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ltalya Balkan An tan tını 
dağıtmak istiyormuş. 

Alman donanması Şimal 
Denizinde toplanıyor. 

---------------------··········---------------------
Macar Başvekili ve Hariciye Nazırı dün Ro- · . . . k vvetleri Almanya Ingılız - Fransız denız u ' . 
maya vardılar. Ayın 22 nde Yugoslavya 
Hariciye Nazırı da Kont Ciano ile görüşece~. 

Roma, 18 (Radyo) - Ma· 
car Baı•ekt lt tle Hariciye 
Nazarı bu ıG• buraya ıel · 
IDlftfr. 

· k bulacak hır ta. ve ltalya tarafından vu u . ld 
arruzu önlemek için emır 8 ı. 

--~~---.~ 

Ôtleden ıonra Kont CI· 
aao Baı•elrtl •• Hariciye 
Nazırı ile lıanuımuıtur. 
Reıml m.haflller bu zf • 

Jarete bOylk ehemmiyet 
vermektedlr!er. Bu müzake 
relerle llrı memleket m6oa· 
aebatnnn •e Beri in - Ro · 
ma mlh•erlnln daha zl1ade 
takviye edtlecell aynı me · 
haftl tarafuıdaa tllve edil. 
melitedtr. 

V erden malama ta ıare 
Macar . ltalyan ıörlımele· 
rint Yuıoılav · İtalyan g6· 
rGımeleri takip edecektir 
Batın bu temaalarla Balkan 
Antanhnı dafıtmak lzere bir 

Tahranda as
kerlerimiz me
rasimle harf ı

landı. 
A•lcara, 18 ( Huıual) 

Doat lrao hük6metlala de•· 
let merkezı Tahran dan 
çok ıe•lnçlt bir alo Y•1am11-

tır. Her taraf M111r •• 
lran hayrakları ile donatıl· 
mıı, fGul Prenıea fenfye 
•• lran Veltabdı bOyük me· 
raılmle llarıı l anmııtır 

Aıkeıl mGf rezem z kardeı 
lraaın bir aıkeı 1 kıta11 tara · 
fındao Tahranda m t'raalmle 
karıılanmııtır Bu icartılama 
Çok aamlmi olmuıtur. Bu 
eınada kalabalak bir halk 
kGtleıl de caddeyi doldur · 
18uıtu. lkı aakerl muz ıka iki 
ID IUetın rnllll martını ayrı 
•Jrı ça lmıt ve aayaı ile din · 
leamııtır. Türk aıüfrezeıl 

·Tahran ıolır:aldarmdan ıeçe. 
rek harp okuluna mtufJr 
eclılmııur. 

Gece Tahra• elçh .. ız ta 
raf ındaa lıeyetlmla ı•refıne 
ziyafet •erdmtıtlr. 

blok temin etmek ltalyanıa 
bedeflerfnden biridir. halya 
keodlıloe Yugoılavya ile 
M11carfıtena Roma • Berl ın 
mllnerlae yaklaıtarmak ar· 
ZUIUDdadar. 

Belırad, 18 (Radyo) 
Macar Bııvekıll ıle Hariciye 

Nazırı buıiln öfled~n ıonra 
Ywroılav topraklarından 

ıtç•ltler •• Romaya mii · 
tenıclhea hareket etmrı•er. 

dır. Kendileri Yugoılav1ada 
merHtmle karıılanmıtlardır. 

Yuıosıav-ltalyan ıörüşmelerl: 
Befgrad, ıl (Radyo) -

Yuroıla v Hariciye Nazırı 
ile ltalya Hariciye Nazırı 
aruıada bu ayın 22 acl ıG· 

n6 bir mlllkat yapılacak 
tır. 

Kızılay Cemi
yetinin umumi 

toplantı11ı~ 
Ankara, 18 ( Hu11.ut ) 

Kısılay Ceml1etl u•uml 
toplantın dOo fapıln>ııtır. 

938 Yılı b ... ,ıarı ıle 9ıto 
bGdctal kabul edfülıkt n 

ıomra mGme.aıelltklere azil ... 
,ılmııttr . Konıre Mı lı l Şef 

lımet laaatfıne, Meclfı Ret. 
•la~, Baı•eldl ve tUlyGk 

Erklnıharblye Rtyuetlne ta · 
s im tel yus arı ~ektlmeılal 

lltlfakla karulaıtırmııtır. 

925 Yıh•daa l,eri bulundufu 
Kızılay rlraaeUaden 

me11ulıyet1 dola)'lılle lıtıfa 

eti u H fYektl Refik Sayda

ma mukabelel ıQ ran ol· 
mak Gı:ere ntzamnarnenln 

50 ncl maddeal muctbfnce 
fah ri retalılc ve azalık Ye 

rllmeıl kararlaıtmlmıthr 

Vanda zelzele 
oldu. 

Nis müsabakasında: 

Bir binicımiz 
üçünci1 geldi. 

Anlcara, 18 (Huıuıl) 
Bul'On Yanda aaat l l .20 de 
bır kaç 111.ntye aOren orta 

t lddetlf bir :ıelzele olmuıtur. 

Ankara, 17 (A A.) - Daa 
Nıate yapılan atlı müıataaldarda 
Türk, Romea, f ıaıllJZ, in 
ıtllz , Jrlloda, Belçika, Por 

tekiz, Leto•J'8 •• PolonJ'•• 
ol•ak Qzere 78 atla doku• 

Zarcr yoktur. -Af yonlar satın 
alınacak. 

Ankara, J8 (Huıull) - El 
Jerlade afyon bulunan mi•· 

Roma, 18 (A.A) - Ma Londra, 18 (A.A.) - iki 
car Baı•ekılı ve Hariciye zırhla, tld kru•az6r, iki 'or

Nazırı bu rOn Romaya ıel. plto dıfızyonu ve iiç de 
mlılerdlr. nlzaltı fllot llli11adan mGrek. 

Buda pepe, 17 (Radyo) _ kep bir Alman flloıu talim 
Baıvektl Kont Telekt ıle için bu aan Ktel •e Wllbelm 

mafende• hareket etmıı 
Hariciye Nazarı Koot Ski, 

tir. 
bu gün Romaya hareket Bu ıemtler Şimal deni 
etmtılerdır. 

zinde toplandıktan ıonra 
Gazetele, bu ıeyahata btl- hep birlikte lıpanya ıuları · 

yük ehemmiyet vererek oa gideceklerdir. 
uzun makaleler yazmaia OJfer taraftan Dall He-
baılamıı,ardır . rald ıazet .. ının yazdıfına 

Macar nazarlarının, Ro· ıöre, lnııltz Ye Pranaız do· Ingiliı harp gem/lifi 
mada Muuollnl ile aon nanmala1ının laareketlerl Fran11z donaDma11 tama· 

(.Sonu dardüncG HJf4da) Londrada hazırlanan pllna tevfikan Y"pıltDaktadır. = mlle Garbi Akdenl•d• olup 

~T u-... ===R K~I Y E~-1 N::.:::.:::G l:::::.:..LT~E R::.:::..;E· F~RA---:-N • ~:':Db~·~~.~::~::~: :;::~:;. 
bırakılan CebelDttar1k 61· 
lerlnd• bekletılıcektır. 

S. A ARASINDA KONUSMA ol::·;:~~l~z t;!::~: •• :t•:: 

::~kl~~~:~~:~~1~0•:uarş~;~~-
---------------------E••·······--------------------- dıalzfnl de kontrol edecıkUr. 

Ankara ile Londra arasında cereyan 
eden miızakereler neticelenmek üzere 

Fr•••• •• 1.ıılt.,ı•la, ftal· 
J• •• AlmanJ• taraf ıaclan Ce· 

ı heUUtarılııa ve Tancaya karıı 
muhtemel bir taarruzun yapıl. 
muına mani olmak l~la H· Ko~usmafar bitt ktın sonra yeni bir Bılkan paktı ıtdof unacı~. rurl olan b6tiln tedblrlerl al· 

mG dıl. ları Parlıtea blldırtlmek-Londra, 18 (AA) - TGr-
~ 

kiye en,ok El çt ıl 1. Te.-fık 

RGıt6 Araı bu ıabah t lır r 
H rJclye Nazaretlae ııtmıı 

tir. 
lnıı il fz diplomatik meb 

ftllnde beyan o1dutuaa ıa 
re, Londra tle Aakara ara 

ıında mOzakereler faall1etle 
clı•am etmektedir. 

lıtanbul, 18 (Huıuıf) -
Türldy•, log ıltere ve Franaa 

Rom nya Ha iciye Na-. 

zırı dün Be li e vardı. 
B. Gaf enko Bef.Iinde uç giin 
kadıktan sonra Parise ve 

Londraya da gidecek. 

araaında de••lll edell 
ulrereler ıena ermek 

redir. 

ilse 

loı ılız Baıvekllt Çember· 
f 10ouad• ll}'nın, bu ha ta 

(Sonu d~rdüncO aayfada) 

