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PAzarteıı U 

ON Oç0NC0 YIL SAYI: 4156 

: ...... = ı 
! Türkler; son istilaların silah kudre- 5 1 

i tinden önce hile, blöf ve milletler için- i 
i de yaratılan ruhi paniklerin eseri oldu- ! j 
i ğunu çok iyi anlamışlardır. Biz bu an- 5 
! layışta her millete tekaddüm etmek : 
i şeref va basiretine de malikiz. i 

R 1 
•, • •• •• d ıB.M. Meclisinde 

uzve tın mesajı onun e 'aatay ~av~et ".~ecliı 
Itaıya Ve Almanya. reisinm yemmı. 

Gördlik Yfl t•thk. [Ber itomanya •• \. Yuoanl•hna 
lfn • Roma mlh•erf deYlet· kati emniyet temlnahoı, 
lerl] harlı •e çılgın bir atıl· mllll ve reımt •azlfelerl 
ıaalıkla, cihanı hayret •e arHıoda saydıklarını don . 
debıete Yerecek bir tttlll yaya llln etmlt bulunduk· 
harbi kHtrlHı yarattılar. lara bir ıırada, bOUln ltat. 

Ftlbaktka; bu kuırganıo yan gazeteleri •e •lyHi 
6n0ne t':sad6f edenler; kü· mahftllerl «lagıltere tara· 
çQk deTletler olmakla bera· fıadan Polooyaya Terden 
ber bundan en çok tellt• ıaranUye benzlyen bir lo
dOıeo •• bayati zararlar ıtlfz ıarantlıl Balkan mem· 
görecek olanlar da; bOyOk leketlerlne Terlldtfl taktirde 
imparatorluklardı . . Arna vutlufuo tıgalfnl Eleye 

.liman •• ltalyan l•tlllıı; ve Karadeniz• doiru yeni 
garpdaa ıarlra dofru eıen bir ltalyan yayllmuıaın ta· 
hlr ka11rıamıı fırtına ıaklln· kip edeCC'flnt .. 80kr•t• An· 
de tecelli etmlttl· Fakat; bu kara ve Atfnanın ltalyan 
bir zahiri r~rOnüı ve baı . emelleri karımnda Belgra· 
lanııçtı.. A•ıl derin ıarııatı dın elhterdlfl anlay111 röı 
fetıla ve lltlli edtlen az nG termedlklert takdt rde buıün 
fuıl11 Ye yetenlz fedaklr· bır İtalyan toprafı ol.o Ar· 
lıkla milleti erden ziya ele, na vutlufun Efeye ve Kara. 
Fraa11ı •• lnıılız imparator· denize dofru bir S1çrama 
luklarının, bu ıünkG, fevkal · tahta11 olabıleceflnl .» Sı 
lde ıenfı hutludlar içinde kılmada• ı6ylemek dlretlal 
korulu •lyall bGayelerlnde ılhterlyorlu .. 
lıl• edllmlttlr... Halbuki; yalnız lnııltere 

Bu fnaaıı; artık loılltere defli; lnrlltere ve Frenaa, 
Ye Franeanın da - her ne loıılterenln Polonyaya ver· 
balaa11na eluraa olaun - mlı bulunduiu ıaraatfden 
harbi ıoze aldırmaharına kt- daha ıumCUUi •• l&uYHt· 
fayet edecek kadar acı ve ltılnl, bu lkt Balkan deYle· 
kati bır hakikat olarak bü· tınla müttefdd •e doıtu 

tGa dGnyaaın kabul ettlil olan Tnrklye Cumhuriyeti· 
bir realitedir.. ne de malQmat vermek kayıt 

lıttli ıonuaun ıüratl, mu ve tarh ile, 16nlerce eTvel 
vaffaklyetlerln kolaylıfı; Termit bulunuyorlar .. O ı&n-
oou baıaraalarıa, ıalıba, , dea bu ıaate kadar, bir çok 
ılyall büylk bir ıafletl al milletleri ruhi bir pantfe 
bı -kendileri henplarına- 1 dOı6rd6kten ıenra vatanla
cezalarını korkulu, biç de· tını kola)' ca lılllaya alaıan 

itlıe, endııelt bir durakla- clhao meHlemett bozıuncu· 
ma olarak •erecele çok larını; Balkanların öteılnde, 
henzlyor.. Ei~, Ak ve Karadenlzlere 

Tamamen maalasız bir atllntlk dalıaları ııbı yH
ıahada,heaapıız ve pena1tz, lanan mllletlerln bulunduk· 
d6rtaala at koıturan tıU- larını hatarlamıılar ııbt g6r6-
llcılar; ateı ve barut fıçıla· yoruz .• 

Biz Türkler; ıulhu ve fn· 
rıaın yan yana durdufu 
B l'- ıanlıAuı refah Ye saadetini 

• ••nlara bemea aarkıver· en çek 1ev n, ea çok btlyea 
••ala •• demek olduAuna bir kahraman varlıfıs!! .. 
anlamak lıtemem•kle bilyOk 
h l ürk; eıkt Cıhaa Harbinin 
uımlarJDı ea dolru, en mG· 

mallOpları arHıodsn, t ek 
•Hlr •e en keıtlrlm yola batana nuıl yOluek bir lnır 
H•k etmıı oldular. 

B d tuluı zaferine yGlueldlğlnl 
llD an eVYelkl Yazımız . a çok iyi bilmekte lr .. 

ela ı6yled.'ilmtz gibi, loııl Beıerlyet tarihinin kay. 
tere9 ye FraaH, Romanya •e 

detmedlil •e hayatta ht~ bir 
Yu11anl•t•D• ••ki olacak bir 

ınlllettn 1ellfemlJeceff, alel-
taarrusa bOtüa lktldarlarlle lde loHn lııudretlnln klft 
karı• koyacaklarını ciddi ve aelemıveceft, o •ııhı hlhCUt 
açık olarak illa ettikten •on· ıerefe hlztm nHıl yüceldt
ra; ııttla ha•atındakl fırhna; fhnızt yalnız bb: Tarkler 
ıüpheıfz hıııaı, katırıamtı blltrlz .. 
mahiyetini kaybedecek ve TOrklye; mlbtesna bir 

vat ılnıl ve fırHt •arlık •e Türk mtlletı; el 
Javaf, ya k r 

bf lnh"• elrece tir.. . hanın tanıdıfı hztletlı kah 
arayıcı r 5 

k 
tımlı· lhle kaU ramao Milli Şefinin emri 

Bu ana• ' altında, bir zerresi a1rılınaz 
bir haldedir ki; en ıuıturu· 

darıcı deltllerlat k&ıemlz, yumuıamaz, tam, 
cu ye toao i1 bu· kukata bir bGtDalOktflrl .. 
bır, lkl ılotlOr i 6'• 1 Tiirkler; ıon lıttlllarıa ıl· 
lunuyoruz: Bat lab kudretinden öace hile, 

lnraltere ~e f rao•a blöf ve 18ılletler tçlode ya· 
b I" yola 

•eklllerl Bay Çem erıaGade ratılan ruhi paniklerin eseri 
Bay Daladlyenln aynı tık- olduiunu çok tyl anl11 mıı · 
Parlamentolarında yep 

1 
tardır .. Biz bu anlayııta her 

ları reıml beyanatları 1 
e millete t•kaddGm etmek ı•r•f 

lau iki demokrat mılletlD 

Aakara, 11 (Huıu•l) 
Büyük Millet Mecf 111 buıOn 

____ .._......,......, __ ... , ____ ••-•••• • d Ş ttln 

Ruz reli vekilterlD en emıe 

Hitlerin ayın 28 nde vereceği cevabın . Güolayıobaıkenhfıodatoplan· 

veltin fikirlerini terviç eder mahiyeti~ 
olmıyacağı anlaşılıyor. İtalyan gazetelerı 
Ruzvelte karşı ithamlarda bulunuyorlar. 

t dt1mı1t1r. 
Moıkova, 17 (Radyo) -

Kalenin 16 nlıanda Ruz•el
te çekttil bir telgrafta «AL 
manya tle ltalyaya yaphi• · 

nız tekltfteo dolayı •izi teb · 
rtk etmek benim için ıeref • 
it bir vazifedir.» Diyerek •ÖZ· 

lerlne föyl~ce nabayet ver 
mekte ve e<Bu meaajın Soı · 
yaltıt mllletlertnln kalbinde 
en derin bir aklı bulmakta 
oldufundan emla olablllnl 
olz » Demektedir. 

8. Ruzuelt 

nil içtima• dave e lan · 
Hıtler, RayttalıD top de"' 

mail münaıebetıle trat e . 
R zvelttn me 

ceil nutukta u '·tir 
verece• . 

sajına da cenP f ki . R nltln ı r 
Bu ceTabın uz bir kar· 
lerlnl terviç edecek( lmak· 
ııhk olmıyac•i1 ao aıı 

t•~·~itell ikinci bir lekllf 
yapacak: 

Londra, 17 ( Radyo ) •-
iti outaU 

Gazeteler Ruz•• 0 

l makta ye 
ou hararetle kartı a Hitlerio cevabı müsbıt 

olnuyacak: 
Barltn, 17 (Radyo) 

1 ıoe kar 
Amerika Cumburr• ' 

Rantat bu ayın 28 acı ıO · 6ıtır••k· 
tı tazim hlılerl 1 

Nevyork pavyonumuz 
alaka uyandırıyor. 

Sergi reisi memleketimiz
den sitayişle bahsetti. 

tedtrler. • • 
YIDe btldlrtldlffne ıore 

ltalya ye 
Ru"nelt meıaJın• 

Almanyadaa mO•"•t bir bce 
tekr•r er 

Tap alaDlaııa t 
111oracaa 

akı devlet retıln• 
16 aeaellk bir 

ederek 10 -
1 11t1yecek· 

mütareke akdlll 
tir. Bu da kabul edıhnıldlil ı 

k ılerl ta 
takdirde deaı0 ral tttlf aka 
ya • ., AlmaaJ• lçlD 

davet edecektir. 

ltılyı Ruzveltl itham ediyor: 
Ro•a· 17 (Had10) - Ga 

a>eıajıDI 
zeteler Ruueltla 

ütaleaları•' 
derç etmekte ve • ~ 

Bu •u· 
ka yıd -etmektedirler b 

d •• u 
talealarda: meı•J • ft· 

d Ruıve • 
ııbı teklifleri• e 
AmerlkaoıD bitaraflık kka 

d l 
dl}.,eılot o 

nuounua ta i • 
edıodıfl, 

la vJeıtarmaJI llYe 
1 t " ••• 

tekr.ar Cı.ımb11rretıll.lD• 

mııtar . 

