıını kola1ca 

'
la .. lr lalrrl1et ıl'ı••I •u· Lir ıukut t••a1lll 16ster· hım bir karekt•r ıktl•ı ı•· rl aor l l 

• mektetlır. A1aı ıa11tad• t · ltulup llr•n•ltl lr er. 
bafaıa et•ek oldulu, Al · ••ktotlır. ti e ar BöJle laer tkl taraflı fal· 
maalara lakıyat etmlı Itır M•rkeal Anupah maıto rtklao olaa tablly• tıal ola· d B ID d••• olan .,u eseri• yQcu e cambarr•l•l•la bit 1oktaa rtler '"I• Ha•burıla T.-tyeı· maktadır. un• lerl· 

... c:I L •ak ı •mdl Al••D aıker ıelmeılle 16mrDk menua-lyl olduiu, Macarları• HHll- te ara11•tla Hkl ea .erl 1• • • I du•uau L b l k 
B d b• u• • t1111ııd• ba,ok ulr oı u t.urılar tmpararatorlufuntla pala ıelen •Geatl•le buıla ala ıeaaer e f dır 

1 lııı L L L ttA ttlrmek kl t • doldur•lmuı oluyor. Halen 
Pek k•tlr•tlt oldukları ileri tama•IJ e yeal lr .ar••· •••• ur e 

L 1 L Bu ı•ralt talatı•d• Mu11ok· NL» harfine kadar olan k11-1GrOllyor. N• ılrlealra• 161· ter lktlıap et•lt ıııu •••••· 
1 

call t• " ı 
leaala Çek •lllettal• laklya dır Romada, Alman doıt· llnla ••ne•ra arı an debtllr· ıaıaın tabı bitiril mit bu u · 

a. bı k t takip • nan bu f tbrlılln lçtado bu· dıaı lmzalamıı oltluluaa, larıa eYHla n••ıtury•J• •• r ma •• k bO· 
Si L O 1 • A imparatorlu lundalumus mall HD• al· Çek •lllettala Alma• bay· btllbere Çok - o•a•J•J• ' çuncu ettlll 

d l arıa 1 kadar tamamla•· ralını ıelimla.ılılı•a, Çek aaptedeıok Hamlturıu •o· kG• ar arına 
1 

dellıttr•· bayet ae 
f .1 kd d beJ Lararotlo çalaııl•ak· mlllettala •ataaıaı lıııolm•ı aopellıt bir laale l ral ••• · ta lr e cep ,. maıına • 

b 1 bll.c.11, .ler onla.lr ,ati• d 

olaa adamı• elini 11ktıl•:•:a~~c~o!k:le=r~ln:d:•~·~·~·=~·~•:u:r:•:t =·~!:.!:::::.~;::~·t:a~ır:.::;-;;;;::~~~; ki ti ••m etmesleree, laı• t•r• - Hayır, diyordu, yaptı beal kl•H laantılıra•a• » TrlJHt••I ılduroce erin •D k 
.,, •• pirinç ,oklO • .._ bir aç 
-=--------~~-~~~.-----------------·~---~ k ~.,~~· adamtanhndu rirrue~k .... o•DTorkdıltoın Tefrlkatı: a•aaaaaaDaaaaaaao• orda toplu bJr ı•ktlde ı• · ~adar.ıla haıta lııılr Hkerln rl ıeçme lc

0
aP daha 

1 .... • 1 1 d A • l'"ln 2 'feJ• ıötArQlen de ..... kenan arana .... 0 tlemezdı. Dolaylıtlo en Jaf- yathlı an aıı ır ı. JDI aa- ıı:ıuaua ... u .. .. 

•• 

11
11 C E N G •ı Zuı 1...1 A ı~ıı == lı oflu Yuhl, Tıan Şaa tlai •aatla bir çok ite yaramaz fazla at eferler:!::ır:::. teıadGf ediliyordu. 