Parti Gurubunda.:_ 

Hariciye Veki
linin verdiği 

izahat· 

tedlr. 
Lo•dra, 18 (A A.) - E•• · 

nl•ı Standard ıueteılal• 
ıa1ıt emin bir meabadaa aldı· 
i• habere ı&re, iki ltalya• 
dal taburu lıpanu1• ııl . 
m ıt, dl)er taraftan .. ıtı Al
man fırkHı da balyada hu· 
luamaktadır 

Danzig Al-
manyaya ve-

Ankara, 18 (Huıuıl~ ti rilecek mi? 
Btıyük Mıllet Mec llıl ar 

t 15 te f Berlln, 10 (Radyo) -
Gurubu bu eOn ıaa k 1 A1man1• tle Polonya arHID-u bat anı 
Hılml raoın ı da yakında bir anlaım• ha· 
fında toplanmııtır . aı l olacıiı umuluyor. Bu ı•uı· 

Harfctye Vekili Şükdi Sa- laımaya 16re, Dandı .Al· 

raçoflu kOrılye ıelerek ıon manyara •erlle~ek, Polo•· 
hafta içinde cereyan eden ıt· , yadakl ak~ihyetler ..... ıeıl 
yasi hAdlıel erlD aklılerl bak· 1 de beJ olunac•lctı_r. _____ _ 

kında ıeçen top'.a otıda ver · 

d ı~ ı mafOm11h itmam eden 

, beyanatta bu 'unmuıtur. 

muhte!ıf hatiplere cıeYaplar 
da ver••ıttr. 

Bu tzahet umumi he1etıe 
taavlp olunmuıtur. 

1 

I 
1 

Şükril 5 8 , 11 çof'u ı:öz alan 

llttivarJıkta din<;, g.·ııçl!Ja_e 
~ü:·bÔz f':\'U.l ~ahi hi olmak ıstı-
• . . ' ) orsan i ~·k ı ı•;me. . 

blrla · elctp ı1t1rak etmlf ve 
ı fa rk· clye aazaran Oç 110 re 

lıı Yilzbaıı Saim Poletkan 
Ok adındaki attle üçüncü 
•e Kanat adındekl til de 
altıncı, YOsbetı Ce• t Kula, 
Coçl4 ile onaacu ıelmlf 
lerdtr. 

t~hıtl ve tQccarın bu afyon · 

ların ın muayyen bir plana 

ıöre utın alınmuı karar 

leıt ı rılm ııtır · 

Rerllndtn 
Berlfn, 18 (A.A ) - Ro· 

man,a Hariciye Nazırı Ga 
fenko burnn Berllne relmtıtır. 

bir görünüş 
Bokreı, 18 (A.A.) - Ro 

dor •Janıı bıl.ifrlyor: 
Dfin BerUne hareket eden 

Çocuk Haftasmda .~ocuk ~sır
geme Kurumuııuu sızdt~n gore
ceği al~ka ve yardım mernle
kette kuvvetli bir ııesiJ, çalış-
kan ve muktedir bir gençlik ......_ _____ _, 
viicude getirecektir. Müb ycaya a ld usuller 

t hıullerf of ııt tarafın · 
topra 1118 

dl• edllıcektır. 
tlaa a111ca 

Nazır Berllnde ilç ıln ka 
lacak oradan da Londraya Ye 

Parlı• ıtdecektlr. 

B. Gafenko fataayonda Baı
yekll tle mall1e ve ordu 
(Soa• dardOocO ••Jfada) 

Çocuk Eıirgeme Kurumu Genel Merkezi 
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ita ya so darbeyi 
için ind· di? H · İ R HA B R LE RI 

Bundan böyle lngil ere ·n öz- Bü .. k Ş A • H A 

en ziyade alınacak kararı var~ !~ . aır a-
«ZaY Ilı Arna•utlult kıyı 

larandakl btr kaç kulftbentn 
obGı mermileri altında tah
ribi ve ltal,an hareketinin 
akhiı kan lirenç bir m•D· 

& radır. 

İtalya, Arna•utlujun ılya · 
ıeU •e tmklolan üzerinde 
eaaıen ıüpbe ıö~rmez bir 
kontrol icra etmly«'r mu idı? 

Memleketin nOf uıu bir 
mtl,ondan zıyade değildir 

ve bu nüfuı ıabılın birkaç 
lıkelealyle •adllerde •e klan 
zihniyetinin de•am tltlil iç 
ıırtlarda J•ıamaktadır. 

Ttearet, mahalli pazarlar 
haricinde hemen milDhHı 

ran ltalya dedir. Deniz ve 
kara mQaakalelerl, hattl 
ldlç6k kabohj bile halJaa· 
lana ellerindedir ltal1an mab· 
ıullerhıln toptan alııı, H ta· 
ıı ltal1aalarıa eltodedlr. Ma · 
deolerl, btllaa11a petrol ku 
yul1rını ltal1anlar ıı1wtlr. 
MOıa•lr ve teknlılJeDlerln 

ekaerlıl ltal1andar. Serma, 
•e kredi ltalyanlar tarafın· 
dan temin edilir. 

Araa •ut orduıu ltalyan 
nOfuzu altında yetlıttrılmıı 

•• ltalyan malzemeılyle teç 
l:atz edllmlıttr. 

İtalyanın imtiyazla va:rl 
yeli•• ve otlfuzuna rakip 
olan yoktu. eo,ak v alona 
k6rfezlne blldm Sa11eao ll 
manı eıuen t11all altında 

balunuyordu. Bir tene ol
madı, Kont Cıano Kral Zo 
loaun eYlenmealade ıahlt· 

tea ziyade «reaml blml» 
ııfatlyle hazır bulunu,ordu. 

Y aloız ArnaYut milletinin 
bOkümranl haklın ve huku
ki lıtıklllı ltalyanın bu mem 
leket topraklarıDı •e ıabll · 
terini aıketl makıatlarıoa 

16re kullanmaaıoa mani 
idi. DOnk6 bareketio ıtra

tejık bir pllnın ifadeıl ol 
dulun~ htç ıtıphe 1oktut. 

ArnaYutlutu ı11al etmek 
le İtalya ılrJı •e çıkııta 
kola1hkla Adrtyatıkl kapa· 
mak imkanını elde 
etmektedir. 

Bu laal YuıoılaYyaaın #etik 
balını tehdit eder; fakat 

Yuıoıla•ya bunu bılmekl 

beraber •lzıaı açmıyacak

hr. Yuoanlılanın Sım l l 
Balkanlarla miln kalesi doğ· 

rudan dofruya kaatedllmlt 
tir. Nıhayet Ş rki Akdeoı 

zln herhınıl bir ıektlde 

ablokaya u radıfı f rz edl 
llrae, ltalya Arna.-utluk H· 

yeılnde ıark doğru kara · 
il n bir yol ı hlp ol cak · 
tır. Mu ıoltnl «A denizde 
hapıedllmemlze mGa ade et· 
mlJecellz.» Dlyerdu 

Bu f Uh ıeçen ı nekl la 
ıtllz - balyan anlatmasını 
temelinden çQrütmektedlr. 
AroaYutlukta it lJaoın k -
ra, deniz ve hava 11keri 
nılerı Akdeotzde ve Yakın
Şarkt laglltz mevzii rfola 
m6vuenealnl mahıu bir 
avrette tadıl der. Slyul 
bakımdan bu, Loodraoın 

C nubu Ş rLI A rupada mu· 
ka • mett teıklli.tlandırmak 
için yaptılı teıebbQae doi
rudaa doiru1a bir darlDe · 

dır. Deniz yolundan ıoora mıt ıçın Halke-
Faıtzm, Balkan deYletlerl • d b • •ht · 
etrafında kara yollarını k • . il ı n e ı r ı l-
meye teıebbiı etmektedir. fal yapılacak. 
Cenupta Alaaanyanıo ıarka 
doiru yürüyüıüoü koruyan Bnyük Şltr Hlmldln ö 10· 
kapıya bir ktllt daha vuru münüo üçüncü yıl dönümO 
Jor. Bu ııte al Akala ilk de- münaeebetlle 21 ntıan cuma 
olz devleti olfto logllterealn ıünl akıamı ıaat 8.30 da 
bundan böyle ıöyİen~cek Halke•lnde bir ihtifal yapı 
ıözJen ziyade alınacak ka· lacaktır. 
rara vardır.» O ıece Hlmhlln eıerlerl 

Lucien Pomitr Ye hayatı hakkında Ôjret 
Le Figaro men okulu muallimlerinden 

Bayan Muerret tarafından 

.. lr konferanı ••rllecek, ay 
rıca temıll kolu 86y6k Şi
irin eeerlerlnde• bir parça,ı 
temıtl etlecektlr. 

---••rw---
İIBIYBD, Yunaı vı Romen 
gazetelerinin muhtelif mı
sılıler üzerindeki oııriyıtı. 

