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Türkiye 
bağcılığı DANZiG MESELESİ 

Ziraatın ıenlt çerçeveel 
içinde baicılafı11 her yön. 
den •Ghtm bir me•kll bu
luadutu mal6mdur. iyi ıart· 
lar dabtllade yetlıtlrllen Ye 
teknik etatlara ıöre idare 
edilen balların milblm bir 
ıervet kaynaiı olduiuna ılp· 

Polonya, Almanyanın 
tekliflerini red etti. 

he yoktur. Ztraatın bu Ye · ••••-••-
rlmll ıubeel Tirklyede vat- ÇemberlAyn; lngiltere ile Fransanın bir te-
fı kendine haa bir •azlyet • h J • d d Jd d 
ar'z eder Çilaka Knçlik At· CBVUZ 8 ID e yar IID,8 hazır 0 Uğuna Bİr 
1aaın colrafl ve topoirafl Polonyaya temı·nat verdi. 
•aslyetlne ıöre A•adoluda 
yekdllerl•ıien farklı lkllmı- Londra, 3 t (A. A ) - loıllız 
lere malik anntakalar bu Bap·ekıJı ÇemberliJb bugOn 
lunmaktadır. Bu vaziyet Ayam Kamara11nda beyanatta 
TOrklyede bir kaçı iatııoa buluomuf ve Polonya meıe· 
edlllrte zirai nebatlardan lealne temaa ederek fÖyle 
•e hutuılle çeıttlt meyvalar demfıttr: 
dan hemen bepılnln yüluek «Avam Kamaraaı, bir kaç 
kalitede yetlımetlae bu ık · ıOndenberl dtfer hOkOmet· 
lım tebalüfil yardım etmek ferle bazı milzakereler anıaJ• 
tedtr. Pamuk, tOtln, af. edtlmıı oldufundan haber 
Jon . . Gıbı tenetl içinde eki· dardır. 

battı barekett meıeleler l 

hsklunda vaziyet fçlo tf!dblr 
al matı Almanya V arıova 
nezdinde ta leplerde bulun 
muıtur. 

Gene bu ıaylalara gö · 
re, Polonya hükumeti 
bu meıe le •berinde mü · 
oakaıa etmejl ve Bek de 
müzakere lçln Berltoe git· 
meil red etmfttlr. 

Varıo•a reımi m ehaftlle 
rl Polonyaya bir Qltlmatom 

verllmlt oldujunu yalanla· 
••ıtır . Maamaflh 8 Rtben

torbun bu meteleler ilzertn· 
de diplomatik görOımelere 

Şerefli bir yıldönümü. 
31 Mart J,;a;;D7'ıferinin 18 nci 

yıldönDmüdiir. 

Türk tarihinin en parlak 
tah lfe lerlnden blrfnl tef 

kıl eden «İkinci ln6nü» ıa -
ferloln dün~ 18~ ncl yıl dö . 
nümü idi 

Mitil Şef lnönlnla ylk· 
ıelı: k11maadı11 altaada ka· 
sanılan bu zafer TGrk lıtlk· 
ili tarihinin en yOkHk bir 
eteri olarak yaııyacaktır. 

lat ıkla l ıavaıında Garp 
Cepheıl Kumandanı bu· 
luoıo lımel Paıa; barekltın 
devam ve ınkltaf ettlil J 1 
Mart günü bQtQo kuvvetle· 

rıle ı 'maldeo ve cenuptan 
mukabil taarruza ıeçtl •• 
5 güo ,üren ikinci la6ol 

111~ydan mu hare beti kabra -
m o TGrk orduıuoa parlak 

zaferi kazandırdı. 
Su ıereflı yıldönOmünde 

Mtlll Şef ımtzl , kahramaD or· 
i dumuzu ıaJ'' tle tellmlar. 

keo, vatan uirunda can ve· 
ren ıehltlerlmlzln muazzez 

( ruhlara 6nüade tayıı ile efl· 

liriz. lap •ahtul ahnan 11nai ne• Bu milzakerelerln netice· 
hatlarla elma, armut, kay- leametl•den evYel lnglllz 
tı, zeytin, badem, httalr, bükiimetlnla batta hareketini 
ceviz, incir ıtbı meyva tasrih fçln ıu ciheti bildir 
abaçlaranıa çok iyi yetlıtıll mefe mecburum ki, o zamana 
auatakalar Ye baY::1alar Yar· kadar eler açık turette Po· 
dır. Bu afaçlar keadl batu· lonyanın lttlkllllnl tehdit 
ti Jurtlanada bakıma tlbl eden ve Polonya b6k6me. 
tutulmak ı•rtlle ıerek kemi · tlnce hilUln milli kuvvetleri 
Y•t, ıerekıe keyfiyet itibarile ile mukavemet edecek de 