Celıenlo açılma11nı mG· 
teaktp Antalra mebuılulu· 
na ıeçllmtı olan Hatay OeY. 
let Relıl Tayfur Sökmenle, 
Guleotep mebuılutuna ıeçıl· 
mit olan Ha tar Baıveklll Ab
durrahman Melek, Mecltıln 
ıürekU alkııları araıında 
birbirini taktbeo kQuQye 

l k yemin etmltlerdlr. 
ı• ere 
Bazı mnıakerelerl mOteaklp 
Medlı çarıamba 90nl top· 
la oma kararını vererek da -

lılmııtır. 
~---_,.•tar---

Heyetimiz dan 
Tahrana vardı. 

Ankara, 17 ( Huıutl ) -

fnbfıarlar Vekili Alt Raaa 

Yarbanın baıkanhlında Tah· 

rana 1ıdeD heyetimiz dil• 

lrao topraklarıD• . ıırmlft 
bu ıDn de ıaat 18 30 da 

devlet merke%1ne varmıttlr. 
Heyetimiz T abraDID met · 

halinde aı~erl ve bllyClk 

mera1lmle karıılanm1ıttr.CI · 
varda toplanan halk heyeti 

harar~tlf! alkıılamıı. Ali Ra· 
a• Tarbao a•kerl kıtayı 
teftlı et•tıtır. Heyetimiz 

ıüael bir otele mt .. flr edil-

mtıtfr. 

-~-... - -. 
Menemende 
~ 

in~ilip ş ~i~i Ku~liyın 
~atırısı ın1l~1. 

Ankara, 17 (A.A.) - DOo 

" 
1, t ehldl Menemende !• 1 P 

Kubli.y ve arkadaıları için 

Kublly lbldeıl 6oünd• .,ii. 
yilk bir thtlf al yapılmııtır-pıfaada 

çllmek üzere pro 
yapa~afı, kGçGk hilkQmet· 1-----------
lerl hayali tehlikelerle kor · orta elçlılDI kabul ederek; 
kutmak tıtlyerık demokraıı · Çemberllya tarafıadall Yu· 

lere ballamak tetebbOıilode nınfıtan hakkında yapılan 
dil k b•yanata teıckktırde bulun· 

Neuyorktan bir görünüş buluamakla ttbam e mı - " 
mut •• bu tetekkiirlerJnln 
Çemberliyna btldırt\m'!ılol 
rica etmtıttr · 

Yuna• ınetelerl laılllz 
doıtlufmau tebarOz ettlrl· 

Aalrara, 17 (Hu•uı1) - ı rllen •• lıeılf bir hazıronua tedlr. 
Nevyor~ beynelmilel torıl· bulundufu zlyaf ette; Ne•· Mafıksasın çembırıayna 
•inde Turlr pa•yonuaun ba- york ıerılıl relıl bu nok· kk" Ü 
zırlanma11 devam etmekte- tayı cemllelrlr ı6zlertle açık- teşe ur • 
dtr Serılyl hazırla•ak 6se· lamıt ve Türk lnlllllbıaa Atlaa, 17 (Radyo) -

re Ne•yorlca aıd~• heyeti· karıı du:rdufu hayraalılı L~B:•~ı•:e:lc~ı~l ~M~e~t:•:"M::•~· ~l:nı~ı~tı:a~~y:o~rl:•:r·=======-==:; 
mlı:e ilk ıtlnünden beri bl - ifade etmtıtır . Serıı rel•I 

,nk te•eccQb ılhtert1mekterllr. bu •utlrunda Anlıarada ••r 
Pa•)'onumuz; TOrlcan zeoııa 11 mulca•elHlnf mubte1tf 
tarih ve aaaal varhfı fle her- daireler •ra11nda 3 Hat ı:ar -
keıln r6z0•ft almaktadır. fıoda bltlrdtflnl, hiç bir .yer· 

Sergi rel•I tarafıadaa ,,.,. .&e buıuı beazer allka •e 
ye bHlreUne de malıktz! · kardeı muamelHI görmedi 

TOrklyede hilenin yeri, flnl .a,.Jedllrten ıonra 

blafln lnymett, hin lalr ve· .akı imparatorluk za_ 
aaıtle temin edtlen ruhi P•· m••ında hlr vize lçta 
nlfe mCbald tek laHa yok- üç hafta ufraımak mechu-
tur!. rJyetlnde lııaldıfını tll•e et 

Balkanla do•t •e ·müttefik mlıtlr. 
milletlerin de bısım ıtbt ol. TOrk aerılılnln relıl Vedat 
malarını itler •e beklerfz.. Tar verdlfl cevapta Hrrl
UmduAumuz Ye umudumu• nln Amerika ile Türlrlyenln 
b~dar, böyledir!! . . mloaıebatını daha •ıln bır 
Süreyya Örge Evren laal• 1etlreHflnh61lemtıttr. 

. .\ilede çocuk, ha
birbirjne yatlarını 

~k.li~'en ı>n sağlam 
diiğürndiir. 

ismet lnönü 
23 Nt•an Çocuk Bayra-

bu.u takip eden 
mı •• 
laaftaaın Çocuk Haftaaı 
olarak ı .. ıdı, laalkımısı• 
en b610k •e en ılerl 
,ur.I davaaı olaa çocuk ihtiyaçlara Ozerlne dtklrat ••-
urları•• çekmek emelini rltmektedlr 

Çocuk Eıirgcme Kurumu Genel Merkezi 



Cumhuriyetin eser t~ ··: 
==--...-- .. - - ......... 

ınıız 
Biıtün medeni milletler, 1ahere Adan& -..~ • lzmlrde 

hava mt\aa elatınm m6m

kün kılma\<ta oldu~u arıı
uluınl eri temaılar ~eyeıtn-

ide gerek kültürlerini ve ge· 

rekae 11nal, timi ve fenni 
sahalardaki tf'rekk11Mlnt 
uzak •e yakın rnemleketle· 
re yaymak ve ine bu mü· 

na•udatan siyasal ve ıoıyal 

bakımlardan tem•n etuğl 

mGhlm faydalardan httfade' 
etmek maka dile eıulı f 
all1etler Hrf etmektedirler 

m~ydanl r tulı ,,, e mevcut· 
111.r tslab edl1mft ' •yrıca be 
ton hangarlar ve lataeyoo 

bln"ları int olunm\ •ıtur 
Çtzllen pro ram n1\ 'lclbtn 

ce 25 mnyıı 936 t I'\ hinde 
AokarA let nbut ıt.J 'uın · 
muntazam h va flefer\'e~ ·ı ne 
ba~1 anmıf, aynı zam v -:le 
halkımızı bavacılıi alaıt.'I'• 
mak m lnadıle bu iki tehir J 
üzerinde tenezzüh uçuıları \ 
tertip edılmlttlr. 

Gerek muntazam seferler 
•e ıerekıe t aezz6h uçuıl rı 
halk arıuında liyık oldu§u 
raf beti örmüıtür. Ha va hat· 
larımızın tnktıafınr temin 
makıadlle h znlanan 4 e
nellk plan gereğince 1 en· 
bul - Ankara hattına il · 
•eten lıtanbul- luotr, A -
kara Adana hava hatla· 
rımızın öoüm6zdekt ntaao 
ayında faalıyate ıeçmeıl 

için icap eden bazırlJld r 

TÜRK.DiLi 

-
hi • 

ı 

O~uo, H 1 e i t ~ımmm hakimi 'eti allmda geçti.. 
Voleybo maçı ı d 15-1 ve 15-0 sayı ile k zandık. 
Pazar sünii, 1t Htkmet 

Paıa ltt d1nd A1aıehlr ve 
ıehrlmlz Halk•Yl futbol ta -
l\ımları aruındıl yapılan ma 
çı, blzhıoktler· 8- 2 kazan· 
4ılar •. 

H sGzel olmakla be· 
rab"r bunaltıct btr 11calr. •ar
dı. T lnmJ.r saat 16 da 
lkıılar •raaında sab 1a çık

tdu. Hiı'cem, Sami Keıkek 
idi.. Be1r ak alıp •erme ıe· 
remontıl r.•Ol•taklp takım . ar 
16y le yerlt ırllnt almttlardı: 

Alaıehlr: HGınl, Muhar
rem, Talat, Reıat, Hikmet, 
Muzaffer, Ali, Recep, Halil, 
Ali, Hayrı ..• 

IObuz, lakin oyuna biktm bir 
yazlyette idik. 

:16 ıncı dalrılıada Sami -
Ala kombloazonu, karıı ta -
raf baflarıoı ıaıırtıyor. Sa-

(.Sonu dördüDcü sa1fada) .. 
Yap k 
satışları. 

Karacabey 1arım kan ya
paklarından 75 bin kilo 
71 .25 kuruıtan Almanya 
için ıatılmııtır. lzmlr fahri· 
kalan için de 50 bın kilo 
53, 54 kuruıtan ıatıılar ya
pılmıthr. 

Bisiklet 

Yanşlannm ~ömif inah PB· 
zar günü ya ıld1. 

Beden T erblyeal Direktör 
JOiü tarafından terlıp edilen 
blılklet yarıılarıoın dö 
mtfınalı pazar ıOaü 150 
kllometreltk btr mesafede ya · 
yapıldı. 

Bu koıuya üç kiti lttlrak 
etti. Birinci Sabri Bırı:ıı, ıkın· 
et Melamet Kutlu, lçüncü 
Mehmet D6kerdtr. 

Ôoümüzdekl hafta ıon f ı 
nal koıuıu yapılacak, blrla· 
el •e ikincilere birer kupa 
ile BöJıe tarafından da birer 
madalya verilecektir. 

içki ve 
Yurdu 

• • 
sergısı. 