18 Mart tarlblt ltalyan 
matbuatının baılıca me11al 
olduiu mevzu Mu11oltnının 
faılıt ukerl tetkllltlarınıa 
tee11üıüoOn yirminci yılı 

mQoaaebetll• lrad ettlfl nu
tuktur BGtOn ıaaeteler bu 
nutkun eaaıh noktalarına 
lıtlnadeo Akdenlsln ltalya 
için balz olduiu ehemmlye 
U ye ltalyanın, hayatına 

elzem olaa yerleri elde et
mek için Ye edl11clye kadar 
ıulhu ıevlp tıtemeılne rai 
men biç bir feraiatte bulun 
mıyacaiını tebarGz ettir· 
mektedtrler. 
Gıornale d' ltaltada V. Gay 

da, btlba11a otoriter d••let 
lerln harbi lıtemedtklerlnt, 

çünk6 harbi• dablll tıl&bat 
larına ıed çekcceilnt, fakat 
buna raiııD•n maddi•• ma
nevi haklarına aahtp olmak 
için fedakirlıia hazır olduk · 
larını, hakiki bir ıulbun le 
ılıl için de bu haklarıa tea 
ltml llaım ıeldtllnl uzun 
uzadıJa yazdıktan ıonra ltal· 
yanın, Akdeolztiekt menfa
atlerini her zamandın daha 
f aala olarak m6daf aa etmek 
ııtedıaıot, fakat ltalyanın bu 
•azt1etıne muhalif olan de•. 
letlerdeo ba ıkn dlier dev
letlere kartı biç .. bır m6na· 
fer et ht11I beılem dlitnl ve . 
bu denizde herıemonla teıl· 

ılnl tasa••Ur etmedlilol kay
d derek yaamnı, ltalyanın 
ıı lahlanmaktao korkmadığını 

yazmak ıuret11l bir tehdit 
have.11 içinde bitirmektedir. 

Feoızmln reımi ga~etesl 

ol o «Popolo d'ltaıt » da 
16yle dem kt dır: c<ltaly Dın 

bedi bir ıulhun tec11üı(i im 
k. nın lo ocı yoktur. Bununla 
ber ber Avrup m deolyetı 
nln ıel meli için uzu 
ıürecek ol n bir ıulh dev· 
rlnln lüzumuna da koni bu · 
lunmaktödır f t , ltaly , 
mukaddea haklarmın tudık 

ve teıli edıldl flni a6rme
d n eYYel bu s hada biç 
teıebbfiıe glrlımly coktfr » 

29 Tarihli ıazeteler lep o . 
yada General Frankooun ol· 

hal zaferfol hara retli bir lt· 
1anla tehıır etmekte v"' her 
vesile ile haly nıo bu harp· 
te yaptı~ı fC!ld klrlıklara 

Jlerl ıürmektedtrler. 
Btlltan «Popolo d'İt ita» 

nlD bu meseleye tem ı eden 
kıa bir baımakaleıl, boı

(Soou dlrd6oc0 ıa1f ada) 

Bunları müteakip Getadıo 
tllrlerl ıeaçler ta rafından 
okunacak •• bö1lece thttf ale 
ıon •erllecekttr. 

Köylüye el do
kuma tezgah
ları dağıtılacak. 

Köydeki refah 
Y\!kıeltmek için 
k6Jltlye el 

ıe•lyealnl 

hO•\imet 
do 

kuma le&glbları dafıtılma · 
ıına karar Yermtıtlr. 

Bu ıı için lıtanbul tana· 
yl mOfetttıltilnl memur etmlt 
tir. Kamçılı tezılh tlbtr 
edılen bu dokuma aletlerin 
den ilk pi loda 100 adet ka · 
dar yaptuıhp köylQye dalı 
tılacaktır. Bazı vlllyetlere 
ıevklyat baılamııtır. 

Beher tezılhm maliyet ft· 
ah 30 - 60 lira ara undadır. 
Daiıtılma tlmdtllk meccanen 
J • pılacaktır. 

Hu atşım Halkevindı bir 
tonf arını verilecek. 

Bu ıGn Ankar daa ıeh 
rtmlze eelecek olan Harici· 
ye V ek ileti 3 ncü daire 
mOıavlrlertnden Salih Şeadıl 
akı•m Halke.-tade ı at 8.30 

da«Mllletlerlo terakklıfnde ka· 
dınların tea rı» mevzulu 
çok alakalı bir konferaoı 

•erecektir. l~ooferaoı her 
keıı ıelebtlır. Dayetıye yok 
tur . 

Halkavi neşriy t şu~esinin 
top1antısı. 

Halkevl kltapaaray ıu· 

b ıtolo toplo.ut111 elm~rtyet 

olm dı ıodaa yarmkl per
ıcmbe günü saat 20 ye bı · 
r kılmııtır. Şube Oyelerf 
bu toplanh ile mutad tkl 
yıllık koorıreyl aktedecekler . 
dır 

ürbirz ÇOCU müsabakası 
Çocuk Esirgeme Kuru 

mu Başkanlığından: 
23 Nı n pazar güoü il\ 

t 15 de yedi yaıına kadar 
ol n çocuklar rHıoda gfir 
büz çocuk mQubakaeı ya· 
pılac ktır Çocuklarını bu 
mQıobakayo tıurek ettir 
mok latlyeolerin Gszl oku · 

luna müracaatları rica olu

D•r · 

P. T. T. d resi e i bı , 
proğram hazırladı. 

Bir çok yerlerde yani telgraf ~atlan tesis 
va telef on şebekıleri de tav si ı~ilıcek. 

P. T T. Umum MOdGrUl· 
IO bu yaz lçeralnde tel ıra f 

hatlarımızı lıllb. yeni hat
lar tealı, telefon ıebekele 

rint teni ve ııllb için bir 
·prolram hazırlamııhr. Ay· 

oı prolramla iktlıadi ve iç 
tlmal hareket ve mGnaaebet · 

lerln artmaıı dola1ııtyle ye· 
•I telıraf met kezleri ve te

lefon ıantrallHI de tealı 

edecektir Proirama göre, 

Bahkeatr - Çanakkale, Aa· 
kara - Kayıerl, tklmcl dev· 
reıl, ltvaı - Erzurum 
lran hududu, Nazilli - Dl · 
nar, Konya Ulakııla, 
Ulukııla - Adana, Çor-
lu - Yunan hududu ikinci 
deneıl hatları yapılacak 

Eılıltehlr, lzmlt, Sımıun, 
Buraa, Adana, Mersin, Tar. 
ıuı, Zonauldak ıebekelerl 

teni olunacak, bahçeli ev
lere telefon kabloıu yepıla 

cak, Manita, Balıkeılr, Af· 
yon, Adapazarı 'te Kaynrl 

dahili telefon ıebekelerl 
kaltlo haline ıettrtlecektlr. 

Bundan bıtka Sarayburnu 
ıle Salacak ara11n• telefon 

kabloıu dökiılecek, Beılkteı 

Tophane Karaköy, Voyvoda 

caddeıl mıntakalarında mev
cut telefon teılıah aıeaııle 

Ulecekttr Ayrıca Ankara •• 
lıtanbul telefonu için üç ka· 

nallı kuranfort6r ahnacak· 
hr Samıunda kurulan tele· 

fon ıaatral. f aallyete geçmfı 
bulunmaktadır. $tıltde yeni 
teılı olunan iki bto abone
lik ıantral da yakında ça · 
lıımaya baılıyacalitır 

P. T. T. ldareıl poıta va 
tonlarını birer eeyyar poı 

taban• ba\fne getırmeie karar 
•ermlttlr. Bunun için, tdare 
yeniden ıeklz poıta ••fonu 
mübayea edecektir. 

Maden kömürü 
yakacak yerler 
tesllit ediliyor. 

lkttıat Vekil eti, Sana yl 
Umum MQdürlüjüoce hazırlan• 

makta olan mahrukat kanu· 
nu nizamname projHI, all · 
kaıına binaen Maadln Umum 
Müd0rlüi6ne Yerllmtıttr. 

Umum MQdürlfikçe Ozerlode 
ıon tedkıkler yapılan proje 
önilmOzdeld ıünlerde DeY· 
let Şuraııaa aevk edilmek 
üzere Baıırekllete verile 
eektlr. Nlsamname, nüfuıa 

iki btndea aıaiı olmıyan •• 
belediye teıkllltı bulanan 
yerlerde bulunan de•let da· 
lrelerl, huıuıl idareler •• 
beledlyelerla, kııla, pollı •• 
ıehlr içindeki jaadarma ka • 
rakollaranın reımi, huıuıl 

mektep •e haatahane, aana
toryom •e dlıpıaıerlerln, 
hükmi ıabılyetl hatz tlrket· 
lerln ve mOeaaeıelerlo Teı.-1· 
ki Sanayi kanunundan tıtt-

f ade eden •e ııttfacle 
edebilecek •aııftakl 
mtieueaelerla, boua Ucaret 
•• Sanayi odalarlyle, kulOp 
•e cemiyetlerin, ıınema. ti· 

1atro ve emaaleain maden 

-------~-~~~~~~~~~~~-- kömürü kullanmalarını kıAnuoa 
Güreş miJsaba- RADYO da,anarak mecburi kılmak-

-----·------- ta, EUbaakın bu huıuıtakl 
haları hakkın- ANlARl RADYOSU ••zıfelerıat saymakta, ma-

d b 
den kömüru oakhyatında a İr tamim. Dalga Uzunluğu~ yapılacak tenzıl&tı taarıb 