.... r larıaıo öte tarafında Çepe ıurulauodan ktmıel.r de or- yanak battanara Ordunu• kunel kOlllyHI 
k du il. lııı.rabor ıtdı1orlardı: rOIOrdO. Aık•rler atlarıDk ya•at ya•at aarba .loiru il a Noyon ile btrleırn• Gsere akalı1ara .. • • 

\ Yazan: H. LAMP Çtulren: ENVER ATAFRAT .• iki ıl•arl alayı ılo orııladaa terlıı:aranlar, ••araları ca1111 kuyruklaraD• b '1 ı.lıler. fa · ilerledi •e uçurumla• •• , 
••aaaaaaaaaaD Tefrika M 45 aaaa•aaaaaa•• ayrıldı. Bakiye, mlmklm olarak kullaaıla• tlccarlar ylzmeye mec ur ı 06llerle dola yCiktek bir dal 

Y ılnıs muhafız alayı kal 
kanlarla mlıelllhtı, Alır 
•G•arl alayı•d• her adam 
bır ita ita •• kement maka 
ııunda bir ip teıı1ordu; bu 
ip aynı samanda alır harp 
•lllblarıoıD çekllmeılacle de 
lrullaaılı1ordu. Matralar kil · 
~ile •e çok kullanıth idi, 
dert tulu•balarda atlar için 

1 de bir '9111 ye erkek iç D 
tencere t~t11at yat elleri, 
l.•l1nu~u •• okları ıınılet· 
lllıaelı için bir t6rpG bulunu 
)ar idi. Sonra her erkek 
llllaua11•n miktar p11tırm• 
'• bır ne•I peynir - ki ıu· 
d, eritilerek mtılabtllrdl 
......_ yanında bulunduruyor · 

~·. E•••'' uzun btr 10rlytlt 
-...aada. MGtealldıt lals••t • 

lerde lcullanılan Katayhlar· 
daa baılca, Kataylı topçu 
uatarı Ka Pao Yunun kuman· 
da11nda 10.000 lctıılak bir 
Katay orduıu"da Hlrere dtt· 
hak etmııu. Bualar yapıcı 
uıtala11 olup muhasara ma · 
klnelerlnl Ye mancı•ıkları, 
taı Yeya ateı pOıkOren llet 
lerl kullanmakta malalr idi · 
ler. YlrB10ı eaaa11ada ma
kineler ı61aOIOyor Ye araba 
&çlado beraber sltGr&llyor 

du-
Ordu tik e•vell, 11f1r ıG· 

rtlerll• beraber, alçak ara· 
zlde kat'ı meıafe etmeye 
baıladı . . Askerin, .bulundul• 

erden veya ıOrOlorden beı· 

I
J 1 mecburı1etl oldutu 
enmlee 200 000 k&ııllk Itır 

clh•t • • 

Oıd .. lu •·adar .JalınıL itlr fetlla oclılea dtrarları idare kat çok ıeçmeden oeblr eri • 
.. • • • l "' rladen ıllılleılae, Gaerln• ,ak .. k 

ile mlkellef •a•darealor.... ~uzdan k6pr6 er uH ıektlde tef rlk edil.ılı Ye •• · 1 d l Aıyaaın ıarba dofru ko•a 
dll•rde tatunmaya .. ahııldı· Hatta ıalp ola• •tJalara bu · ı•çm•ye baı a 1 ar. ldlll 

... p k her taraf la••• aL•amıaı• ılrl lup ı•tİr•ek , .. ,. de bir u · • •• ıoara •" ı Daha baıla•ıııta •Gaoc· ... 1 t ol· ... Cu•••rların lrapı11 o aa 
1 d.rjD bir kar • meı ur Cl.l.rln fe.a tlltlr ottlklerl bit teyl• o ua••tl•· f ı lcl 

d D ... ar Ler tara buslu o•alara ••il o u. 8 Her ıaltah ıll&hları• ye u. alr•D 1D • • 
bir badııe zubura ıeldl: • 1 L b idi· kil r•••' ıer· Burada •Gthlt bir ıofuk •• 
Hn• rok erk•• kar yalmıı· eferlerl• made•I kııım an· •em eyas • I ı uh 

"' 1 J t Yller, rlzılrla 616 er D r . ,.•·ıCI fırtıDalar ealarl llklf · ti . Ha• Ye LI• Kwtsayı ça · aıa par atı•••• Ye ma ra· il Dl • 
1 d ları ııbı ıala, ıola ıa • · tırdı -• efer, -Bur••· meıhar l srarak fılarlnl ıertl•: seki larıa dolclurulmatı &sı• ı. ... 