Don saat 17.30 da Ôzıer 
Biçki •• D•kıı Yurdunun bir 
yıllı foallyeUat ıöıteren 

güzel btr Hrsl açılmıthr. 

Açılma töreninde V alı B. 
Etem Aykutla kadın •e er· 
kek btr çok da vetlller hazır 
bulunuyordu. 

Halke•I ba•doıunun çal
dıiı lıtlkli.1 marılle mera. 
ılme baılandı. Bunu, Vali· 
mızın veciz ı6zlert takip etti. 

B. Etem Aykut ezcQmle 
.ıedt ki: 

«Memlekette el ııl •e ı6z 
nuru ile elde edile• bu ser. 
gilertn adedinin güDden ıüne 
çofalmakta oldutunu 16r· 
mekle iftihar du1uyoruz. 

Zeoıtn •e f aklr her aile -
nln ze•kll ve latif vakitler 
aeçlrmesl için bunları öi
renmeıl icap ediyor 

Kadınlıfın en birinci •aı. 
h, kendi el tle ve döktülO 

Bu ıOo dünya üzerinde 
teılı edtlmlt olan hava ıe
bekealoln azameti ve bu ıe 
bekenlo ınoden güne tokl · 
t f ettfrllmealne hemen her 
mlll Un ıarf etmekte oldu 
iu ıayret •• fedaklrhklar 
bize, a•a milnakalltına ve· 
rtlea defetlo ölçOıü hakkın · 

ela illfi bir ftlrtr verebthr. 
Memlelrettmlz ha•a müna · 
kalltı bakımından A nupa 
ile Aıya arasında en kısa 

yolu teıkll etmekte oldufun· 
dan colrafl vaziyet ltlbartle 
blylk bir ebemm yeti ha · 
lsdlr. Bu kadar ehemmiyet 
le üzerince durulan ve ça 
hıılaa bir me•zu (izerlnde 
memleketimizi• ve dtfer 
•6terakkl memleketlere 
mu•azaten dikkat •e gay 
retle aarfı metal etmelct~n 

balı kalamıyecafım ıOphe

ıtı: olarak kabul etme li

tamamlanmak üzeredir.Keza 
gelecek aen Ad na Dıy · 
rıbakır hattının oçılabtlme· 
ıt için ıereken hazırhklara 
ıtmdlden baılanılmıtlır. 

Bu ıün de•let baYa yol
larının eltndekt tay reler 
fennin eo ıoo tekemmülltı. 
na ıöre imal edılmlt olup 
telıl:A telaraf, telsiz telefon 
ve radyo ıonyometre llet 
lerıle de teçhiz edılmlt bu 

Balıkeılr: Rafet, Şe't'ket, 
Necati, Hul•:ı, Münir, Alı, 

Aja, Sami, Hoıeyln, Muıta· 
fa, HOıeJln .• 

Çanakkale mıntakaıında 
kırkım baılamıt ve ilk ıe· 
len mallardaD 2500 kılo 
miktarında bir parti 62.50 
kuruıtan ıahlmııtır. 

19 Mayııda Türkiye blıık
let blrtnclilklerl lttanbul
Edlrne aratında yapılacak · 

tar. Sabri ve Mehmet bu ye· 
rıılara 86lgemtz namına Jı
tlrak edecelderdlr. Genç bı 
ılkletctlerlmizln or da da 
iyi neticeler alacaklarını 

tlmdlden tahmla etmekte 
JIZ. 

aöz nuru ile vtlcude ıetırdlil 
eserlerdir. 

sımdar. 

lıte bu ma lu tladır ki bu 
yazıda bava hatlarımızın 

tıletllmealae~ald kıt bir ta -
rlbçe yapılmaat •e bu ara· 
da bu ıilne kadar de•let 
ba•a yolları ıd realnln yııp 
tıiı tılertn tebarüz ettiril-
mesi faydalı görülmüıtür. 

Yurdumuzda ilk mılll ha· 
•a hatlaranıD ftlettlmealne 
1933 yılında beılaomııtır. 
O saman teılı edılen han. · 
yolları idaresince l 933 yı 

landa Ankara - Eaklıehlr 

let nbul, 1934 yılında da 
Ankara - Kayaerl Di
yarbakır hava hatlara tılet

meye açılmııtar. Anc k, bu 
hatların faaliyeti, daha 2.l 

yade tecrtıbe mahiyetini th· 

ti•• etmlttlr. 
Btllhere bfttOn m6nalıa 

lat itlerinin btr elden idare 
o'unması ıayeılle •e 1935 
yılında de•let bavayolları 
ıdareıl Nafia Vek!.letlntı boğ 
lanmııtır. Bıd yelle mah 
dut bir büdce ve dar bir 

dro ile f alfyete geçen 
mezkur tdore; Cumhuriyet 
hükumetinin nkıek •e kıy
metli mühaaerett e bahşet 
tlğl tmklnlar ıayeılnde ha 
va mün kal&.tımızı kHa bir 
zamanda medeni milleti r 
tıevlyeılne doğru lnklıaf Ye 
tek~ mül ettirecek bir devre
ye glrmlt ., kendııloden 

beklenen faaliyeti 16.terme· 
ie baılnmııtır. 

Hava· münakaıaıımızıR t rakkl 
ve inkişafı: 

ilk ff olarak mtlll hu 
dutlarımız dehtliode e bü · 
Jük ıehırlerlmız raaınd kt 
ba •• milnak l tının emnl · 
yet ve lntlz m d btllnde le 
ruı ma ı dıle bir t raftan 
lngllter den b yü e ı rl 
ıoa ılıtem yolcu tayarelerl 
Htın hnırken dtier t n f 
tan An ara ve fataobula bl-

luamaktadır. 

hk akını Alaıehlrhler yap · 
tı. . Bu, bl&lm müdafiler ta· 
r f ı•dan kolaylıkl" iade edıl
dt .• Top ylDe onlarda .. Sol 
açıkları ilerliyor, yanmdakt 
içle mükemmel pas yapı· 
yorlardı.. Dirdü•cO tlaktka
da, ıol açık yine kendl ıe.y· 
retlle kaphiı lopu ta kale
ye kadar jöUlrmeje muyaf. 
fak oldu.. Ve çe tljl bir 
ıutla, lılçte beldeoılmtyeo 

bir anda t kımına btrmct 
aola kazandırdı. 

Bizim çocuklar, zaten bu 
ana kadar aalaıam mıılardı Bu 

golün oluıu, onlen bıw. ıe· 

Ankar ve İıtanbuld ha•a· 
yolları ııletmesl ihtlyıçları 
tçln teılı edilen modern 1er 
telılz lat ıyonları meydanla. 
rın tayarelerle Ye yekdtje 
rlle telıız t lıraf •e telefon 
muhaberesini temin tmek 
tedır. Yukarda bnbıettlği iz 
ıkt meydeıtnmıs da t yare· 
ferin muayyen bir ıGzerıi.h 
üzerinden emniyetle Hyrü
ıefer edebil elerl için tel· 
ılz lıtasyonlarıadan maada 
radyo ıonyometre cihazları 
da kurulmuıtur. ilerde açı· 
lacak bava , hatları için dl· 
jer ıehtrlerimlsln aıeyda• · 
larında, bu ıehlrlerln hava 
hatlarına l)azar D olan va
ziyetlerine ıöre, muhtelıf 1 

tirdi. Ve bir blrJ ardJDct bü 
' mlara baıJadıl r. Lakın 

bir netice verJyordu yapılan 
bu akıDlar ... 

Alaıehlrhler btae nazaran 
daha zayıf .. Attıktan golün ıev. 

kile, enerrjt Ye uzun vuruı 
larla t~hlakelt akınlar ya. 
ratıyorlardı. 

Otuz b~ıtncl dekıl<aya 
kadar bir aafır mai 

takalta teJıtz ve ıoa7omet· .--------------ı 
re lataayonlan kurulmak 
üzere hazırhklar yapaıakt · 
d1t. 

Heva yoll rı ide.resi bey· 
nelmllel hav cıhk mevzua 
tın uygun bir ıektlde bü 
tün tnUyııçl rın icaplarını 
yerin getirme ve h va mü
n k latlarımJzı çok Hilam 
temeller üzerinde ter khı 
•e in tı f ttlrmek malua · 
dil lıletm de: ıürat, rahat· 
lı intizamla birlikte z · 
mi em 1 etlD lemini ı de 
eıas lmı ve faallye proğ· 

r mmı muntazam bir çalıı· 
m ılatemloe 1 Unat ettir· 
mlıttr. H va müoakalatıo
deı en eaaılı nokta olan em 
niyetle uçuıu temin için: 

1 - Meyd nlarıo ve yer 
teıls ta ın t mnmeo v mu
kt'mmel olmesı, 

2 - iyi tay reler me•cut 
olmıuı. bunların modern 
aletler e teçhiz cdtlmıı bu
lunmaıı, 

J - iyi yettomtı pouene · 
lto meYcudiyeU tbt cihet· 
lerl gözönünde buluadur n 
idare beheri 10 yolcu ve 3 

(Sonu dördüncü ıayfada) 

Voleybol maçı· 
P zar gOaü ıaat IO da 

Alaıehlr ve ıehrlmlz Halk
evı voleybol tnkımları ara 
ııoda yapılan maçı 15 1 
ikinci ge lmlde 15 O 
Halkevlmlz 
ezaomııtır. -
laş hir t ~ımı dün gitti. 
Bir futbol ve bir de •o 

leybol m çı yapmak üzere 
cu tesi günü ıehrlmlze 

g 1 Alaı hır H lkevt ıpor· 
cuları dün ·ü trenle 
memleketlerJne de>nmOıler· 

dır . 

Halktvl Başkanltğmdan: 
( 19 • 4 - 939 ) Çarı mba 

güqQ saat (20 30) da Harı 
clye Vekaleti 111. Daire Mn 
avlrl ve Slycs l Bilgiler 

okulu ö retmenlerloclen Bey 
S llh Şeadll taraf ıad n 
(Mllletleıtn t rahklılndc ka· 
dınların teılrl) mevzulu bir 

oofer na v rılecektır. Sayın 

H 1 evi menıuplarının gel. 
lerJ rıca olu ur . 