Trakya Umumi Müfettlt· l639 m. 183 Kcı. 12° Kvv. etmekte ve cezai mtlry1tde-

l f d 6 T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. ı 1 1 kli l tfl tara ın an 5 · 7 nlıan er •e ceza arın ıe Ye, 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. ,_ l .ı k IJ l 

tarihinde Edırne Saray lç ode •im erııaen ne ıe 1 e a ına· 
19 . 4 - 939 Çarşamba l 

Kırkpınar ıürtılerl namlle caianı ayrı ayrı h6k6m er 
12 30 Profram. 12 ~ı& 1 d b l ı. profea1onel gGrrı mOeaba- ha in e cemetmtı u uamaa-

Türk mOzljf. Çalanlar: Fa- d 
kalan tertip edilecek H ha . ır. 

bire Fenan, Refık Ferıan, 
ıılatı Çocuk Eılrgeme Kuru- S flk Feraan, Ce•det Çatla, 

~emal Niyazi eybun, Zoh 
·muna verllecektlr . 1 Sadi Hoııeı, Semahat 

tü Bardakollu Okuyan: Mü Ô 
Bu m(babaka zayıflamamak a:dea .. ı - Seaah peıre.-ı, 2 

zeyyen Senar, 1 - Müzey-
Ye Edlroede yapılcoak bu - Kemani ~adtoln-Seılb 

yen Senar Htcazklr pt'f R h gOretlere her bölaeden gü· tarkı- u umda 6leo Dai-
reyi, 2-Lemtnln Hlcazl&ir d s ı b p r ıçl tophyabtlmek için 1, 15 m• e, 3 - a l attlD ına 

meyli 939 tarihinde bölge · ıarkı-Son ıkur.ı canlandı . rın-Htbzam ıarkı -Bılme• 
r•o, 3-Suphı zı ... anm Hı ı ~ Ah t R 1 t ler dahtllnde profeayo11el 16 1 D ye, ~ me at m n-
cazkir ıarkı - Ehli zevkin, S • h k B ı ret müıabalu•ları tertip edil ega ıar 1 en m ıeD 
4-Kemal Nı,azı S~yhun aemıln S Ce-det Çaila-

memeıt Beden Terbtyeıl Ge ' - " 
Kemençe takılml, 5 Şük . Kemao takılmt, 6- Ce11dat 

nel Dire tarlüiü tarafından M h k Çaila T"'r'-u- Boıan dai· rünüa - u ayyer tar ı - u n 
allkadarlara teblti edtlrntı- y d d d l 1 6 lar boıan, 7 _ Ce•det Çai-a ın a o ıeY a ı y eıı , - .,. 
tir. S dettlo Kaynak Muhay· la - Türkü- G6rc ıtnml ıel· 

Paza lıhs z 
atıf u ulü. 

lkttaat Veki!ett, An ua, 
lıtaobul ve lzmlrde t tblk 

dllmekte olan pazarlaluız 

satıı e.aununun dtier Lazı 

mühim vtllyet merkezleri 
mizde de tatbik edtlmeal için 

tedktkl.,r y pmekta idi . Ve· 
kl( t, bu t dktklerl ıır ıında 
mfil\tm vilayet merk zlerı 

tlceu et ve ıe.nByl od l nn 
d~o bu huıuetakl müt le 
1 rını da ıormuı bulunuyor 
du. Haber aldığımız göre. 
lktleat Vekaleti pazarhk11z 
ı tıı k~nunu hül&üm erı tat 
bık olunacak ıehlrlerlmlz 

üıertndekl ıon tedklklerlnt 
ikmal etmek üzeredir. Ya 
kında pazarlık11z eatıf uaulü 
t tblld lıtenllen ıeh4rlerimt 

zln f imleri icra Vektllcrl He 
yetinin taıdtklne rz edilmek 
Qzer Baıvekil t verllecell 
tir. 

yer ıarkı - Sürmeyi 16z ö l· dt, 8 - Udi lbrah•mlo- Kür
dOrQr, 7 -Salahattlolo Mu· dtll blcazlr ıarlo Sıneler 
bayyer ıarkı- Gökler perbl •ılunla inler, 9 - Kemani 
gibi, 13 00 Memleket saat Sebakın- Kiirclıll hlcazk&r 

j t 1 JI ıarkı-çılııoca ıe.-ıp, 10 -
y n, • anı •e me eoro o 

beberlerl, 13 11-14 Müzik Kemani Sehakın - TGrli6 
- Ak§am olur ker rın iner 

(Rtyaactlcumhur bandosu - yokuıa, 21 OU Memleket 18-

Şef: Ihsan Ktınçer), l - C at avara, 21 .00 Koouıme, 
Urblnl-Düifin m rıı, 2 - 21.15 Eıham, tahvilat, kam· 
G. Pares - Mazurka, 3 - Ke blyo-nukut boruıı (fıyet), 
ler Hela Macar UverUlrü, 21.25 Neıell pllklar -~ R. 
4 Gounod Fautt opera- 21.30 Temıtl (Vapurd ... 
ıınd D fantezi, 5- R Vaı· -- Ptycı) Yazan: Ertuirul 
ner - 1 oh ngrtn Qper sının Şevket, 22.00 Müzik (Kü· 
marıı 17 30 Koıauıma (lo · çük orkestra - Şef: Nt!clp 
kllAp tarihi dersleri - H lk Aıkıo, 1 - Thaler- Kukuk 

vladen n ki o), 18 30 Pro polkuı. 2 - Kocbmann -
r m, 18.:.iS M6ztk (K.trlii Ebedi arkadaıhk marıı, 3 
ozl r - Pl ), 19.00 Konufm - Leuıcbner - Mazurka 
(Çocuk Eıtrgeme Kurumu), f ntezlıl, 4 - J. Strauu -
19.1 S Türk müziği (F ııl Hız hl ıwa valıı, 5 - Kiina•· 
heyeti), Celal Toluea, Teıh · ke - Danı ıilıtınden andao-
ıln Karal<Ufı ve Safiye To te, 6 Sorg - lııktar yanı 
k y, çnlan\ r: B kkı Der· yor, 7 - Munkel- Polka, 1 
mao, Eıref Kadri, Haeıın -Frlck- Rende kendi evla> 
Gür, Bamdl Tokay, Bs erl de ııbıyim, 9-Trapp-fu
Ofler, 20 00 Ajanı, meteo jlHn etrafında armoniler• 
rojl halıculeri, zir at bor aı 23.00 ilzlk(c zband Pl ), 
(flat) 20. 15 TOrk mfl:ıljl, 23 45 24 Son aj a• haberletl 

,alanlar: Fahire Feuan, Re T• 1•rı•kl prolr••· 
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1\tliini bin 
k<tbri 
başıııd<t 
Dün üç arkadaf, kalble· 

r.lmls mahzun, &ÖD6llerlmlz 
lıtekılz Ye lfÖzlerlmlz 08111 -

lı •• Dalsın, abeate adımlarla 
ebedi evinde iıUrabata çe. 
kllmlt ıporcu bır arkadaıın 
kabrini zlyar.te ıldtyor
duk .•. 

Bahar şarkısı 
Uçıun yine kuılar o reıtl dallara k6ıkün, 
Bır pembe rüya ıözlerf örter aene her ıün, 
Bb pembe rüya renklerJ aaldar ıtbl ıe11lx 
Bir pembe rGya ruhlara ald Ye beve11lz 

Renklerle beraber yalalar bep uyanırken 

Rliya atbı, h61ya atbı aandalda idim ben. 
E11ın ıene r6zaar, aene meltem bu denizden 

Yok, ıevglll tOnler nlJe bir ıea bize ılzden. 

Aktamluı ıtıler ılbl daflardan inerdik 
Ge•çlıktekı alemleri maziye mi Yerdik? 

Bir tahayyül 
ve bir buluş 

Bulmak!. . 
Fakat, neyi? 

Arzulanan ıeyl bulmak 
çok biz verici bir ıeydtr! 
Buluruz, bulunca· da çok 
ae•lıtrlz, kudretlmlze içten 
lnanmz Eğer bu bulut fı · 
tefe uyıuo1a .. 

Bu ziyaret, neıe Ye ıeta 
retle detıl, btlaklı elem ve 

lztlrap JGldG Jıpratacı bir yol· 
culalun verdlil tlmttıızlık. 

E11ln ıene rilzıar, ıene meltem bu denizden 
E, aerdealnlr, yok mu 1ellmlar bize ataden .. 

Orhan O/külü 

iki hayal Ağaçsız köy 

Ytne buluruz, fakat bu 
bize derin bir elem ka1naiı 
olur. O kaynaktan akan ıey 
de haz verici ıkılr deill, 
bizi ıukutu hayal denilen 

' ulcl oluıa d6tClrea zehirdir 
Tadan zeblrleaır, zehirlenen 
için de, uçurum dıpılzleılr. 
Olan ıey yalnız ıonıuz laır 
düıüıtOr . HayaUe beraber .. 