E f 1 1 L-ı LI yorlarclı. ılJaL fırtına, onları ı•çltler· Çinli: tra ı •e ••eye - •• • r Yublnfn ala1ları cenuba • 
«Bu, d•dl, ıofuk •••••· tra•pet farh•a11, hareket k tOOO l&a· de ,alralataJdı, muhakkak 

ketlerin efeatllılal•, ııcalır ııaretlDI Yerlrdl; •••ell ı&· dofru flerllJ•r• 1 d b6tGn ıGrGler mah•olurd•. 
dlJarlar la&klmlDI mal Qp rller hareket etler, onları da tlem lrttfaıad•1~1 •;:ttL:d:: fakat aaten ıılınn mlhtm 
ye ımlaa edecell•• delalet araba yıfıa ları il• ordu ta - seçmek •uret • ş bir lrıımı almlı ••r• kntl· 

d AL 1 •ıefı ıadller •• Tlan •,• od•r.• kip eder 1. •ı•• o unca k ralıtl; ba1•anların yl1ecelclo· 
Aalaııldıiıaa ıare bu kıı ıGrG tekrar toplaaır, ka•an· daflarıaı aı•• blJI pot a rl llltmlı, arabaları ıerlde 

Kataylılar çok sabmet ç•lr· da •d•• sabitlerin lıııayrak- rollar1nı takibe• ylrl1Gıe bırakmak mecburlJ•tl h111l 
J O ı ları dikilir •• Hkerlor yurt· d•••• ettiler. Aıyanıa en 

mit olmalı idi er. Daran b a _. 1 ••LI ticaret yollarında• biri olmuıtu •• ancak en ku•-
arası•da hekimler de buluna· larıDı ara • •ey ••Ye er· • •etli denler maka ••••t 

d.n ••Lerok bu ba1raklan• olan bu poıta yollarıada 

'
ordu; eler bir 9acları• u• LI b 1 edebllı1erlardı. 

otrafıaa kurarlardı. blrlblrlnla k•yra• arıaa • · 
6nlnd• bat aıılı dıktlmlı L L•r1 •- 1 1 lp•L L-• - SONU VAR -

Y.l._-...11• Wr fO• .... o- lan•••• _., or •• .. bir •l8rak bul•nJona, • ..-
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SA. A ı 4 

RADYO 1 

NlARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kn. 
T.A.P.31,70m. 9~65Kcs. 20 Kvv. 

W 4 · !)39 Pa:ur 

12 30 Pıo ram 12.35 Mü 
zlk ( Küçtık ork ıtra Şef: 
Necip Aıkın) 1 Hlmppm 
ana - Orm otla bir cilce 
dara yor -llalk ıark111 üzeri
•• •arlJHJonlar, 2 Lehar 
- G6tterıatte operatinden 
potpuri, 3 - Stolz- Vfya 
aatla tik bahar, 13.00 
Memleket ıaat ayara , •J•n• 
•e meteorolojt haberleri . 
13.15 Ml•lk (K1~6k orkeı · 

tra - Şıf: Necip Aılun ) 
1 - J. Strauu-Çtıan ba 
roa operettntle• hazine ••I· 
ıl, 2 - Ltncke- Şaka ıar· 
km •e tlan11, 3 - Ftteher 
- Tat&l ıB•lerl. 13.50 TOrk 
•tlalll. Çalanlar: CeYdtt Çei· 
la, Hata• GGr, Hamdi Toka,. 
OkwJaD: SaflJ• Tolray. 
1 - Salla · p et r,e • 1 
2 - Udi Ahmedla - Saba 
tulu -GGlaarı lııarap eyle· 
•e, 3 - Udt Abmedln -
Sabat tarkl-Ô1le Afeti 1ek· 
tayı, 4'- Hatan Gür - Kanun 
takılml, 5 - Hamdt Toka· 
JI• - KGrdtlt htcazk&r ıarlrı 
- Atkı• dolan ıtneme el 
ıGrme, 6 - Karclfar - Tırk6 
- Yar balıncl QzQm Yar, 
7 - 01un ba•aları - Ha1aa 
Gir la•ta ile lftlrak edecek· 
tir. 14.20- 14.30 Konuıma 
(KaclıD taatl - Çocuk ter· 
bl1eılne dair) 17.30 Profram 
17.35 Müzık [ Pa1ar çayı 

- Pl.f 18.15 Konuım• (Ço 
cak 11at1J 18 45 MOzlk (Şen 
••• mlzıtı - lbrahım Ô• 
ıllr •e atef b6ceklerl) 11.15 
Tlrk mtızllt [Fa11l heyeti) 
Celil Tek111 •• arkadaıları 
20 00 Ajanı meteoroloji ha· 
hederi, 20, 15 T6rlı müzlll 
Çalanlar: Vecibe, Reıat Erer, 
Rtııen Kam, Cevdet Kosan. 