B. Çtmbtrldyn 
ıeneelnde lmzalanmıı olan 
muahedeye dayanmaktadır. 

Londra, 31 (A.A) - Ha· 
Yat •Jantı muhabiri blldltl
yor: 

baılamak ilzere Polonyanıa 
Berlıa bOJilk elçlıl nezdinde 

Tecavüzlere karşı 
askeri garanti .. 

inailtaıa. hı mi ordu mıYCuiınu artırıy~r. f rınsı ilı 
olan ııktri illifakı da kurratl1Ddımıt. Ylkıek mahıul Yerlrler. rece bayati bir hldlıe •u· 

lıt• bu çeıttll merYalar kua ıeltree lnıllls bGk6metl 
ara11nda yalaız boı Ye le- kendlılnln ellndekl bGtla 
zetll bir çerez olmak ltlba kuYvetlerl ile heme• derhal 
rtle defli •Y•ı zamanda 11b· Polo•yaya yardım etmek 
hl Ye ııdai hizmeti •• fay· mecburiyetini hlı edeeektlr. 
da11 cihetinden yOktek bir laılllz hilk6metı, Polo•
lce•lyetl haiz olan Gzlm en ya b6k6metlne bu tematta 
baıta ıelmektedtr,kl bu kıy- bir teminat Yermlıttr . 
•etli meyvanıa Tlrklyede P'ranıız h6k6metl de lııu 
iyi bir ıekılde •e yGkHk meaelede lnılltere h6k6me· 
kalitede yetlımetlne mlaald tl•ln aynı laath laareketl itti · 
P•lc çok yerler •ardır. Hu- baz edeceflnl bildirmek için 
•uttle lezset Ye nefaaet iti · ha•• tallhlyet Yermlıtlr. » 
barlle emullne faik bir va· Londra, 31 ( RadJo ) -
•ıfta olduiu için dl•J• pİ- fyl baber alan bir menba· 
Jatalaranda makbul tutul- dan bıldlrlldlilne ıöre, ı•· 
lllaktadır. çen hafta içinde Alman Ha 

Bu mCltald ıartlardan her rlclye Num Voa Rıbentrop, 
••çlalle lıtıf ade edilebil ece . Polonyanın Berll• tef irini 
11111 takd•r eden Tlrk kay . kabul etmıı ve fU meaeleler 
IQ ve çtftçlıl ltaicılrfı lla•al hakkıada Polonya ile Alman· 
•tmemı1 Ye zıraat f aallyet. ya ar atında mOzakereler 
lerı uatında bu mOhlm Hnet açılmaaını lıtemlıtlr: 
lcaynafına da ı••lt bir yer 1 - Da•zlfln bilrlmlyett. 
•Yırmııtar. 2 - Şarki Pruıya ile bir 

Tarkler eıa .. a Aatlmfl •• oto•obll yolu tetltl. 
it-•• 11lalal •e aıdal kıy- 3 - Polonyanın Roma
mettnl pek iyi takclır •elen Bertin mihverine karıı kati 
bir IDlllettlr. Her T•rlc aaı· battı hareket t.rzının tayini, 
1116 talrdlt dereceılncle ••· Polonyaaın Berlın Hflrl 
Yer. Yetfttlrdlfl OzGmln bir bu huıuıta hiç bir cevap 
lcıtmını yaf ve kuru olarak ••rme1Dlf Ye B. Bekle 16 -
ıatmakla beraber bir tene r&ımelc Gzere derhal Varto· 

vaya hareket etmtıtlr. 
hlc bututl ıhtlyacını karıı- p 1 0 onya lalk6metlnln bu 
layabıleceL mlktar1nı da •11- t LJ•1.1 • •• ..- ere ceYap vermedlll 
tarak bir taraftan pekmez, anlaıalmaktadar. 
•irice, dlfer taraftan, bula· Parlı, 31 (Radyo) - Ha· 
illa, k6fter, tucuk ıtbl kon· 1 ber ahndıfına a6re, 8. Bek, 
••rYeler imal eder ve bir Almanların Berllne yakı da· 
llı1111181 tabii halde aaklar. ı vetlaJ reci etmlıHr. Diler 

Ollu1a içindir ki yalnız Ttırk mlzakere tartları tla bu 
llGylı Ye ,.ıftçlılnln defli, meyaada retl olanmuıtur. 
l' y Varıova, 31 (Radyo) -