Oç arkadaı 18rG1oruz, 
dar 1ollardan.. G6zle~lmlz 
arıJortla kaybolan bir •arlı 
fıa ••ini. Etrafta alam IÜ• 

lı6aetl •ar, blrblrtmlze ıo. 
ramı1oruz, ıankl •fazları 

mız kıhtlenmlf. .. Yok dıye, 
her çiçek bo1nanu bGkQ 
Jordu. 

Bır aralık kendimize ıel 
dık. Batımıza lcorkarak ya · 
••t ya ••t kaldarıyorduk. On 
metre kadar önGmüzde b6 
yük bir mezar taıı. •lth ! 

lkı ıf'ne evvf'I, aramızda 
aamlmlyetler yaratan, mev 
cudlyetlyle arkadaılanna ne
ıe •eren taflılz ve bedbaht 
MOolbtn lııa brı idi ltu . 

Kendimizi hemen oraya 
berakı•erdtk. Dakikalarca 

ııcak ıöz 1aılarıansla temiz 
Ye tertemiz toprafıoı ıuladık. 
Eıkl ve yeni hlhralara aa 
lattık, Oaa. Mezuına pa 
patyalardan çelenkler koy 
duk. Baharın fetllllklert, 
onun taze ve ılzel v(icudu
nun kokuıuau ••rfyordu bt . 
ze. 

Ne olurdu, al&m ODU bt 
ze halıftHaydı?. Tabiatın 
t•hlandıiı bu menlmde o 
da aramızda olHydı? . Ne 
Y•zık ki hep boıuna çırpı. 
nıyorduk. Bızım, HD• çok 
... aem de pek çok ıbt1ya
C:111>ız Yardı Bizler ı 6luüz 
bıraktın . . ÔIOm çok ı6rdü 
••nı. 

Kudeıtm; yarsm 1aatten
berı mezarının baıında .eııl 
RÖrmek için uAr•ııyoruz. Ne 
olurdu, baııns kaldırıp ta bı 
ze bakaaydın? 

Katbluıaıız, ruhuuuo hoı 
nutlutuadan emin .. Ne ka· 
dar allaeall, çarpıaaalt fa7-
da11z.. Giden relaaı,or ar· 
tık.. Seni unutmıyoruz •ıe 
unutmıyacaiız da .. 

Tanrıda• rahmet, aziz 
rubun ıad olıun arkadaıı· 

mız ... 
Münir Yenal 

Genç na11l kendi gölıealo 

de Y•111oru, o da, konuıma

la hazır bir halde aölguln 

Je idi .. . E1rarenıtz muked-

derat ve çaların thtlraa fırt.na · 

ları llıf yQldO bulut ıtbl 

yufrulmuı ıkt ezeli rubu 

her an biraz daha blrblrle · 

rfne 1aklaıtırıyordu. Keeldn 

iki mlnah nazar altında 

kaldıkları an hayallerlnın 

bakakata baflandıjı en mea 

ut Hali yaııyorlardı. Geoç 

aelıunıa tik kehmelerlal 

onun kulaiına f111ldadıiı za 

men o bundan bir ıey an

lamadı. Do1ıuo g6zlerle 

1ahranın kızıl aOoeılne ton 

bir defa daha baktı. O, ko· 

auımuyordu Yalnız dınlt · 

yor, dG1Gn01ordu. Ara 11ra 

gencin dolan ıözlert ona bir 

ıe1ler anlatıyordu . Artık 

ıöylty~cek bir t•Y kalmayın· 

ca o kızaran tatlı •e ıevtm 

it ylizftnQ delıkanlrn1n ılae 

ılne takladı . Artık htç ko 

•uımuyorlardı . S6oen yıl

dızlar tekrar parlamaia 

baılamııtı . Açılan zeman11z 

çiçekler, öten ıenze kuılar, 

ıGlen tatlı ıOneı ve bin btr 

renk ılha m eden fecir on· 

ların bu mesut aOoünü kut 

lularken, d•i ıırtından ya. 

""I ya nt yükıelmeli.te olan 

•J da onlara tıstlı tebeuüm· 

ler a6od~rl)Otdu Genç de

lllcanh ıeYıllta ı n l n eltn ı etin 

de tute rkt n ooa fll ,.özleri 

ıöyli1erdu: 

«Hiç ktmıeye ıerefim Qze 

rlne atla ı6z Yerm t!dfm . Zi-

Bir yaz ıünO, Orta Anado· 
lunun bir köyOnden ı•çl· 
yordum. Bu köy biç bir 
y6k1eklıf1 buluamıyan, ıu 

ıuzluktan çathyan, bir top· 
rak Gzerlnde kurulmuıtur. 

Burada haç bir afaç, biç bir 
aebat ıörOnmüyor. Bazı 
yerlerinde ıuyunu, ıuıa1an 
ıüneıe veren ve aerl alma 
yarak 6tea nebat kurulara 
nı 1ör61orum. 

Tabiatı bütOo varlıfıyle 

bu k6ye kOımüı zan edlyo 
rum . Hu köyOo yalnız top· 
raklars ıuaamıı d•iıl, küçük 
ku ı Qb•ml evlerın toprak damla 
rı, lnaaf11z bir Afrıka güne 

ıt altında bir battan1n du
dakları ıtbl çat l amıı . Hu 
köy yirmi - yirmi bet e v· 
lı btr yerdir 

Dar bir ıokak ~raııodan, 
ellerinde ıOIGm bulunan btr 
kaç ıoluk benlzlt kadının 
çıktılıoı aördim Şımdı bü 
tüo dıkkatıml onlara çevir 
dım . J\.6yden çıkıyorlar, uzak
laııyorlar . Kendi kendime: 

Bu köy ıuıuzdur,dl1orum. 
Sank ı bu ı6zQ batkHından 

tııtt7ormuıum ıabı buranın 
ı•ıuzlujuna inanamıyorum . 

Bu e1nada, ı6zlerlm tam 
bir fotofraf maklneafnln ob· 
jektıfı, kafam da o makine. 
alo kutuıu oluyor . Hemen 
k6y0n hayalini kafamı• du 
varlarına nakıedtyorum. Uıç 

bır afacan, hiçbir çalının bu 
lunduiunu ıörmlyorum 

Bır çınar a61aeaıode ·uzan· 
mıı. bitap yahyoraunuz •• 
kulaldarınıza ıelen bir eee 
Yar: Tatlı bir ıu ıırılt111 ılzl 
çekiyor. DOıünüyoraunuz; bu 
1eı meoekıe kokulu bir ça -
yuın, inci çakıllı dere1tn
den alıran ıudur ve onun ya· 
n ında dtnlendlrllen yorıun 
luk ta ıtz ın için doyulmaz 
bı r haz ol"cak. Bıtkln diz · 
lerlo ı ze 100 bir aayretle da · 
yanıp kalkıyor , a•1rı ıhtl

yarl aeıe tlerltyonunuz. 
Hay ı r. Hiç te öyle defdl 

loanamıyonunuz gözlerlnlze. 
Donuklaııyor tıı. hayyli· 

Hioüz . ÇGnkü, gördOjOnQz 
ıey, kokulu bir batakhk •• 
ıeıl ıelen, koyu çamurlu 
akao bir ıu . ÜzülOr, yor · 
ıuolufunuza acınınız . 

Eter bu tahayyül bir ru· 
ha ve bulut ta, ıeven bir 
kalbe atd oluraa lıte o za 
man dfpslzleıen uçurumun 
baht11z yolcuıuıunuz . 
Yorıunlutuouz geçer, zln

deleflnlnlz ve o an ıukuta 
ufnyan tabayyülündzüo 
güm6t çakıllı, bılJur dereılnl 
betk• bir yerde bulabılıuı · 

nlz . Fakat, ıonıuzlufa yu 
var1aoan varlığımzı çekip 
eıkl yerin• retlrecek karta . 
rıcıyı bulamazıınız. Çünkü, 
o, tizden evvel ıonıuzluja 

ulaımııtar .. 
Bulmak ne beıtur , efer 

tahay1üiünüzlc berabene. 
Bulmak ne acıdar: Sukutu 

hayalıe 

Kenan Ertanhan 
---'D•ııır----· 
Bir tavzih: 

Gazetenlzlo 11 mart 939 
tarihli nOıbHıoda 

ra ıereftm üzerine ıöz ver 
mek beDl kırar . S•na ben 

Semaya bakıyorum, htç
bır bulut parçaaıoın durak
Jadıjanı defi aeçı p, ııttlilol 
bile aörmüyorum. Yalnız 

rördüklerl: Yakıcı bir 10ne1, 
yenıcı bır lop rc..k; bo~ucu 

kuru bir bava Ye bunların 

araaınde da ajaç11z bır iı 6y 

Kendi kendime: «Bu l& öy 
böyle mı kalacal.?.»Dl)e .•o 
ruyorum. Geae bu eoruma 
kendim cevap •eriyorum: 

ifeDçllk Ye edebiyat 
aabıf .. ıode çıkan Z Enıln 
imzalı «Acaba o mu» •• 29 
mart 939 tarı hll otlıbuı · 

mukaddu bir ıeref ıözO 
veriyorum. Eter tf'n aıder· 
••n ben de 61Gr6m.» 