HalkeYI aıkanlaiı 

lisenin yatıh ücreti. 
Maarıf Ve~aleu, 1939 ıe· 

oeıtode yatılı mekteplere 
ılrecek talebeden alınacak 

ucretl tesbıt ehntıttr. 

Yürüyüş 
Pazar günü altıncı hafta· 

ıı da 30 ktlometrellk bir me
safede muvaff kıyetle ya-
pılan yürüyüı müsabaka 
ı•nda blrlaclltğl Beluul ve 
tklnctllit Mehmet Şanul ka · 
zınmıılardır. 

Bu yürüyiltün fJoalı 30 

Buna ıöre ıehrtmtz Lııe
ılne leyli olar• s•recek . 
lerden 170 lira ücret alına-
caklır. 

20 Para yüzünden tavgı. 

ı nisanda dtier ıGmelerın bt· 
rJoctlert de ge dikten ıonra 

ıehrlmlzde 40 kilometr ltk 
bar me.afede y•pıl caktır 

Evvelka ıOn Cumhuriyet 
maballeatndeo Abm t oflu 
12 y tında Şeref, aynı 

mahalleden Cemil oğlu 
.& 3 y tındaki Yuıufu 20 para 
yüı.üodenl taı1a baıından ya
raladıiı.' ıddıa ve ııkayet 
olunduiundao tahkikata baı· 
lanmııtır. 

Bıçakla y ralamış. 
Bır ılğara meıeleıloden doll\ 

yı aralarında mOnaza çıkan 

Vicdaniye mnhallestnden 
Ahmet oğlu Hilmi, aynı m . 
halleden Nectp oğlu Meh
medt bıçakla dız kapalın. 

dan yaraladıiı ıılii.yet olun 
duğundao tahktkata beti n-. 
mııtır. 

Kazan çalını 
Evvelki ıün tıi.tı lemköy 

lü Ali Oaman kızı Sıddı n, 
Hısarlçl m h lleırod o 
Mehmet oğlu 

Mutt fanın bağ evinden su 
kazenıuı çaldıjı iddia ve 
ti ayet olunduAuoda.n suçlu 
y alanarak tahkikata 
bati nmııtır. 

ı i a~am bir kadım 
dövmüşler. 

Din çiler m halleıloden 
Ahmet kızı ve Hasan karıeı 
Ane tıtasyon dahilinde 1 

köm r deposu yeoıodon p r 
ça kömürleri toplarlcen gö. 
ren lstoayon bekçtlerlndcn 
Has n oğlu Ömer ile ŞerJf 

Btrlnct, tktncl ve üçüncü· 
lere hltıra olmak üzere bı 
rer olan ft verilecektir. 

O imi (ncümenin ~unku 
toplantısi. 

Daimi Vlllyet Encü 
meni dün toplaomıt ve yollar 
b iskanda mü:ınkrrelerde bu 
lunmuıtur. 

Marmara bayz.uıoda ıra 
ntt taıl nnın bnılarınm art 
tırmaya konulma11 hakkında, 
Huıuıi MubaHbe MOd6rlü 
iü tarafındın tanzl1n edtlen 
ıartoamenln Nafıa Müdfir 
lüiünce tedkUclae lüzum ga
rülmüıtür. 20 Nıerı.n peııem· 
be ıünü Hal 16 30 da ıe· 
bir ıloeraa11 ihale edlle-
cekUr 

f yzi Söz n r geldi. 
Mebuılarım ızdan B. feyzt 

Sözeoer dün! ü Bırndırmn 

elupereılle Ankl\radeo 
ıehlrlmlze ıelmlttlr. 

Hü unut t bipliği. 
~ehrlmlz hülıQmet tabip

liğine 40 lira cnaaıla t yln 
edilen Som hükumet tabi 
bı Celllettln dünkü 
İzmir elupreslle ıehriml~e 
e1mıı ve vazife ine baıl mıı· 

tır. 

Kütüphaneye apl1rılaca 
ilave. 

o lu H kkı, Aneyl ı 

Anaf artalar ca desine ge 
çeo ysl yaplmlao kütüpbı 

ne blnftlına t lave yaptml· 
m •! kararla tırılmııtır. 

dö-.dülderl iddia ve tlklyel 
oluodujundan auçlular y -

kal n rak dltye1e •erilmlı 
lerdlr. 

lh leıt y pıldı lao ıonra 
1 aata baılanaca tır. 

DüaJada bir millet meY · 
zubahı olduğu •akıt, o•un 
uoıuru ailede aranılır. 

Her Türk kızının tik tala· 
ıtlden ıonra, el ltl ıörmHI 
hem kendi ve hem de •atan 
ve mtlletln sanayi •arhjı 
bakımından medarı iftiharı 
olur.» 

V allml-ı, bundan ıoara, 

Dlldı Yurdu Direktörü 
Bayan Hayriye Ôzgerl 
r6ıterdlil muvaffaklyetler
den dolayı tebrik etti; ileri· 
de daha büy6k itler yapa
rak Türk kızlarının fayda-
lanmaaı te enntılnde bulun
du Ye kurdelayı kesti. 

Hazır bulunanlar tarafın· 
dan teraı ıeztldt Bu arada 
talebeden Reıtde Ôzyıldız 
ıöyle demltUr: 
«Arkadaılarımın btulyatına 

tercüman otauk ht pin ze ıon 
ıuz ttıekkürlerlmlzl sunarım. 

Bundan dolayı ıevlnç ve 
nete tçlrıdeylm . 

Bize bu kazancı 

veren Cumhuriyet Hü· 
kametine •e onun yDce Şeft 
lımet ln6n0ne h6rmet 'fe 
ıevıl bağlarımla Hğ olıun 

derim.» 
Bundan ıonra Valimiz B. 

Etem Aykut bu yıl Yurdu biti · 
ren Reılde Ôzyıldız, Nezrlye 
Şener, Nazife Çalııkan ııdın. 
dakl Oç talebeye dtploma · 
)arını vermlt •e kendilerini 
tebrik etmlıttr. 

Biz de, Ôıser Bıçkı •e Dı
klt Yurdunun ıöıterdlil mu· 
vaffaklyetten dolayı Yurd 
DlrektörO Bayan Hayrlye-Ôz
gerl tebrik ederiz. Sergi, 
bir h ft middetle her gün 
saat 9 12 nı 14· 18 ze ka· 
dar zlyaretcllere açık bulun 
durul ca tır . 

Gürouz çocuk müsabakası 
Çocuk Esirgeme Kuru· 

mu Başl<anlığından: 
23 Nıaan pazar günü ıa 

at 15 de yedi yaıına kado r 
olan çocuklar araaıoda gfir · 
büz çocuk mii1abakuı ya· , 
pılacektır Çocuk! ranı bu 
müıo b kaya tıttrak ettir -
mek lıllyenlcrln Gızl oku 

lun 

••r 
müracaatları rica olu .. 



1 TO.ltKDIL - -
Akı e ek içi •• 

10 Hayat sahası ne demektir? 
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YAZAN: 

Piyer Dominik 
Adriy tik üze i -

cMeılekdaılarımızden ek- kOçük Balkan dcYletlertnı, 

ıerlıl, dün ıabab ve akıam hem de Franı nm ıarktakt de·AI teh • 
1 

• 
ı .. 

B Mu11olınto hareket ı nln ıon k lele rini. S üveyt hı yı 
"'hepleri hakkında mut bık larında loılherenln vaziyeti 
kal ıılardar: EvYell , Fran - o l ve Ruıyenın c ' nup k11-

ıa1a kartı tlerl ıürü leo ta - mıoı te hdit eden bır ıınp · 
leplerı kim k lma11 karıı - ratorluk elyuetl karıııında 
ıında duyulan bir itibar n · bulunmaktayız Hu yüzden 
dlıesı, ıonr da Şansölye berkeı, bt l hıuaa Belırad, 
Hıtlerln edebi mu vlnl o l - AUoa ve Bükreı ha1ret ve 
•aktan daha iyi bir ıey ıö dehıet lçhadedtr. Bulıarlıtan 
rlnmek endltHL tıtlylcl •azlyette olmae1na 

imdi YuıoılaYya •e Ro rafmen Sofyada btle aynı 
ma, gllaün birinde barp de•· hal mlıahede edılmekte · 
letlerl taraf1nd n mfldafaa dır . 
edilmek meYkUode kalacak F•ıarooun muhabiri ıaze 
lana bu müdafaa ancak teılne ıunları yazıyor : 
Adrlyatık veya Eie dealzln· «Bir zamandan beri do la 
den kabil olablllr Adrlyatlk ıan ıaylalar araııDda ea ml 
bir kere kapanınca - ki ka nahları•dan bir• de mihver 
P•Dmııtır · , Sel&nlk tehdit deYletlerlnln Balkanları tkı 
a lt.na ılrlnce, Rulıarlıtan nüfuz mıot kuına takılm et· 
da ııe karııhi~ takdirde, Fran. mek niyetinde oldukları 
ıız •e loılltzler için yol kal · hakkındad1r. Birinci mınta 
maz. ka Makedonya müıteıoa 

hal yanlar barp eaaa11nda Yugoıla Yyayı, BulrarlılaDI 
Saati Karantadan hareket ve Romanyayı Alman n6f u · 
ederek ıallba M naetıra ka- zu alhna, lklocl mıntaka da 
dar uluıan bır yol vücuda Arnavutluk, Yuıoılav Ma 
ıettrmtılerdt Gün6n birinde kedonyaaı •e Yunan!ıtanı 
Yuroılavlar teılımlyet göı· ltalyan tahakkümü ahana 
terlr Ye onlarm cepllealne koymayı tıtıhdaf etmekte 
ıeçerlene, y but da yeni dir. 

bir ku•Yet darbealyle Bu takılmlo P'\k de ltal 
Makedonyayı kaybtıderlene yanın lehinde olmadılı mü· 
(Çünkfl Arna\'utlar hudut la ıahede edılmelldır. Alman · 
rının V ardar nehri olduiunu ya anlan payını ale caktır. 
iddia ederler) halyanlar bu Ç6nkü flıaro muhabirinin 
itibarla Karadenlze (petro· ona verdtilnden baıka Al· 
la mı demeh?) Yeni bir yol manyanın Polonya He Bal-
•ça111 olacaklardır. tık devletlerinde de gözü 