Grk ıehlrlltloln de kilerin · D t 
el Almaoyaaın anz 1 
• tkterlya bu mam6lltta• d ı p ) 

'- 111eteletlnden o ayı 0 ooya 
ebaulen bulunur. Kıt mev· 1 L b 1 d 

._ • aeıdtode tazylate u un u· 
'-•ilde toiulr ye uzun ıe· dil k C.I 1 

JC.u reımen tekılp • me • 
t ~rde Qzilm ve mamOli , • 

·~- leblelebl, badem, fııtık 1 ted~:lon1• bu buıuıta 1934 
"9Qlau lflncl ea1fatla) • 

Buradaki ıayıalara 16re 
Daasl1r Gserladelırl hlldml· 
yeti, Şarki Pratyayı Alman· 
yaya bafhyacak otottrat 
yolu Ye Polonyanın Roma -
Berlrn mlhverl karımndald 

bazı teıebbOtler yapmıı ol 
duiu muhal&kak rtbldlr 

Fakat B. Bek bu teıebbth· 
lere tlmdlye kadar herbanıl 
bir turetle ceYap vermemlt · 
tfr. Yalnız bunun Qzerlne 
Polonya aıkeri tedbirler al-

( Sonu ikinci ıayfada ) 

SLOVAKYA 

Macaristanın istekle
rini kabul etmiyecek. 

--------------------------------
8 udu t komisyonu toplandı. 
Sloııkrı hariciye nızın. SloYaklann ııılı~atlırini 

müdıf aıyı mukta~ir oldutlınıı soylıdi. 
Bratlılava, 31 (Radyo) -

Hariciye nazarı Hurbamtkl, 
buıGn beyanatta bulanmuı 

ve ıunları ıöylemlıttr . 

« - Macarlaraa teca •ÜzQ 

medlk; alra, topraklarımızı 

mldaf aaya muktediriz. Ma · 

carları kendi toprafımıza al · 

mıı ve mildafaayı hududlarımı 

6zerlne Almaayanın hıma- aın içinde kabul etmlıtek, A, .. 

yealnl lttemefe ll:rum ıör . rupanın bu k11mıada bir bu 

Erganide aaf 
bakır iatihsali

ne başlandı. 
Ankara, il (AA) - ln

ıaat ve teılıata ıubat içinde 
bltlrllmlı olan Er1raal balur 
madenlade 21 marttaaberl 
yapılmakta olaa ıaf bak11 
lıtlhıall tecrilbelerl mavaf. 
faldyetle nellceleamlt •e 
madea ele tam bir ıurette fa · 
altyete ı•ımtıttr 

zunuzluia ıebeblyet Yermek 

lttemedlilmlzdeadlr Y okıa 

Slovakya, Macarlttanıa me 

talehatanı hiç bir zaman ka · 
bul etmlyecektlr.» 

8ratlıla•J•, 31 (A.A.) -
iyi Itır menbadaa &lrealldı 

flne s6re Alman orduıa bG· 
k6met tarafında• s6nderll · 
mit olaa Slovak kıtaatı•ın 

memleketin ıark hududuna 

•armatına mani ol•uıtur. 

I Parllmeato mebaflllerl•-
Londra,31 ( A. . A. )- oııllz de, lnıılterenln hudud• ral· 

b la•n A••m 
Baı•eklll Çem er ' nız Ren üzerinde defli, •Y-

dlll ı:ıabatta 
Kamara11nda ver aı •amanda bOtilD mlttem· 

d ve udunun .. 
hazerl or u me ilz 1etmlt lekelerinde ve Fran11z-ln· 
yClz et uz bln~e~ Y coevcuda ıtllz menf aatlerlaln meYcud 
bine, yani ae er l td olduiu yerlerdedir, deall
çıkaraldıfını ve bunun 1 er e 
üç yOz kark bin ktıtye va . mektedlr. 
racaiıoı ,a,lemlıtlr Söylendlilne 16re, bu 

Londra 31 (A .A) - Ho· ıünkO toplanh11ada kabine 
, ıba l k 1 kümetln, teca yQslere n A vr•pada glrltl ece yen 

yet verllmetl hakkıada ha· taabbGdler meaeletlal ye 
it hazarda cereyan eden bu taabhüdlerln icap ettir· 
müzakerelerin netlceılnl ve &i til ıekıltle matraflarıD ar· 

F lngllız ıu ıfakının tmlmatı itini mlsakere ran11z -
bGtGn dünya meteleler!ne edecektir. 
teımıl edıld tllnl nlıan bat · Londra, 31 ( Radyo ) -