Otıuı: •e ıuıua Ankara- oın 7lae a1nı ıabıfeaınde 

Erdoğan ;://par 

Şiir 

dan, afaçla ve ıulu yeni bir ve aynı imza fle fo· 
Ankara yaratan At.tOrkün ttıar eden •Sevmek hakkı» 
yolundan slden seaç neall, baılılılı yazılnrın bize aıd 
bunu ve buna be11zer bir olmadılınıa o Hhlfe ıQluD· 
çok memlelcetlerfmlal, yeıfl farında taYzlblae yer veri) · 
yapacaklar.. . mHlnl ıayıı tle dtlerlm. 

Kemal Özdeş M Earın 

Akşamdan melodi 
Ye ıl faouılaraa yandıfı aktım, 

1 
0 OıO mor yaımaklardan 

Görillür m Y 

k b ilerle •illtp bakıam, 
Titre aya ..ı 

1 
u 1111 gOr pıaarlaraan 

Duyu ur m 

TOllerto ardıada ıOzülen ıözler, 
k aman ı6oük ıölıeıl. 

Erlrkeo • f ı 
Uzak ıkltmlerden bırtnl öz er, 

1 d ta.ark•• bir kadın ıeıl .. 
Su ar an 

Alaımda yıllarla paılaaan bir el, 

k mazld•• bltıraları: 
Okıar en 1 

1 kalblerde binlerce eme ' 
Can anır l 

• 

k yeniden batar• ara .• 
Yaıama ' Osrnan Özden 

«Biz• 
ram Okul•)ı yurdun ıençlerlylz bl:r. 

(Bur .. Ta 1 dolu kalbl111lz ınlnç dolu; 
Kaf amı:r. nur a ' 

ıdt laer an 11ttıfh11lz ı:r.; 
' YOcellfln 11 r tuttufumuz bu yolu! 

Ôıaek de bırak111a1ı:r. 

1 damlıyan her damla ter, 
l dan topr• a 

A a1111ız in"' ba,at vermeie yeter; 
B tUI bir ... "'' 

ize ıoo k duyruyu ıüneı verir. 
Bize ilhamı topr• ' ell Ozerlade yOluelır! 
Yurd, çıftçloln tunç 

ki dojlDUftur bu ıevlnçler .. 
ihtira• deill, sev e laı ak .. Çıftçl ıeaçler •. 
Varolun; tabıaıça, • Mehmet Eray 

Edebiyatıhın,ız1• ~~ ~u~~~~i~ •• :.0~~ mu arr r 
Genç ılır ti7e samaalar Urlyorlar . loıanın duyuı ha· 

rlmlz 
1
r tabat16ılerlnl il, bu olabll ı r bir ff ... 

yurd dıeıadak i ba1 ı a111ıt · Ve balıını:r. Cevdet Kud· 
terennQm etme e k V d ._ b 

h d boıaltma ret Solokuo t. ene lale ir 
lardı . Ru ua a il ı k k 
lıtedlil ekzoUk ..,ahıu er n akıam» adlı t•lrl e zotl ra-

d 
belkl duy111a· bun bır mlıalldır. 

Qayaoın ve ld h ı 
d i l.rl haf• • 0 a- Sır cenaze teliıı du1u ayor 

ı ımıs yer 
k k C

ak bir durum derladea; 
kı ate çı ar• 
röıterırler. Uzun mumlar altıada aflar-

ş il' lal buan ok lıea &lem oaa; 
ilr, HYI 1 

ılaılf kOçOk ve Kttara haykm1or bir ıara-
yanusu~J ıelrp eftl adalarsnd• yıa fçlnden: 
koyu fO le 1, D 
baza11 AfrJkaoın .ı,ah deri ÔJGyor, ailayınız, a l6yor 

1 1 1 .lada arar. Dezdemoaa 
t zenci er ar• . 

B t lı:ııı ı&lrln ru • Şiir yaıadıfı zamanın ek · 
lr zene b il d 

huna naaıl 1ırmt'tfn, a1• · zotlk ruhunu terenoOm e I• 
le o111ama1ın. 1or, hha11Clılerlnde zamanın 

d 98 ta· 
O tabiatın için e Tabiat hltara11 ysııyor .. 

btatla baıbııadır.. Ve ılır bazen ılhamları· 
ona bOkmetaJI~:~ na terlhde ıeçmft bir vaka-
Tablatı kucaklıyor. . Ve dan, milletlerin kuruluı 
biat ounua ıevııllıldfr .. aıkı· ve batıırndan ahr. · Salih 
tabiatı kolları arasında Zeklaın Peuefon adlı ıUr 

Dalı1or .. · b f ı f malı 1or . SeYl1or... y ktta ı 11r maz o• · 
lıte ufak bir tablıl. ur· dır . 

dun dııındakl ,a .. llıkl•rlat, Peuefon her Hbab Jaır 
d • 1·1eltlHD bil ha yatını eıerla e • H e, 

ıalr, b6ylelıkle içini boıalta·lı Güvercinler ona hlle ıa· 
btltyor.TabtefuOrunda bir ço rardı. 
fikir •e fııl kırıntıları sıksak l d "' d Girünce d.alralar ıe lr t 
1ı hareketlırlyle bir tere • cllle 
düt devretl ıeçlrlyor. 

HıılerJnde, hay1tlın u:r.ak 
fakırlerl blkımdlr. Zir• fi 
lrtrlerJ çarp11ıkt1r . Daha dof· 
ruıu haya llerlade bir lotl· 
zamıazhk, müuzenealzllk 
•ardar . Bu demektir kf, ha · 
yaller mubt~l ıf meYktlerde 
fıUf edtlmemlıtlr. 

Yurdunun gOzellıklerf, de· 
nlzl, dafı. ormanı, bahçeıı 
yetmı,ormuı gibi ilhamları· 

Sularda. uyuyan eılert 
vardı . 

Maatolo n halin llbam 
kayoaQı tllrde kendlnl aaı· 
termeal , hayal!o tahakkuku 
huıuıund ... duyruların yGk· 
aek flktrler mertebeıla• erJt 
rneıl, tllre bir kıymet ka· 
zandırır .. 

o. fi. l(eskinoğlu 

Gölgeme 

Toprakla rao adamı ve çaldıiı bir 11hlı , 
Allaha ,alt'araoıo, 16lderdekl duaaı . 

~----~~~~~~--~--~-------------

Yolculuk 
ÔIQm· Sukılıuo! . Yaıamak: Haykmııa , lfadeıl olaa iki 

d 
• ı lımı bu iki keltmeye pay ederken: Bır çok kelime ır; ,,., 1 

h • tlere katlanarak bent talclp eden, varlıfımın 
zı 1 yıı.kıeleo ilk ınmnıı ıuaaı, 

Ve guneı D " 

b lil ebedi btr lraranhk 
Hftl yılarıo eı 

hot et tt bu lkıtr, 
FuzullJf' Mecaunu kıer k bir beatHI. 

ID arifi 
btlrap •e nııen ufuk tın ıeleo ıeıf' 
Bahar ııbt ıeaçlerla l bl kısclır ıUr. 
Reoıı1le, lbıoıtylı, ıtıe ' . 

()tmın Ay6•mJr 

Yıldızlar elinde altın teıblbtn, 

Gu; rub •• de•laler kadar derin 
Balcıılardan ey ruh kaybol allaha. 

Ve dalhıılamıa mor ıkllmlndf', 
Git muhaJ1elemln eaıtnlerlode 
Buluuun ateıten bir yol allaba .. 

"•thi lf ktuj 

ma rumrJ• 
•r••D• ayrslarkea dt• ç31rerek diyorum kı: 

Sıllnlrken ufukta ıG••tlD ao• ıuleıı .. 
S•1tl•· lardı etrafı lnee toltılen bir duman. 
Yel ırerlrlren akıama; tatlı bahar buıeıt . 

Korkarım ... .Alemden ben .. Ayrılma, be•d•• bir an ... 



• 
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1 , 
h • 

1 
(B ot rafı akıncı ı 1f da) 

t n baıa ltalyanın lıpan1a 
harbinde 01nadıiı mühim 
rolü tebarüz etUrmek ıure

tlJ1 , Frankonun nezdinde 
a.ır nevi mloaettarlık hleal 
UJandırm fa ıa1ret etttil 
zanoını UJ ndırmakhr. 

• «Gorrlera dalla Sera» ıa
seteat de, Frankooun zaferi• 
Dl ve bu zaferde Mu11ollnl· 
nln «debaıının» yardımını 

tebarOz etUrd•ktea aonra 
bunun mane'fi, ıtraltJ ık •e 
ılyad bakımlardan ehem· 

mlyettnl kayd •• Cenubi 
Amerlkada bırakacafı derin 
aklılerl ve milıbet teılrlerl 

tıaret etmektedir. 
30 Tartblt ıazeteler, ltal

yan havacılık ıünOnüo te· 
ıtd meraalmfnden uzun uza
dtye babeetmekte o1dukla 
rıadan ehemmiyeti• neırtya · 
tı ihtiva etmemektedirler. 