Jouroal deı Debatsda Ma- vardır . Unutmıyahm kı ts. 
kedon1anm h rpten önceki Şuıntğln l<arıııında 1937 
tarihini iyi bılen B. Albert baılangıcmda 1938 baıian· 
Mou11et dı1or ki: «Arna- ııcına kad r btr ıene bek· 
vatlufa eahlp olan ve Yu lemeelolli_bılmtı olan, bu ta· 

1oılavya1a h ıım bır devlet rafta da rüoO beklt1ccek· 
cbazı ayrılıklara aleYle- tir. 
inek lmkinlannı bulabilir.» Herh ide, Arnavutlukta 

Eıkl Keradai lu h hal kullaoılnııı olen formülün 
Jan lcrahoıo kayoataea tdt karakterınl tıaret -=tm .. k için 
Sonra Makedonyalılar hük fueattan lıUf ade etmeliyiz. 
IDeden millete ıöre keodl. Bu, tatbikatında Almanların 
lerlne Bulıar, Sırp veya uıta oldukları ve halyanla-
Yunan demtılerdlr. Make r1n ancak çırak ııfatıyle kul 
donyalılan Arnavutluk dağ landık! rı bir formüldQr. 
larından harekete getirmek Zamanını öyle kollıyarak 
•e ıllihlamak mümk6ndOr. humı o kadar mükemmel 

Her halde biz çok geoit suretle ayırıp uyuttuktan ıon· 
hedefleri olan e maale11ef ra o ıuretle hareket edile· 
bGyük Alman polttıkaeıyle ı cektlr ki çok ıtddtotlı ve çok 

Çlftleımekle, lıteylcl Bulra \ Ani bir ıektl~e _ vurulacak 
tlıtan miilteına hem bütün (Sonu dörduncu 1a,,hda) ' . 

it lyanın, Tuna ve Balf<an 
memleketlerinde ıubarm ı ıı 

fıra indirmek dereçeıloe ka
dar kendini nasıl bırakwıı 

olduğunu anlamak m6ıkül 
dür. 

Halbuki Mu&1oltol AdrJya · 
tiki ltalyanın «hayat aahaaı» 
na dahil tellkkl ettlflnl ha· 
hrlatmaktan ıerl durmuyor. 
Roma Olimpik ıtadyomuoda 
ıöyledlil nutukta bunu ılin 
etmtı Ye «Adrt1allk denilen 
Akdeniz körfezin ı> den b h 
aetmlttlr. Atman taz1lklotn 
bu «körfez» Ozertne teıktl 
ettift teblıkeden endııe duy· 
muaydı bunu bu kadar tan 
tana ile tllna IQzurn ıörmez 
dı . 

Alman tel&kklılne ıöre 
«bir bayat Hhaıı» memle · 
ket ekonomlılnln ondan 
mahrum kaldığı takdirde 
natamam olecafı bir ıeydtr; 
bu 1alaa muayyen bır mem 
leketln ve ekooomlılnln za· 
ruri mfltemmımıdır. Hıç ıüp· 
beılz , AdrlyaUkte ılyael ve 
bahri muayyen bir nüfuza 
e.blp olmıyan kut•eth bir 
İtalya tuavvur edılemez. Fa 
kat «körfezi tam mioaetyle 
bayat 1ahaeı deftldJr. DeDlz 
mOuakalelerl lçlo dofrudan 
dofruya Akdeotzdekl ıah ı l 

lert keadlılne f azlaılyle kl · 
fldtr 

Adrlyatık aerçekten bir 
«bayat deniz » lıe bu bılhu 
1a tabii mehrecıot teık t l et· 
tlf 1 memleketler hakk ıoda 
doğru o lmak lazımdır. 

Harpten önce, Adriy tik 
Avuıturya·Mıculıtanın «ha 
yat deoızı» ldı . Harpten ıon 
ra, Yugoılavyamn denize tek 
mahreci oldu. Eodihtrllerl 
AYuıturya, Çelıoılovakya ve 
Maculatao aruıoda pay l eıı· 

lao eıkl Hıoterlandıiı için 
elzem bir mahreç olmaktan 
çıkmıt mıdır? Hı ç ıüphe•lz 
bııyır. «Körfez» ltmanları bu 
memleketlertn ekooombl için 
birinci derecede bır ehemmi
yeti haiz olmakta devam 
ediyor. TrlyHte Avuaturya 
ve Bohemyon1n, flyume 
Mııcarııtanm «hayati)) birer 

• o•DTürkdtltnıo Tef rlka1ı: aaaaaaaaaaaaaaaao'> mfthlm bir te.ır yapmadda. 
fl+v -- 06 i'ı oyun derllerloe Ye eri 

ğ e G · lut Jl\ 11111 i ~:t;:~:·~.~~~··k::~:ı::~"' :~ 
: g rıı 1ıömerek uyurlardı, bun 
o0 Yazarı: il. LAMP Çtulrtrı : t:l\ Vl!'R ATAl•RAT 1>11 1 dan baı e kalın Ye 11cak 

<>oaaaa~auaaao Tefrıka N! 46 aaaaaaacoaa~~ yurtlarını da tcabı bnle göre 

Kataylı Ye Llu Kutsay: 
<.<Bizzat yaz ortaıında bı~. 
diye kaydedıyor, bu dallık 
arazi ar ve buzla meıturdur, 
ancak pek bQyük zahmet-

i 1 du bu buz deryuı ere or 
1 d 1 Çık rabılıyordu . çln e yo 
Daba at•iılarda semai ra 

d k kadar yükıek 
okunaca ğ 

1 m aç arı 
Çam ve kara ç Ş 

Km . an 
bulunuyordu. 
(4ltuo d ğlar)ıo bu tarafın· 
da bulunan nehf rler hep 

farba doğru akıyorlardı . 
Atı •klü deilllerdl .,e 

ar JU adar 
tıol rı bir dereceye k 

ki rın• 'l'ıubaf az için tıroa 

hk derileri earalmıth· Hay· 
•,olar yem kıthğınd D. fen• 
h,lcle mGtee11lr olmuıl r ve 

d,marları kı IJ!l•Y• ıl•-

mı ıh 

Garbi ıllıJlei clbaldekl 
(rüzıarlar kapuıunun) diler 
cihetine ıeçllınce, aekerler 
uçurumlar üzerine köprü 
Yapınak Gzere afaçlnr keıl 

yorlardı. Atlar tırn klarıle 
yerden yosun ve kuru çimen 
eıtrorlnr ve eçhklarını bu 
suretle ııdermlye çalıııyor · 

lardı. Avcılar, v bulmak 
ümldıle ıabahtao akıamıı 

kadar etrafı tarıyorlardı. 

Ytıkıek Aıyanın gafrl tabii 
buzlu fırhoalarla dolu bu 
d jlarındakl yürQyüılerde 
Mojollar, a1rl bir orduJU 
kimll h ıtıbeoeye ıOrükle . 

blleeek kadar büyllk :ıah 
:etl~rle ~arpııtalar . f kat 

1 bit blrlıl Moiollara 
UD trıD 

beraber teııyorlarda. Eter 
rıda fı danı bııı göaterfree 
atlaraoın bir damarım açar· 
lar ve biraz kan içtikten 
ıonra tekrar kaparlardı: 

Ve durmadan 100 mıllık 
bir nehir gibi }'ftVaf yavaı 

llerlf 1orlar, konak yerlerla 
de kalan hayvan kemlkfe .. t 
onleran izlerini aöıtertyorlar· 
dı. 

Heaü:ı karlar erimeden 
' garb bozkırlara vıuıl olmuı· 

lardı. Seri bir yürilyOole ço 
rak (8alkat) aölünü ıeçtıler 
Ve tik çimen yeııllenmlye 

baıladıiı zaman (Kar tan) 
ıllıllealnt de aımıı bulunu 
yorlardı . Bu ıuretle artık 

• zayıflamıı olan ba1vanler 
üzerlnd , yürOyeceklerl JO 
luo ı 200 millik bir lnıau 

Y AZA N : 

Emile Roche 
itmam oloıaktıı. berdevam 
dar. 

Anıluaa kadar, Budapeıte 

•e Vlytınenın elyasetlol diri 
jıe eden lta l ynnıo bu vaz ı 
yetten korkacak bir ı e 1J 

yoktu. Ku neti, bl laklı oon 
buodan lıtıfade etmeyi!, Trı 
yeate1ı Habsburılar •mpara 
torluğunun .kmntılar1 itin bir 
bağ olacak ıekılde orranlze 
etmlye 1Düsattt1. 

Fakat üç6ncü Rayh Vt 
yanaya, Prafa, Bra.tlıla•a
ya yerleıeU beri, Macar ıl

ya1et Ye ekonomlıloe tahak
küm ettıfınden beri, Trlyeı 
te ve f ıyumenln ılyael ••
zıyetl defıımııtlr. Bu ıkı il· 
man bir ıürQ küçOk mem · 
leketler ıçl11 çahııyordu . Bu 
ıOn, Alman hayat ıabaaının 
tabii lıkelelerl haline ıel
mtılerdır. 

Muuotını muhakkak ld 
bunun m6oa11nı anlamal-ta 
dır Adrtyatıfıo ı tmal liman 
larana yerleıen Alman ı ku 
ıadi bloku, Almanl un ke· 
limeye verdikleri maoa ile 
bu limanlar Ozerlnde bak 
1ahıbıdır. Huler herhalde 

bu ıün bunu alerJ ıürmeme
yJ ılyuet ıcabı te lild,ı et· 
mektedtr. Fakat yarıa mih
verde ltalyanın vaztvetl biis· 
büt6n zayıfladıiı zaman bu 
nu ileri ıürecektlr . 

BüUin bunlar pek aarlhUr. 
Faılıt hükQmetlnln anlama
maaıoa lmkAn v r mıd1r? 