Okayanlar: Necmi Rıza Ahıı · 
kaa, Radife NeJcllk. t -
N•ma• alanın - BHtenlılr 

petre•I, 2 - Haılm beyln-

leıte•lılr ıarln - Kaçma 
l!l•cltur•ndan, 3 - Muıtafa 

la•et - Bettentılr ıarlu -
Gayrıdan b•lmaz, 4 - Ha-

fı• Yuı•f - BHtenlılr ıar· 
lu- Çok ı\lrmetlı, 5 - Ra-
te• Kam - Kemençe taktimi, 
6 - Hacı Arıf - Ratl tarlu 

Zahiri hale ltalnp, 7 - Sa 
li.llattıa Pıoar - Nihavent 

ıarln - Hll& yaııyer, 8 -
Oı an Nlbadın - Nıha veot 

ıarln- Yın aıkı bana, 9 -
Zekinin - Kardıli hıcazklr 

- ıarkı SeYmekte benim, 
ıo. Zeklaln - Kürdilı hrca• 

klr ıaz ıemafıl. 21 .00 Mem· 
1 ket Hat ayara . 21 00 Nrıulf 
pl&ldar - K. 21. 10 Mnzık 

lRtyatetıcumhur bandoıu 

- Şef: huan ftnçn] l -
Loulı Pautrat - morı, 2 -

Kotlar - Moat• Krııto [ValıJ 
3 - R waıner - Rteozt 

opera11nıa u•erUir\l 4 - A. 
Rouıttl - "Orman,, ıenfo· 

alıhıln 3 ncG parçuı 5 -
W . Ketelbe1 - Btr Çın ma· 

.. odlotn bıbçeatode f ntezl 

22 00 Anadolu aja 11 {Spor 
.. ,.ı,ı] 22.JO Mblk (Caz· 
'-ad - Pl) 22.45 - 23 Soa 
ajanı hıherler' Y• yarı ki 
prolram. 

TOUDILl 

Alma 
• 
ışg 

• 
1 

a ın emeli 
ve Rusya 

2a Nisan halk sal
tauatınırı kurulduğu 

gündiir. Bunun için 
Çocuk Bayranu ve 
bunu takip eden Ço
cuk Haftasında çocuk. 
saltanatı tesbit edil
mektedir. 

(06n\: ii yoıınan dev r:nı ) 
1 

:• u lıarhtaoda kabine te· 

beddülü l 'e devJetlD harici 
ıl1u0Uolo de değlfmlyecefl 
enttlka11 d Ankara görüı 

melerıade tamamrn berta· 
raf edtlmfıtır . Çünkü; Bııı 
vekil G . Köıe lvanof bu 
gOnkll Bulıar ılyuetlnla 

yalnız kendi ıııh.t ılya1etl 
ol•adıfını •e hunun, bütün 
8u'ı•r mtllettola doıt •e 
komıu TGrlılye lçlo tuttuiu 
ıamlmt btr poltttka oldulu· 
DU temin etmlttlr. 81naena · 
le1b bGyClk de•let ıılerlmlze 
ald meae leleri ortaya attıtı
mız ••mantarda komıu Ye 
doıt Ttırklyeden buıumet 

beklt1eme1ız. Hattl araal 
meaelelerlnln halli itinde bl · 

lngıltere Rua
ya miinasebeti 
(Baıtarafı birinci ıa1fada) 

yanıo hıse ı l ubak etmly ce · 
flne kanUm So•1et Ruıya 
aın daba ıeçenlerde 16rda 
fiimftz lttlf aka beDzer bir 
«kaçanlar» ittifakına lttlrak 
etmlyec ilne eminim. Milte · 
ca•l%1ere karı• SoYJet Ruıya 
tle ittifak etmek demek arka 
11ncia namGtenahl menl\bl Ye 
THaiU bulunan ea bGyük or· 
duıunu Ye bizim varablle· 
eeflmlzl Omlt tdemly~cefl 

mlz bududlarda barelalt le· 
ra eden kürel arzın en mu 
anam tayare kuv•etfnl •G · 
cude ıettrmek demektir. St 
H fllDU .a,ıı,.,ım kl b6y· 
le bir anlaıma Yücude ıetl · 
rtldlll takdirde tltktatörler
den lat~ biri lupırdanamas. 