31 Tarihli aynı gezdeler 
iH, Daladyenln nutkunun 
ltalyada oyandardıiı derin 
infiale •e ıukatu hayale 
tercClman olmaktadırlar. Bü 
Uln ıazeteler bllha11a Fran· 
ıız Baıveklltnln ıahıına ııd. 

d tlı hücumlarda bulunarak 
mum tleyhl kaçamak! r 
ı pmak, Fra ıayı ani ıma 
yolundan çevlrmelıı:le ilham 
etmektedirler. 

Bu tarıhlt «Gforrale d'lt 

lla» e zet ıl ezcümle ıöyle 
1azm ktadu: 

«lnıılız matbuatı Dvçenln 
utkunun mOaalt bir z mln 

arz etti ini y zdılar . Halbu 
ki radyocl ki nutku ile Fran-
11:1 Baıvekllı, Franıı• mat· 
baatınm arz ettiği aaabl1etln 
de teyit etmekte oldu u 
•eçbıl uzlaımak lıteml1e 
kanaati rint ileri ı6rd6 •o 

ber tlrlü ıulb lbtlmallae 
kapıları kapaclıfını açıkça 
bıldırdt 

Biz buaları kaydetmekte• 
ylz halya aabınız dt'flldlr. 
ltalya beldemektecllr ve belıı:• 
U1ec kttr de » 

«La Trlbuna» ıazeteat d 
Oaladı enin uzlaımatıı J . 

aaım ma1101 te kit ederken 
«Mumatle h bir ere daha 
aldanmaktadır. Halbuki hcı· 
kümettol muhtemel bir fa
altyete ıe•k edecek •• Pr n. 
ıız ıtyaaet adamlarını• dü 
ıüncelerlne ıar hat •erecek 
ol n •e olmftll lizım ıelen 

bizzat kendlıldlr.» Dedikten 
sonra ıunl rı tllve etmek· 
tedlr: 

•it lyanıo bir talebi yok· 
tur. O , hakl rıod o, kud
retinden ve mukadderatın· 

dan emin, thverle ve Av
rup oın yeni tebeddülatlyle 
hemahenk ol r k aad ce 
h kl etleri tled ınrüyor. 

Şimdi, kendisini allkadar 
edenlerin etrafınd tedkl. 

katta bulunup ve muvafık 

olanını lnllh p etme Fren 
ıaya düımektedtr.» 

1 Nıı n 1939 tarihli it l 
yan ı zetelert de D lodlye· 
ola sözlerlyl meıgul olmak· 
ta dev m etmekt dır. 

Dıfer ıly 1 Adlıeler, bu 
matbaatta, haber ı klinl t 

c •ilz etm mektedır. Yalnız 
İoıl\terenln Polony ya te· 
karrup ıl aı ti yine h ber 
mıhly tlod btldlrlllrken gla-
11 bir bl4det ht11ettlrmel• 

e • 
o g e 1 

1 M~lekette l•~r~ h~r~t~n~~fına :~met 1 1 
veılle olm ktadır B1lha11a 

reımi «Popolo d'ltalia» ga 
zeteılnde Barb to, «Totohter 

devletleri çe•lrme teıebbüıü 
devam etmektedir» baıhğı 

altında bu hadııeye dair ver · 
dlğl muh bir haberlerinde 

bariz bir an \Jlyet hl11ettır

mektedır. 

Yunan hasmı: 
Dııarına bu tarihli Yunan 

b ıını, Alm n Prop landa 
Nazırı B. Göbelılo Atınayı 
zlfaretl hakkında kııa yazı 
larla tahlllt vermekte ve 
aıafıdakl likoalk fıkralıul -
mum~lle) hl tetYl etmekle· 

dır. 
Katımerlnl: 31 3.1939 Dün 

AUna tehlrt samimi hürmet 
ht11tyle Dr. Göbe ıl karıtla· 
mııtır. Gere" Yunaoııtı:oda, 
ıerekıe bQtün dünyada, B. 
Hatlerlo en Hdık doıtların . 

dan blrlıl olarak, tanınmıı 
olan Alman mluflrlmlı. te
nezzOh için yola çıkmııtır. 
Btr kaç güo Atlnrıda k l. 
dıktan ıonra R doı ve Mı · 
Hra gidecektir. 

Yuoanlılanı vvelce de zl 

yaret etmlt o!an Alman N 
zırı, memleketlm1zlo her 
ıab deki.ter kklyatını göı.
lerl le görecektir . 

Vradınt: Oiln l"BYri r ımt 
bir ıurt:tte Atlnaya aelen B 
Gab la, Alman blikömetınlu 
en faal ve en yaratıcı uzuv· 
lerındaD qlduiu llbl, aynı 
z anda d çok ıempatlk 
ve fev al· de münev•er bir 

zattır. 

8. G6belı m mlekeUmlze 
ve bilh ı a kadı t rlblmlze 
k rıı çok 8 aka ıöıtermek· 
tedlr. Ati nın anukacıl rı 

B. Göbel to Hk e lıııoı btr 
Uirl6 unutam m lıı:t dırlar . 

El fteron Vtm : 1 4-1939 
Atla• ıehrı B. Httlerln en 
ııkı doıt ve mu 1 6rka. 
daılarından Dr Yoılf Gö 

bel l misafir etme ttdlr. 

Alm n Nftzın tenezzühe 
çıkmı tır. Bur dan Rodoı 
ıtd cektlr. Yunaa mılleU bu 
zlyar tten m hııuı ıurctte 

memnun olmuotur. Yun 
B m ıı hıod dini nmek 
htlyen 8 Göbelıtn memle
k tlmlzdeo iyi tntfbalerla 
ayrıl calını limtd ederiz. 

Etnlkl: l 4 t939 l ene:ı.z h 
için memiek umtze ıel o 

Alm D Propa anda nez1rı 

Or. GöbelAI Elen payitahtı 
aıımlmf hürmet ve h ra ret
lt dostluk htılerıyle korııla 
mı tır. Almırn önderinin en 
ııkı doıtlarınd n olan bu z -

tın ıahslyetl bütün dünyaca 

m ruftur. Zekası, haltyetl 
v yaratıcı dehlllı herk<!ıçe 
müsellemdir. Bu ıebepten, 

güılde mfıaflrlnl evlnçle 
kare lıyan Yun n milleti, onu 
do larlyle teevl etmt:ktedır. 

Ha n sım: 
Romen ba mı. Batvektl 

Arm od K lineık nun, o 
m oy oıo, budutl rınm bü 
t6nlüğünn kuYY ti rJnln en 
aoo haddine k dar mü defa 
deceğlne v geç nlerde 

Bükreıt lm~a edtlc Ro· 
m -Alman ıkttndl anlao 
mıuına dair «Parlı - Solr>> 

ıaaeteıt muhabirine 

• z 1 
aplığı dlyevl biiyük harf· 

lerle ılk nhlfelerlode 

neıretm ktedtr. Baıve 
kıl b dıyevlnd~, yeni rtıjl

mlo 1 arctl tahtmda Roman~ 

yonıo sulh ve ıük<inet tçe· 
rlılnde vülcıelmeye ve teı· 

kılatlsom~ya devam edece 
ilne . ve etrafta bir çok or
duların maksadlar kifayet 

ed~cek mlktadan çok daha 
f az\a bir ıurette eeferber 
edıldıklerlne ve bunun üze 
rlne derhal Roman • anın ho 

dutlıu ının emalyetfnl dütOn • 
düklerine tıaret ederek ez· 
cOmle ı&yle de ittir: 

«$ek ve tüphe ıöUlrml· 

yen ve olmemo11 lazım ıe
len bir ıı vardır: 

Romanva tecavüze maruz 
eldıiı gün, kimin aleyhine 

olun olauo bunu ula "ate 
almıyarak kuvveti in en 
ıon haddine k dar arazlıl· 

nlo bQtüolüfüoO koruya-
c ktır . Romftnya, harbin 

muhtemel a•akıblnl ıla 
düıünmeden döiGıecektlr. 

Bıx, şerefli bir meeullyet ile 
tarihin karıı ına çakacafız. 

Zıra kader bunu bizim 
oeele yüklemfetlr. Orduları· 
mızı takviye etmf'k. üzere 
thtıyat tınıfındon bir çokla 
rı~ı ıtllh ltma davet ettim 

Ro ny Ha-
r ·ciye Nazırı 
Berl"ne vardı. 
(Baotarafı bhlncl ı yfada) 

t chfz t nezarları, Polon)'• 

bOyük etçlıl, ort elçlıl, 

Belçika maelahataüzarı ve 
b rlctye rkinı tarafından 

uiurlanmııhr. 

B G f nkoya protokol 

madnrii tle huıuı1 krılem 
üdürQ refakat etmektedir. 

Almanya orta elçfıl B. Fab· 

rlcluı de ayna hende bulun· 

mektadır 

Varıova, 18 ( R dyo) -
Rom oya Hariciye N zırı 

Gaf enko, Polony toprakla 
rına girdikten ıonra kendi 
ılnl bekllycn lforıctye Nazırı 
Kolone\ ekle Gr ıovls i 

taııvonunda buluomug, Hart· 
el) e Nazırları K rahov ya 

k dar ompartımanda ko· 

• 
ş y ı. 