Sanmıyorum . Muuolıoi, 
AYuıturyaya Yadetrnif oldu· 

iu serbeıt lımaoı Alm oya· 
ya red etmekle memleketi-

n in menfaati hl11lni kaybet · 
memlı oldufunu tabat etmlı· 

ti. YaYaf yavaı mOıterek 
bir ılyaletln bQtün lıtıf ade 
ıtnl Almanyaya terk ederek 
ltalyanın Avrupadakl Yazlye· 
tınl zayıflatacak k dar mu 
hekemeaınln 1auılmıı olma· 
dıfını umahm. 

Orta A •rupadakt trajik 
bidııelerln meıul amillerin· 
den biri de balyanın ılyaae· 
ti olmuıtur. ltalya, hakiki 
doıtlarına bu v11zlyetl temtr 
etmeye borçludur 

kat edtlmtı olufordu . 
Artık alayltır daha 11kı 

olarak bJriblrlerlne yııorııtı
Jar. lıubat znbltlerl müt fer 
rlk kumanda meYkllerl ara
ııoda atlarını kooturmaya 
baıladılar; tüccarlar nazarı 
dlkkatı celp etmlyecek bir 
luyafette, l l§er lklıer haber 
getirmek ftzere ileri yolla 
nıldı. Her t bur oldukça ile· 
rllere yollanılan keılf kolla· 
rJle ıetr olu odu. 

SJlihlar ve tecblzat mu. 
ayene olundu, oklar ılvrıl· 
ttldt •e clvclvU at tlD elra 
f ında ıen grupl r oturmu
JOr ve a yyab kahramanla
ra ve Mofollarm eıatlrf kah · 
ramanlarına alt meoktbeler 
ıöylJyeo ıu. ıatrlert dinle 
mıye baılandı. 

Şimdi ormanın •iaçlara 
ara1ındao Hk def olarak 
Sıl lmın hududunu 16rebtl1 -
yorJardı. .. Yırtlcı ve Hk ba
harın hulullle fe1esan ha
linde bulunan Seyri derya 

..c:ıoybu• Nebrı ... veya~ 

/tal yanın 
hedefi? 

Fransız 1 zetelerlade hl 
k im mevzu Aroa vutlujun 

ltalya taraf andan f11all ü~:n 
dlseıidlr . Gueteler b 
blrlccl sahlf elerlnl bu hadi· 

mOta· 
ıe tafe llitıo ye ona 

h 1 etmlf 
all ık reıımlcre ta • 1 

bulunmaktad1rlar. 
1 ıöre: T empı gazete• ne 

1 " kartı Jt iye Arnavut u5a • 
• 6 ohık ıo• 

Jf.l phğı tccaYllZ 111 b 
b bir ıe ep 

IAD"A ı ! 

Fikirler: 

Şiir ve 
gençlik 

ŞıJr nedir?. Deruni taha1· 
ıüıahn hayalle ıGılenmlı; 
ölçü kahbında tornalanmıt; 
fikir 111ateryallnden uıak 
bir ıfadetl · · 

Genç1ak nedir! .. laaan de· 

dedlllmlz clüıüoen malalu 

t bayyül kablll1atlnln kuo; a 
1 i . her maddeyi ke e· 

coıtu u, 
b k her f ıkrl blı, her ta . 
r:fı' gülpe111be örd iü deY· 

tere bilecek iç h-'·ü 
Loodr• ua resı ... ırae edemez. Hıt· * 

meli gafıl aYlaomııhr· 1 
kadar lıt 

lerlo 20 nlıana d ki 
rahat edeceil hakkınk • D 

a 11 arh • 
haberlerin m n• hldlı•-
laıılmııtar Tarih budecektfr. 
yl ıtddetle tatbik • etlrdli• 
Ba teca•iiıtln buıule 1 
en feoa teılr uhuda karı~ 

h 1 0 lma11 te • ıttmat11zlık aıı d 
1 Balkaalar a 

ılrldlr talya, k tlnlD 
1 hare e 

geDlf bir te.e buluau 
ilk batveılnl atmıf Selini. 
Arna •utluktaD ıonr• ık 

d iru tUY 
fe •• Efeye o Al 
vaki olacakt1r. ltalJ•• . 

a ıarara 
manyanın RomaoJ t· 

k 0Qfuı • na olarak ıar a 
1 ki vermek iç D 

meılne tm 0 k laıık 
YuıoılaYyayı mefluç. ı • 

d B fecı mac• 
ıate1Dekte lr u • 
renın arzettlğl endlıe v 

d Loodra •• manzara bu ur. k. 
Balkaa memleketleri ef arı 
umumf1elerJ eodıı ededlrkle:-

d .. hım • Hadl11 fçln e 111up da 
kt vara• 0 

mıt bir oo a d .. 1 kip e ••ti Yuıoıla YJADID ta 
hath hareket meıeleıldlr· 

ı ta· B da Stoyadtoovlç n 
u Yuıoı-

klp ettlll politikanın bl 
d pC 11 

la•ya balumm cıD ö t _ 
t "'ın• g 1 e tehlikeler yarat ıg b ki 

b kkında • rlr . Vaziyet a bilmek 
. h-kx vere kı bir u um d Bük· 

için Ank ra. Belgra ' dal · 
ada ki 

reı ve Atına raıı b isle 
mi temaeın ıakııafıoı " 

mek ıerektlr · 
öre: 

Debat ıazeteılae d 1 Yu· 
Ar na •utluiu• ıııalfo • 

lıtaD IÇID ıoılavya •e Yunan d 
1 ı. tabii ır. 

büyük bir teh lae Yu 
Maamafıb Arnavutluktan 

YunealıtaD 
goıla vya ve kit 
aleyhine y pılacak hnre d : 
zeminin arızalı ol•uı 0 

hl keli olur 
layaılyl çok te 1 d Bal 
ltalyanın uıl iP•"'' 1 

d-
h ye 1t1111• 

kanlarda fÜP e khr · 
1 andır Dl• ıızlık hlı eri uy du- Av· 

Bu tehlikeli bir oyun 

Ondördüncü Kısım 
İlk .mnharebeler 

Bu ııro larda Yuhi ve Çe· 
1, ları• harp pe Noyon, fı m l 

ık fakat o kuYvetl rt ile 1 
duk a mOhlm bir çarpıım• 

ç B huıuıta bl • yapmıolardı. u 
lu• - t .,ermek fayda. rcz m• Y<I 

dan hali değildir: 
Harzem ıabı, daha Mo· 

jollar bert tarafa ıeçmeden 
muharebe meyda•ına çık · 

t "tabeklerlnlo mat1e· 
m~ı. - r k 
tini bir Araya toplamı~ Or • 

1 , ruplart-ler• arap ve rao 
1 t ı Hındtı-le t kYtye etra f 

t uda elde etti il bir zafer· 
d t eden Şah, 

den yeal av e ı •-
00 ooo kftl •• bu ıuretle 4 • ıı.d 

1 Ama e bir orduyu cımr oe 
1 

h 
d 8 ordu 1 f'! e · tutuyor u. u M 

O me1daoa çıkm 1an o 
n :t k Q ııma-
iolları arama :ser 
1., dofru yiirOıe baıladı. 

E,.nll Çepe No1onun 
kOçük ve dıjınık bir ıektl 
de ıled 1aallerllmıı olan ke · 

111 oıGf,. leriD• tcaadQf • 

.... 
Hu tarifelere g6re tUrle 
,ı ık araııoda ne 

flf enk ne ayrılık yar? Şiir de 
ar ' d h l 
hDyal .. Gençlik e aya · 

• • .. 
Atır baıh. oı11rakh, 

oı baıını ,tmıı, btlıl 
küolerındeD ııklyetler 

yaıı

düı· 

Jıltl-

1oruz: bil l 
e:Gençlcr k falarını 1 

ale ıOıltyeceklerl çafda, ı6 . 

'
ıırl• vakıtlerfnl, zfim ooa, 

llklerNtl heder ediyor· fleDÇ 
tar. » .. 

* • 
E.ieblyatteD anlıır ıeçl-

nenletln ıtklyetl de baıka 
tOrlil: 

etGs11çllk edebiyata merak 
dırdı. Hele ıllr yazmala 

ıar d ı man· 

1 

l yarlar Ner e te bayı ı . 1 t a 
konuıecaklar .. y amm 

zuaı b 11 deblyatları edl ne, n• • 
ne e d ükeek bir kalite 
ırJerln e Y 

.ı.... L - al laa.aa· 
var .. 
11 .. )) 

Hepıl aw _, 

• • * 
Btz de dlyettız kl: 
Baıtaki tariflere ıöre ti· 

ırle ıençltil ay1ramaJ!Z. 
Genç = Ştır. Şiir -= Genç • 
Tahayyül edecek;1Urleııcek .. 
Amma ııtrlerlnde yüluek ka· 

N ıkar7 llte yokmuı e ç • 

~' bG1ak! . 
d bu mad.11 çafıoa Sen e 

1 kadar emeldedto!. eloceye 
~ enç te yüksek kalttelt ıt·. 
lr çafına ıellnceye kad~r 
eaıekltyecek .. Çok ı&rme ... 

Osman Balkır 
bu oyunun hedeflDt rupa B 

1 a-üç an' ıyacakhr. Fakat a • 
kıın dnldlerl bunu fHk 
edecel lerdlr. Buoun ı,ın bu 
devletler il• ltalya arHıD· 
dakl müoaıebetler ArnaYut· 
luiun tııalı Jle dab• zı1ade 

(Sonu ~ördGncil ıayfada} 

hayret btr ıekılde 
tayanı k 
19ağlup ""tart ettiler. Ufa 

atlarının üzerinde ~oyun de 
rhl ıle roelbuı ıoçebeler, 
çok daha mükemmel techlz 

edılmtı tılamlar arasında 
bir bl11l lıtliıfaf uyand!f

mak tan bııka bir t~•ir ,a. 
pamadılar. Caeı.Aıiarıo, ordu· 
nun tlerleuıekte oldujuaa 

t. dıklerf haberler dair ge r 
, h düıOncelertnt 

b1le ~· ın h· • dar olamadı. Şa · 
taf1ıre me 

O 1 lmdı•e kadar an· « a ar 1 ' 
cak dlnıızlerl maflQp etU· 

f fak at ıımdl ııll• ıan-
er, b 1 
caklarıoın karııaında u U· 

ouyorlar.» Diyordu. 
Çok ııeçm deo Mofollar 

la daha 11kı temular bat · 
ladı Mfiteferrlk bölükler 
yilksek yaylalardan Seyhun 
civarına iniyorlardı. Bunlar 
evvell mGnbtt vadilerdeki 
kayleıde birdenbire meyda· 
na çıkıyorlar ve ıQr(llerl 

toplaJarak bufday •• gıda 
maddelerini np Ye J•ima 

- soaıu VAR -
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SAYPA ı 4 TORKDILI 

Halkevi takımı Bir hali alık fı - ita/yanın 

hedefı? Alaşehirlıleri 
8-2 yendi. 