HGk6met, üç batıl fara· 
zlyeye lıUnad ediyor: 

l - Ouçenln mtlavere 
ıadık lı:almıyacalı, 

2 - Fraokonun, kendi 
saf erini · J•ılne m•dyun bu
lun dulu d•ktatlrlere ihanet 
edecefl. 

3 - Ak.tenlzla tamamtle 
kontrol6m0a altında ~ulun· 
dulu 

Bizimle alay edenler bu · 
lundu. Şımdl de BOyOk Brt· 
tanyanın •• laılltz lmpara
torluiunun mukaddereh el 
lerlae te•dl edtlmlt olan 
klmıelerdea daha zeki ln
taalar, bıaımle alay ediyor 
lar. 

ÇörçlllR sözleri: 
Londra, 15 (A A.) - Dün 

11 kıam Epplaı E11e-x de 
bır outuk ·,6,lemlt olao Wto· 
hon Cburchtll, e:r;cümle de 
mittir ki: 

lnılltcrenın yeot harici ıl · 
yıuett, azhnklrane takip 
ed'1mek le1p eder Yan yol
dıı durmamamız llzımdar. » 

Yugoslavya 
örsle cek ·cin , 
arasıda mı? 
(Raıtarafı blrfocl aayfada) 

yan larcl n her ı•Y umulabl
ltyor Bilmem kOçiik •e mü· 
d fauız b'r memlekeUa l>G 
yük bfr ordu tarafıadan 

mabvedllmeıt ~ırplann na· 
zarında halynnl rın aık rl 
luymetlerJae bayranhk uyaa. 
dırır mı? Fak t bildi im bir 
ıey •arı o da Sırpların 
ltalyan li•'erloe itimatları 
kuv•etl nmtı dejıldlr. 

le haklı •• adilin• lıtekle 
rtmt.z kar1111nda komtumuza 
aamlmlyetle lıtfnat edebıll · 
rlz. 

Fakat, bunlar istikbale ald 
meHlelerdtr Buıün için mi· 

hım olan nokta, TOrktye ile 
çok iYi bir ıurett• anlaımıı 
oldaiumuadur. 

Yine cMlr» de memlek•· 
timi•& alyaret etmft ltuluaaD 
muharrir Goıpodlo lrlzitef 
TürklJ•J• aıd notlarına ele· 
•am etmekte; lıtaDlauldakl 
zlJaretlerlal aalatmaktadır. 

Muharrir, bu arada Hulıar 
telıraf ajaaııaın lıtu •tyaret 
ler mGnaHbettle çok bG1Gk 
bir faaliyet tar fettlllnl •• 
Bulıar foto mabablrlertaln 
binden fazla realm aldılda· 
rını 1azarak Bulıar gaze
teclhllnln dtnamlzmlDI te· 
barOz ettirmektedir. 

Goıpodln Brızlltof, Dol· 
ma bahçeyi, eıkl ıaraJı, 

Ay ıefyayı, m6zelert, Sa•• 
rona yatanı, Bebek tahlile · 
rint anlatmakta; lıtanb•lda · 
ki Bulıar KltHtlnt, Bulıar 
mekteblaf, Bulıar haataha · 
DHlal ziyaret ettıklerlnt 1az· 
maktadır. Bu arada «Cum 
burl1etı ıaaeteıl de ziyaret 
edllmlıtlr. Muharrire ıöre 

bu ıaHt• ıtnde 40.000 
baımaktadır •e Tilrk balkı· 
na ber ıG• lıtanbulu 16n· 
derdlil ıazete yekanu 
100.000 dır. 17 Mtlyon oO· 
futa 100 000 ıazete! . Bu, 
hıç ılpheıız çolıı aadır. Fa 
kat, halk henfts yenı harf 

lere tamamen ahımamıttar . 
Pek llolay ahımalarıaa da 

lmkln yoktur. Ztra bu. btr 
m,ad .... ıeıtd•r t ürk 

meılekdaılaramuı: btle, 
mlae•••r elnıalarına ral 

meD, yaaılar1nı •• mallale 
lerlnl halea rakı harflerle 
J&zarak mGreltf plere •er · 
mektedlr. Vay muaabhlhle. 
rtn ballae! .. 