Bu davet heyecanla le bet 
eden lnnnlarm vatanper· 
verltklartne ııar t etmeklt. 
ğlm İizımdır. ihtiyatlar, bu 
da vele çağrılanlardan üç 

mııll d ha fazla olarak 
icabet etmlılerdtr. lıte, 
tez hür eden ruhi 
ahvel ve memleketteki dl 
ılpltn Bu da ıereflt duygu. 

yu ve mllletfmlzln bcldkl 

kuvvetlot ölçmek lmkinları
oı verdi » 
. Baıvekil buedan ıoara, 

Romen · Alman ıkttıadl an· 
laımaaından bftheederek bu
nun hallhazırdakl vekayl 
ile hiç bir alikaıı olmadı 

ğıoı ve lnhlı rı tevlld ede 

cek bir mahlJette ıörülme· 
dı~ını bey&n etmlıtlr.» 

1 arzuıund otan Osmanlı Bankuı, Aile Sandıiı (Ta- » 
ıarruf Cüzdanı) heeabına te-.dıat yapanlara lıı:ura ke· ~ 
ıtdesi ıuretlle aıaiıdaka lkramlJelert te·nle karar ver· ~ 
mittir. ~ 

Keıldeler 25 mart ve 25 eyUil tarlhlertnde icra 1 
olunacak ve her keııdede •ıafıdakl ikramiyeler da. ~ 
fiıtılacaktar: ~ 

T lirk liralık 1 
l aded T.L. 1000 -
4 » » 250 . 

2~ : : I~~ ~ 1 
50 )) )) 25 - ~ 

Yani cP.man 85 aded T L 5 000 ;ıf. 
TOrk ltralık tkramtye. ~ 
Aıle ıandıia heeabındald mevC:luatı kuranın keıhl• '2f 

edtldffl tarih tekaddOm eden altı ay zarfında: ~ 
T . L . 50.- Türk ltruından aı•iı d61m•ml1 olan 'lJt 

her mudi bu keıtdelere lttirak edecektir. 1 
~ ~)At~~~~~~ 

Ba ık( siı· \ 7iJa·yet Daimi 
EncÜlllerıinden: 

29 3 l 939 t rıhlt « Unlver· I.'! 

ıu\ ıuetul B ıv ktlln be
yanrıtıDda n bezı fıkralarını 

yoen naklederek bu diye• 
halduoda ezcümle ıö:vle dı 

Bandırmada yeniden ınıa edilecek dk okul btnaeının 

ketlfoamealne &Öte 8045 lira 67 kuruı\uk infaatın lDfHI 

4 mayıı 939 tarıhloe rattlıyan perıembe günü aatt lO da 
lbaleıt J pılmak 6zere 15 ıtıa m6ddetle açılıı: ekılltmeye 

konulmuıtur. 

yor: 

«Bu mertçe beyaoo t bQ 

tün memleketçe taavlbe il· 
yıktır. Doirudan doğruya 

ceeuraoe bir ıe ılde lrad 
1 edılen bu beyanat, bir va

ziyetin lf deıl ye halt bozır
dnkl acı hakikatlerin çerçe· 

ve1I d hılınde ılyaıt menfa 
~tlerlmlzln bevanıdır. 

ltalya Balkun 
Antantın·ı da
ıt ak ist'yor-

Ş• 
(B ıt rafı birinci aayfada) 

meıeleler etrafında lso 
nuıacal:ları ıö lenlyor. 

Budapeıte, 18 (AA.) -

Macar jao11 ıldlrlyor. 

88 Telçl ve Caaky Ro 

maya hareket etmtılerdlr 
yanlarında it iye orta el
çlıl 8. Vinci tle hariciye 
y6kıek memurları vardır . 

htaayonda Alm nya ve 
Yugoılavya orta elçileri ta
rafıod D 1elamlnnmııl rdır. 

Tür ki 
8 

- ı~o 1 lt r - f r ,n
~o .. asm 

Bu itin muvakkat temloah keı,f bedelinin y6zde 7 .5 

iu olan 603 lir 43 kuruıtur. 
Bu ııe aıd evrıık k~t f hullıuı, ıarlname Ye mukavele 

ôrneil ve ııdred ı r. Bu evrakı ıörmek lıtly oler her ıüa 
Villyet Daimi Enc6ınen kaleminde veya Naha Dairesinde 

ıörebıltrler. 
ihale htik<iınet daıreafnde teıekkül edecek Vallyet Da · 

i 1 E cOmenl tarafından yapılac "tır . 

lateklılerın thale tarlbtodeo ıekiz ıftn evvel •'llyet 
makamıoa mürııca tla N fıa Mtıdiblyetlnden alacalı eh· 
ll1et veaıkaa:nı ibnaz etmHI ıart olup ihıaıe ıünü muay
yen zam nda muvakkat temln•hnı m laandıfına 1atardı· 
iına dair mal<buz •eJ• banlıı:a meklublle birlikte mlra

caatları lllo oluaar. 
4 _ ı-ao 

· Erganıa köyü ihtiyıtr 
heyetinden: 

Erıama köyünün kııhk koyun otlaklyeıl 6n0mtızdekl 
939 Hneıl ka11mıadan itibaren 940 1eoeıl hızırtlya11na ka

dar ltı ay müddetle icara verlleceilnden taliplerin 
30 4 939 p:ızar ıOoü öAleden ıonra ı at t 4 de Erıama 
köyCl ihtiyar heyetine müracaatlara tlin olunur. 

Gö eı 

3-1-81 

Bele<liye 
Riyasetinden: 

nuımal rda bulaomuılardır 

Alakftder meh fil bu cın -1 
da, Po ooy nıo Almany ile 

(B ıtarafı birinci eayfadcı) 
Avam Kamaruanda bu 
hu•uıta mühim beyanatta 
bulua coğı !Öyleotyor 
Putı BOyülc F.lçtmız Sü· 

ad Davnsın, bugGo Fransa 
Harlcıye Nazırı 8. Jorj Son 

ne tle yeptığı uzgn mti Aka-

Gönen kephcalıuıaıo 1·6 939 tarihinden ıubat 1942 ıo· 
ouna kndar iki aene dokuz aylak le rı on bin lıra mubam· 
men bedelle 5 5 939 cum ıtlnü Hat 16 da ihale edilmek 
ilzere çık artırmaya konutmuıtur T feılat lıliyenlerlo 
Gönen Belediye d treelne müra.ca tları ilin olunur. 

ve Romanyaoın da Maca 

rısts o 1ao münasebetlerin 
m z kere ed ldı ınl ve G -

feokooun, 8erl n, Londr , 
Per s v Roma ıey b"tıod n 

vve kl d vh~t arnoınd 

halli lüzumlu meselelerde 

·mutabak t hosıl olduğunu 

bildlrmı~Ur. 

Berlln, 17 (R adyo) - Ro
anva Hariciye Nazırı Ga . 

ft=ol!o • yarın buroya gelecek 

ve Har el y N ıızırı Voo Rı 
bentropl konuıtuktao son· 
r , ç r ıtmba güuü Hıtl r 
tarafındao kabul olunacak 

tır. 

Romanya Harlclye Nazırı 
ile Hıtler araııoda vulnıbu· 

laca m kalcmel rde logll · 

teren o Rom nyaya vcrdlil 

1 ranti de meYzuubabıola

caktır. 

tıo bu üz kurclerl elaka 
d r olduğu t hmtn olunu
yor. 

Par s, 18 (Radyo) 
Türkiye ve lngut re re 10 

da Loodr da devam eden 
müzakere( r mfholt bir aaf 
bada buluomııkt dır Bu 
toüz rel r ııon erd kttıo 
ıonr5., TOrl<ly ntn Balkan 
devletlerJnt toplıyarak yeni 

bir p kt akdedl"!ceğl söyle· 
nt r or. 

ln1ıtltere tle Ruıya ara
sında devam eden konuı 

m lar da, mühim bir eafha· 
ye ıırmlıtlr. 

Çarıamb günO toplona 
cak olan Avam K 
d Baıvektl Ne•ll 
Jlynın, Türkiye 

maraıın· 

Çember 
hakkıoda 

mühim beye.o tt bulunma· 
11 ka•• ti• mubt meldir. 

4-1-82 

Balıklı köy ·i ilıti),ar 
lıeyetiııdt~n: 

Balıklı LöyOnün yczlık koyun otltı l<iyeıl önümQzdekl 
hızırllyutan k 11m& kadar altı aylık icara verıleceilndeD 

tAlfplerln 30 4 939 P z r gü 6 öğl eden ıonra köyümüz 
ıhtiyar heyetine müracaatları silo olunur. 

K yıp şa~ detn me 
J24 Seneılode Bı~ dıç 

roıttyeıloden cldıfım ıaha

detnameml kaybetUm Ye· 

nllfnl elac f ımdan hükmü 

olmedığı llln olunur. 
Btfadıç C,aml Dl• 

halleatnden Mehmet 
oilu lbrahtm Gön•1 
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