(Baıtarafı ikinci 1a1fada) 

mi, Aja7a bir pas verdi. 
· Aja ilerliyor, tam on se· 

klz çlzılıl içinde iken, 
uf ak bir ıandelle lopu kale
J• ıöaderdl, kalectaln 
elleri araıındaa içeriye, 
ıtrdı, ıol.. 

Bera berllk bu ıuretle temin 
edtlebtl.lt . Bundan ıonra eyan 

bep blzlmlııı1erln ezici btr çem
beri altında devam ettl .. Ala· 
ıelaırhler takımlarında de
l•ımeler J&pıyor Ye ıellıt 
ıttsel topa vuruyorlardı .. 

Ya ••t, 1avaı bizimkilerin 
açıldıklarını ve ıüzel paı

laıdıklerını seyredl1oruz. 
Bu ana kadar ıeçen dald· 
katar, ıol çıkaramamaktan 

mGtevelllt bir aıalbt1et Ye· 
rlyordu takıma .•• 

35 net dakikada Muıtafa 
ikinci Ye 40 ncı daktkadada 
HOıeyla OçOncQ aolilmOzG 
attılar .• 3·1 ıallp zaalyette 
lkea birinci devre bitti .• 

** Alaıalltrlller, ikinci de•· 
reyi, kalectlertDln eakatlan· 
dıiuu ve yerine bir lktnclıl 
olmadılıaı mevzubaıll ede
rek oyuna dı•am edemi ye -
aeklerlot ı6ylGyorlarch .. Uzun 
ıörGımelerden ıonra yeal 
Itır kaleci ile oyaaa baılan· 
dı .. 

Düdlk çalar çalmaz, bi
zimkiler At pula Alaıeblr 

kalHI•• l•l•erdller. Bizim 
takımtia da cleifımeler 16ae 
çarpıyordu. Alınla yertae, 
Kı•ırcık, Hullıdnla yerine ele 
HIHyin ıetlrtlmtıU. Takım, 
ltlrlacl tlevreye na:ıaraa da· 
ha alaenldt oyaayordu .. 

Onuncu dakikada, ıkı rol 
daha attık. Hlkem oyanu 

• 
durtiurdu Bu •eziyette lda 
re edemlyeceilat ı6yledl.. 

Şudrl Sllmer eyuau ldareJe 
memur edlldt .. 

Bizim çocuklar hep Ala
ı•btr n11ıf aahasıada . Kale 
6nGnde lGsumeuz kıvarma · 
lar Ye ıertıl ıerlye pu 
vermeleri bıllaa11a nazarı 
dl kkatl celp ediyordu .. 

Bir aralık. A.laıebtrlllerl 
laGcumda 16rüyoruz. Blalm 
beklerden Necati topu elle 
durdurdu.. Penaltı .. 
Sıkı Itır ıutla Alaıehlrhler 

lııtuau ıole tab't'll ettiler .. 
5 2 Galip •azlyetteylz. Bua

dan ıonra, oyua laıp Alaı•· 
btr kale1I 6nGDde oyaandı . 

Bırı açık llüseytn, dlferl 
Muıtafa ve dlfer biri de kQ 
çGk HtbeJln · taraf ındaa 
daha Qç Hyı Japı 
larak gol atiecllnl aeklae çı 
kardık .. 

Top, Hi açık Hııeytntn 
a1alında Alaıehlr kaleılne 
llerlerkea, hlkemla uzun bir 
dldGiG OJUnUD bıuııın• llln 
ediyordu. 

Alaşıhlr takımı nasıldı? 
Alaıehlr takımı, kendi ma 

httlerl lçentnde durmadan 
çalııan temiz çoculrlardan 
mGteıekktl .. Tekalk bakı 

mındaa aokıan.. iyi btr 61-
retmealn tdareıtnde çalııır· 
lana, kendtlertaden iyi 01 · 
ualar beklenebilir. içlerinde 
renç ve 9ok m6ıtelt ~lem••. 
lar yar .• 

Bu ıtbt temaslar, oalarıa 
k\lv•el manevlyeılnl kırma · 
malı btllkls teknik Y• 
oyanlarının aokaanlılılaraaı 
bu ıuretle tellfl etmlt olur· 
lar. 

dık ve ceviz ih-
racatımız. 

Nisanın ilk baftaaı içinde 
Alma yaya 16230 kilo ve 
Bretlılava 3.000 kilo iç ce. 
vlz ile ıene Alma.oyaya 
J 5040 kilo ye Kopenhağa 

2000 kilo tç fındık tbraç 
edtlmlıtır. 

iç plyaıalarda 3625 kilo 
lıklltp mah iç ceviz kiloıu 

73.S kuruıtan depo teılfml, 
l 700 kilo Bura• cnalı bar-
man eımer ceviz lçt kıloıu 
64 kuruıtan •e 3400 kılo 
65 kuruıtaa, 1980 kilo be 
yaz karııık 65 kuruıta•, 
272 kilo bey•• 67 kuruıtan, 
362 kılo 69 kuruıtan, Ordu 
malı 1.000 kilo naUbel 68 

"uruıtan ardl1e teahmı ıa
tılmııhr. 

2960 k.llo Akçekoca ııra 
malı tombul tç fındık 86 

kuruıtan, t.200 kt1o ç6rüklii 
60 kuruıtan depo teılıml 

aatılmııtar. 

Prens Nikola-
nın gizli ı;azi

f esi. 
Roma, 16 (Rad,o)- Ro

manya kralının kardeıl Prens 

Ntkola aızll bir nzlfe ile 

LoDdrada bulu maktadır. 

Prens .Lontlra ya ıeçea çar 

ıamba ılnl 11tmı1t1r. 

Norveç in 
haz rlıkları. 

Londra, 16 ( R dyo ) -
Noneç bOkümetl parli••• -

todan 2 000 mlbon kron · 
luk fevkallde tahılıat ille 
••il kararlaıtır•ııtır. 

Fransa İf kuv
vetlerini ıef er
ber hale getirdi 

Parlı,16(Radyo) - fr asız . 
Baı• ktlt Daladt e bütQn tı 

kuYvetlerlniD eeferber edılmeıl· 

al meıal 

etmtıtlr. 

aazırıadan rica 

(Baıt rafı üçGncü aayfada) 
emnly h !zlenmlf lıe de da 
ha zlyad aydıalanmııtır 

da. 
Oeuvre gazetesine göre: 

Arnavutluk hldtıeal me:.zıi 
bakımdan bol edılmtı ad 
olunabtltr tıe de yazlyet Yu
nantatan lçlo çok Yahlmdır. 

it \yan10 Rodoıta tahıtd et
tlfl 60 bin lıtlıllık kuv•etln 
hedefi oereıtdlr? lıpanya mı, 
Suriye mt, Mııır mı, FJllıtfD 
mi? 

Hamanlteye ıare: ltalya
Dın hedefi yalnız Arna•utluk 
defli, Yugoıla•ya ve Yuna · 
nlıtaodır. Bu tecavüz, ıon 

günlerde akdolunan lnglhe
re - Polonya muka velealne 
bir ce•aphr. Şt•dl de, bel 
ki, Bulıarlıtanın mOddelya -
tından babıedllmeelne baı
lanacaktır lbtımal itaba ıle 
Bulıarıatan araaında bir 
hudut t~ıkıll tıtenecek lngll· 
tere ıüratle mukabele et· 
mek tıter gibi ıörüoQyor. 

Fransız-lnıılız hareketinin 
m(lee11lr olabtlmeıl "için 
Balkan devletleri araamdakl 
ballar ııkrıtmlmalıdar. 

Akını önlemek 
• • 
ıcın , 

(Baıtarafı QçOncl Hyfada) 
• 

darbe, bem kurbanı, hem de 
t16aya kamoyuou ıarıırtlın. 
Bunun netlceal lnl bir teelt 
mlyet ol aldadır, 

Makaat kaa dökmemektlr . 
{Mlaal: Mart ı 938, t~trlD 

1938, mıut 1939). Bu for · 
malan Anupada eene tat 
bik edılebllecellne ıGpbe 
yoktur Nerede mı? Şimalde, 
Lttvaayada. Ceaupta, iyon· 
ya 'adal rıoda. Almanlar 
ev •elccı Kaunaea bakım ol
muılardı, ve ltalyanlar; Muı· 
ıoltnlnln de•~mde,blr balyan 
- Yuneıo thtlllfı dolaylılle 
Korfoyu lfial etmlılerdl. 

Formülün ıaıırtıcı netice· 
ler •erınekte olduiunu da 
lliYe derim. Her biri hır 
kaç ıGn ıüren 6ç harekette, 
Almany 21 milyon aüfuı 

ilhak etmııttr . 

it lya bir ıeferde 1 mil 
yon 250 000 nOfuıu ilhak 
etti. Küçük ve orta deYlet· 
lcrln korku mıntakaları ıa
rıh ıurette bellidir. Vtyana 

------------ı hadlıolerl eınHında Çekoı 

Bahkaıir ticıret ıa 
sanıyi o~asm~an: 

Bahkeılr vlllyetl merke 
zlaln Ete maballealnta Çı 

narh Meaclt sokafıoda 20 
numaralı hanede oluran 
T6rkt1e cumhuriyeti tabaa
ııadaa olup Kftçfiktadırvaa 
karıııında 16 numaralı d6k· 
kinı lkametribı ticari itti · 
haz ederek 9J5 yılından beri 
elbtı ellik ve ıapkacılılr ti · 

caretıle tıttıal ettiğini beyan 
eden lıhak oğlu Yahya Şenin 
UDYanı ticareti bu kere ( el
bı eel ve ıapkacı Y abya 
Şen ) ol rak teıcll edtldlğl 

ılhl bu un•anı• imza ıeklt 
de Türkçe el yazııtle (Y h· 
ya Şen) olarak ticaret ka · 
nuaunun 42 Del maddesine 
16re Balıkesir Uc ret ve aa· 
aayl od&1ınca 17 • 4 · 939 
tarihinde 1072 ıtcll ••J111Da 
kaJıt edlldlil tlb Gluoar. 

lo• kya kımıldamamııtır. 