Muharrir, 1aıııını t• ••· 
tarlarla bitirmektedir: 

- Bız~TGrklerle dine ka · 1 
dar iyi idik. Bu ıth:ıdto ltl· 1 

beren daha IJIJlz .. 
Goıpodln Brtzltaof, kendi 

ıilnl6k lı6tetlnde yazdıfı btr 
fıkrada da Ankarada Çtn 
elçtıl B. Tanıla yaptıfı bir 
müllkatı yazmaktatlır . Elçt 
Bu' ı•r'•tanla ve ·Balkao ah-

Çocuk Eıirgeme Kurumu 
Genel Merkeıi 

Neşriyat: 

Çocuk 
Çocuk Eılrıeme Kurumu 

Genel Merkezi taraf ıadan 
$ıkaralma kta olan ( Çocuk ) 
atllı clerılnln 134 ncQ •• 
1111 çılrmıfhr. Yurt 1anu · 
larıDıD ••ihk, IOIJal, kal 
tlrel durumlarını• lnklıaf ı 
aa hizmet eden bu kıymetli 
derılJI çocuklara, çocuklu 
a•a •e ltabalara tanlye 
ederi• 

Kiralık ev 
Gazı caddeıl kart111nda 

Karakaı ıokafında 7 oda 2 
ıalon ayraca mutfak ve btr 

miktar bahçe ıle tath ıu tu 
lunba11 •• ahırı bulunan 16 

numaralı hane klrahk ••J• 
Hlıhktır. 

Talip olanların Ababane 

hanı lrart11ıDda Uncu Nezif 

Ertonıuça müracaatları. 

Garbüz çocuk miııbakası 
Çocuk Eıirg~mı Kuru . 

mu BaıJcanllğından: 

23 Ntıan pasar ıüaü ta 

at 15 de yedi yaıı•a kadar 

elan çocuklar aratıada ılr · 

biz çocuk mQıabakatı ya · 

pılacaktır . Çocuklarını t:.u 
müıabaka1a lttirak ettir 

mek lıUyealerln Gazi oka 

luaa •lracaatlan rica olu-

Yaltyle çok yakından allka 

dar olmat •• muharrire 16· 
re, ıu ı6ılerl 16yleml1tlr; 

- Bulıarlıtanıo komıula 

rı kendlılne fedaklrlıkta bu ı 
Junacak olurlaraa, BaU&aoler 
bugün dOnyanın eenne:tl he · 
lı ne glrebtl lr. 

Balıkesir Evkaf 
1\lüd.ürlüğünden: 

Gayri Muhammen ll~deh 
Menkule no: Cınıt Nevi L•ra K 

18 Btıkkia Camlçeıme ıokaiı 50 00 
19 )) SülGklü )) )) 100 00. 
29 )) Yeııllt çıkmaz ı ıooo 00 
36 Bahçe lıteıyon anbnr 1000 00 

erke ıı 
76 Arta ., Hıı l alan ö ü 4ll0 00 
13 H"n anuı eıluc ı ler 4000 00 

J IO Tarla Paıakö,: clvrı ~ayır 125 00 
ı 18 .. .. Kıllık ç~rueıt 250 00 
120 

" .. Aıçı dercıl 800 00 
121 .. » T ıaltı 10 00 
125 J) » T öhlr Çffmeat 150 00 
127 :ıo » Ulu mezarlık Ö80 Q(J 

128 » » Oıhaoly• aıçı 300 00 
dereal 

ı 2g » » :o )) so cıo 

Yulıarada yaEtlı taluf ıa1rl meaıkullerlo t milken taht 
mGzayeclı mGddetierl 14 4 939 den ıttbaren oa ıOn uza 
t1'mıthr ihale 24 4 939 pazarteaı aaat 14 de yapılacaktır 
Ahcılaran Vakıflar müdGrlyelin mOraeıatları il&• o lunur. 