Geçen mart hidtıelert Hn 
11oda Bel ırat, Bükref, Var 
ıova kımıldamadılar. Meme· 
lın ılhakıod ne V arıova, 
n de Kaunaı kımıldadı 
Ara vutluiuo httliıı kartı· 
sında 8 lırat, Atına, Sofya, 
Bü r f, hiç bir ıey kımılda· 
mamııtır. 

N ç ın mi? 

Soruyor muıunuz? 
Çtınk6 İngiltere laali. ı· 

kerlık mükellef lyetlai teılı 

etmemfıtır . 

Çünkü Bırleı ık Devleti'' 
uzaktan Avrupa bldı .. Ierlne 
lirenmtı bir ıeylrcl 11f attyle 
bttar f kalmaktadır. 

ÇünkO. FranH henüz ay• 
da 600 tayare çıkarmıyor 

Londrn, Parlı, Vaıınaton · 

da ·nzlyet deilımezae bah. 
ıettlflm milletler yarın da 
bueüo •o d6n gibi kımılda· 
mıracaklardır » 

La Rebüpllque 

Hava 
o l rımız. 

( Baıtar f ı ikinci ıayf ada ) 
poreoenl ta9ıyan 4 adet 4 

montörlO, 6 yolcu taııyan 

4 adet iki motörlü ve iki 

adet bir motör1G tayare ıa
tın almıı. pilot, p11ot nam

zeU ve maktnlstlnlnl meı· 

lekt btlıtlerlnt arttırmak tlze· 

re loılltereye izam etmtıttr. 
Dıter taraftan ıanayt m~k 
tebf mezunlarından kafi mık· 
tard ı nç anasır idareye 

alınarak pilot •e maklnlıt
llkt yeUımelerlnl temlnea 

Eıklıehlr h va okuluna ıaa 
dermtıttr. 

Seferlerin emniyeti bakı
mınd n mühim bir unıur 

ol n yer teal1atından mey
danlarsa, bina, hanıar, ta

mir atelyaeı, telılz ve ron 
yometre clhazal n teelı• ve 

meydanların ıu ihtiyacı it· 
lerl Gzertade halen faaliyet· 

le çahıılmaktadır Ayaı sa· 
manda memleket dahilinde 
ıentı bir raHt ıebekealne 

maltk olan devlet meteoro · 
lojı itleri ldareıl teıktllttle 

teırakt meaal edilerek her 
eefertn baılıyaceiı ıaatlen 

nihayet bir ıaat evv lkt ha· 
•a •azlyetl öirenllmek su

rettle yolcu tayarel~rlnln ah· 
vale ıöre, harekote koaul 

m 11 •ey ta1arelerln ıeyrl
ıeferinl tehlikeye dııGrecek 

bava ıartlarının mevcudlye· 
ti takdirinde, bu ıeferlerln 

tehiri huıuıu tmkln alhaa 
alınmııtır. 

De•let ha vayolları idare., 
ılnlo f aallyete geçti il 1936 

· eeneılnden bert muntazam 
yolcu nakliyatında hiç bir 

kaza kaydecltlmem!ttlr. Eaaı 
meydanlardan b ıka muh-

telif t chlrlerlmlz arasındaki 
lıaava hatlarJ giizergihı üze-

rinde mtlteaddit emniyet 
meydanları tefrik ve 1alah 

edıl lf, bir luımının da ti -
tımlik ve tanzimi eıbı •ıle 

re rırmiıtfr 
Hulin: 

Devlet ha ve yollan idare 
ıl memleket dahi 1 hava 

va naklıyatıoı Türkün baıa· 

rıcı ve y p ı cı kudretine hu 

ve ona liytk bır ıekllde ifa 
tçln bütün mevcudlyetlle ça 

hım ldadır . 

Bah~esi r ticar t ' 
S'nayi o~a ından: 

Balıkesir vlliyett merke
zi in Mecidiye mahallesinde 
(7) oum r la hanede oturaa 
Tür ly cumhuriyeti taba
ıı•d u olvp lzmırler mahal
leetode (-') numaralı dükki
oı tklm teahı tlcaıi ittihaz 
ederek 93 8 yılından beri bak 
kalhk tlc retlle lıUgal et 
tlğlnl beyan eden Ahmet 
oğlu Muıtafa Tatm unvanı 

ticareti bu lıere (Bakkal 
Mustafa Taı) olarak teıcd 
edlldlil ııbı bu UDVADID 

imza ıeklt de Tftrkçe mtıh6r 
yazıalle (M Taı) olarak ti · 
caret kanununun 42 ncl 
maddeılne ıöre Balıkesir 

ticaret ve eana yt odasınca 

17 . 4 939 tarihinde 1071 
ıicll ıayısıaa ka1ıt edlldlfl 
llln olunur. 

18 NiSAN 1-
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Türkiye Cumhuriyeti Zir t Bankası :: 
X apital: JOOf)00,000 Türk Lirası ~ 
Yurd İçinde 261 Şube Ve ltjans ~ 

Dünyanın Her Tarafında Muhabirler 'llt .,. 
Her türl zirai tkraalar-dtier bilcümle banka mu· • 

amclerl büyük ıubelerlnde kiralık kaıalar. Jk. 
lbbuııs taıarruf •e kumbara beaaplarıuda lkra· .. .,. ,. 

lkramtyentn tutarı: = 
LiRA 1* 

lkramtyt: 
ADEDi 

lktart: 
LiRA 
ıooo ı ooe .,. 
500 500 .,. 

1 250 250 .,. 
ıe ıoo ı~ıoo : 
25 50 1250 ,. 

lf/. 30 "° ' 200 .,. 
- ~ ~ ~o • 
... 108 60ÔÔ ,. 
"'- Ba lkraınlyeler her ü~ ayda lltr olınak ri~cre se· : 
; nıde d6rt tltfa bu ml.Jcl•r u.urind.111 kura ilı li•ğıtı- '* 
-- lacaklır * 
-~~~-····················-
Balıkesir vilayet daiıni 

encünıeninden: 
1 - Ba1ıkeılrde An af artalar caddeıtnde ldarel buıuıl· 

1e1• ald ılaema blnuı 1 haziran 939 tarihinden itibaren 
maJıı 944 ıeneıl ıonuna kadar bet eenellit ıenellk mu
hammen bedeh olan 2000 lira Qzerladen ıartnameıl mu
cibince icara verilmek Gzere 1 ntıan 939 tarihinden lttba
reo 20 olaan 939 tarihine raıtlıyan perıembe ıGnO 16.30 
da ihalesi yapılmak üsere 20 ıOn müddetle açık artır•a
ya konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminatı bıı senelik muhammen laede· 
linin 1ekdou olaa 10.000 lira üzerinden ytlzde 7.5 beıaltlle 
750 lıradır . 

3 - ihale muayyen vakitte hüktamet datrHtnde mGte. 
ıekktl Vallyet Daimi Encümeni tarafından yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi ıirmek •e bu buıusa dair maldmat 
almak lst11enler her g&o enc6men kalemine mQracaatla 
muka velenameyl ıörebılırler. 

5 lateklllerln mu•yyen ıüb •e eaatte muvakkat te 
mtnatını mal aaadıfıoa yatırdığ•na dair makbuz ve1ahut 
banka mektubtle Vilayet Daimi Enclmenln• mtlracaatlau 
din olunur. 

-4-1-71 

Bıılıkesi · Vilayet Daimi 
~~nciiıneninden: 

8ı:ı 1ıkealrde Anaf rtalar caddeİlndekl K.ütüphanenlo bl
r!ocl ketınc:I yapılacak ve keııf bedeli 956 lira 80 kurut 
ol n loıeıah 4 may11 939 terth ıne rutlıyııın perıembe gOntı 
aıut 1 O da ihale edilmek üzere 15 ıüo müddetle açık ek· 
•lltmeye konulmuıtur. 

Muvakkat teminatı keılf bedelinin yOzde 7.5 iu olaa 71 
lira 76 1 uruıtur 

Bu ite alt ıartnameyt keılf evrakını ve enak Hlreyt 
16rmek lıtlyealer her ı&n Vilayet Daimi Enc6men kale· 
mine mOracaatla göreblllrler. 

Bu iti almak lıteyenlerln Vtlayet Makamına mtlraca· 
atla N fıa Müdllrlyetladen llalıial sekiz 160 •••el ;ldıfı 
ehliyet veıllc:aıını ibraz etmeat ve mu•akkat teminatını 

maleandıfınııı yatırdıfına dair makbuz aenedl •eyabut ban· 
ka mektablle ıh le güoG muayyen •akitte thaleyl yapacak 
ve ihale yeri olan Vıllyet D•lmt EncGmenlne müraeaat-
ları ilin olunur 4 - 1-73 

Edremit Ortaokul 
Direktörlüğünden: 

Okalumuz btnaıı çatı kiremitlerinin mübayea ye 1erl· 
ne va•ı ııt 14 4 1939 tarihinden itibaren 16 ıGn müddetle 
açık ekıtltmeye konulmuıtur. Keıtf bedeli 1113 llratlır. 

ihale 29 4 1939 cumartesi günl eaat 14 te okul.ta mO· 
teıekkll komlıyon huzurunda Y•ttılacaktır. 

Şartname h~r gün olul dlrektörlGiünde 16rllebllır. 
Muvakkat teminatı 8l ltra 47 5 kuruıtur. 
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Baııl .. ıiı ,.er: Vıllyet Matbaa11 ........ Balıkeslr 