Os a lı ankası 
Memlekette tasarr•f barelretlnlo lnklıafına hizmet 

arzuıunda olan Oımanlı Baoka11, Aile Sandıiı (Ta· 
tarruf Cuzd nı) heaabına te• dlat J&panlara lıura ke 
ııde t •Uretlle ıalıdakl i ramtyelert tevzte karar ver. 
mittir. 

Kftldeler 25 m rt ve 25 eyiul t rihlerlnd icra 
olunacak ve her keııdede oıefıdakl ikramiyeler da· 
lıtılacakbr: 

Tlrk liralık 

l adeti T.L . 1000 -
4 • • 250 -
1 » )) 100-

25 )) » ,50 
50 » )) 25 • -Yani cf!maa 85 adecl T L 5 000 

• 

• Tlrk liralık tkramtye. 1 Aile tandılı beaabıodakt me~duatı kuranın lıeıtde 

l 
edlldlil tartbe tekaddOm eden alb ay zarfında: 

T. L. 60.· TOrk lıreaından aıalı düımomlt olaa 
her mudt bu ketldelere ltUralı edecektir. 

~~~~~~~~~»lit~ ~ 

.......................... 
1 DOKTOR 1 
1 Fahriye Altaylı ı 
IKADIN HASTALIUA~ı VE noGuM Rinı~. 1 1 Cİ SINlF MUTEll.ASSISI 

Muayenehane: Millikuvvtlltr caddesi No: ı.,4 • 
• PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA i<ER GÜN SAAT 16 • 

1 
DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KAHUL VE • 

TEDA VI EDER. • 

:.......... ... .••••••. ı 
Balıkesir Askerlik 
Şubesi Başkanlığından: 

1 - Yedek ıubay yetıııcek derecede lıte ve ınuatitll 
Ye daha yilkıt!k derecede tahıt l 16rm01 eh l1etaamHI ol
mıyanlardan 333 dofumlu ve daha eakl doğumlularclao 
her ne aebeple oluna olıuo aakere ıttmemtı olanlar 1 

ma111 939 da hazırlılc kıtuında bulunıcak ıurette tevk 
olunaaaldardır 

2 - Yabancı memleketlerde tahıll ıörmClı olanlar •e 
muhacir olanlar memleketlerln.iekl tabılllert yedek ıubar 

yetııecek derecede bulunan atkerhk etmemle ••yahut 

memleketlmtade bu derecede talaıtl 16rmG1 olanlar ehllJ•t 
aameıl 61mıyanlar bazırlılı lutatıaa teTk olunacaklardır. 

Bu kabil olanların tub~ye behemehal mQracaat etmeleri 
16.zımdır . Memuriyette •e oiretmen bi le olaa htlıoa edll
mu Ntifuı clizdanlulyle ve tahıtl derteealnl ıöıterJr Te
aalk •• tlit f ot ol rafla 28 olıan 939 cuma ıünGnc kadar 
ıubeye ıelerek ıe•k mubtaralarını almaları MGracaat et
mlJenlerfn cezalaoclırtlacaldan tlln oluDur. 

B< lıkesir belediye 
riy asetindeıı: 

Atatürk parkı ıazfnoıu ıartnametlnt ı5re iki tene m6d · 
detle ve paaarlıkla icara veril cektlr. 

Tahmtn bedelt 600 liradır. Pazarlık 26 4 939 tarlbfnde 
çarıamba g(in6 taat 16 da Beledtyede yapılacaktır. Talip 
lerla Beledt1eye müracaatı rı illa oluDur 

4 - 1-75 . 

Balıkesir İnhisarlar 
Başmüdürlüğündeıı: 

Kabili tezyit •• tenkit lca1dt1le Gönen lnhlıarları ao 
barlarmdan Baadırma lnhltarları anbarlarına otomobil •et• 
kam1oalarla tatınacak [ 150.000) kılo idare malt 1apralı 
tQUlnlerln oakll eluıltnıest 9 ·4-939 tarihinden itibaren JO 
aü• müddetle uı.atılmııtır. 

lıtekltlerln 18 4·939 talı ıuna 1aat 16 ya kadar G6 
nen, Bandırma, BalıkHlr l•hfıarlarına mGrac:aatları . 
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