A Kamara Harbiye Nazırı Horbehıa, 
laoııcında valD b 
tanda beyan edebilecek lr aıkere davet için bir lram-

vazlJette bulunacalı parll· paa aç .lmatını emretmlt •• 
meoto mebafıllerlnde 16)' · bunun üzerine derhal f aall· 

lenmektedlr Avam Kama· yete 1eçllmı1t1r. 
rat1nda aleni müzakereler (Tayaalı) nehrini• Vaterlo 

ağlebl tbtlmal 3 nıua1da köpribüae ve bltOn bulvar· 

cereyan edecek lae de 0 lara büyük yaaılarla (Hazır 
ılltere hOkQmetlnln Bek olmalıJız) cilmletlal taııyaa 
Londraya ıelmeden evHI muazsam le•hıılar talik ol· 
tle Polonya tlt1 bir Ulllf ak· 
dettlflnl blrdlrmHI ihtimali 
vardır. 

Ôjrenlldlil•• 1r6re, lasll· 
tere hOk6metl aıkerl saran· 

tileri yalnız Polonya •• Ro. 
manyaya teımll etttll delil 
1936 tarihli lnadız franaas 
atkerl ltlllf laranı iki mem
leket dGayanıD her tarafın· 
da meaf aatlerlal koruyacak 
bir ıekllde teYıl etmeli de 
darpff eylemektedir. 

unmuıtur. 

y eDİ pllna s&re, lrtt ... 
ya mOdaf aa ka•Yetl, altı 
yOz bl• lrftfY• çıkarılacaktır. 
Gelecek ay tayar• hl· 

cumlarana lıarıı alınacak 
tedbirleri aıretmek için bu
rada on mektep açılacaktır. 

Londra, 31 ( Radyo ) -
laııltz aıkerl kuYHtlerlolD 
zlyadeleıttrtlecell balılunda 
BatHkd Çemberlly• ta 
rafından ıö1le••• ıöaler, 

Göbels dün Ati
naya geldi. 

Slovak bOk6metl, Bertin 

den ltu laaıuı laaklunda ıza. 
bat talep etmlttlr. 

Budapeıte, 31 (Rad,o) -
Slovak-Mactr bucfudlarının 
tetltltl için teıekkll etmlt 
olaa muhtelit komlıyon, bu 
ıGa umumi lıılr toplantı yap· 
mıthf· SleYak cleleıeJerl, 

1---·---------ı memnuniyet uyandırmııtır. 

Ankara, 31 (A.A.) - Al
man propalanda nazara Ga. 
1.elı ltaılla Atl•aJ• ıelmltHr · 

Macar~atanın ltr•I ettlil yer
lerin derhal tabliye edllme
ılal ııtemııleue de bu tek· 
Uf Macar deleıelerl tara · 
fıadaa re.I oluamuıtur. 

Batan tlyatl partilerin, it• 
uf urda tefriki meHt edecek
leri ve lnııllz aakerl lruY
vetlerlnln artmaaı lçlD çah
f&Cakları t61lenlyer. 



SATPA : 2 

Kutup tetkikleri: Almanyada Vaydmanaherkes 
Sedov buzkı
ranı kutup de

n ·zinde. 

öldü gözüyle bakıyor. 

Arktik den lz ınde , kendJel· 

n l buzların har keline bır 

k r ak ıleılemektc o a n C< .:Je
dov» buzkıran ıemlıl gcç~n 

ayın ıonlarına dofru 86 ın 
cı ıtm arz çtzıııını ıeç· 

ml9tlr. Gençlik teıkıl&tına 
menıup kaptan Badıııntn 

ldareıtnde on beı cuur ku 
tap tedktlıç ıı ınden mürekkep 
heyeti hamıl olan bu buz· 
kıran, ıımdl hiç ıaımadao 

dalma ıımale doiru Herle 
melde ve her ıüo kutuba 
bir az daha yaklaımakta• 

dır. 

Çelluıkln burnundaki tel 
ılz tıt .. yonu, kaptan Badi 
llD ile temHl teılı etml9tfr 
Sedo• buzluranının kaptanı , 

telıtzle tu malamatı •ormlı 
tir: . 

«Busa tlbl olarak hareke-
tin ıon de•reıl eıaa11nda, 

buzkıran, 119 •e 122 ıarld 
"'erecelerl ara11oda he· 

men pek az inhiraf ederek 
tlmale doiru ilerlemektedir 

Kutup buzuı buzları ve 
bu ba•zaoıo Udim teraltl 
hakkında eatereta• mala 
mat elde ettik Nanıen heye 
ti tle bizim yaptıjımız man 

yetik 6lç61er arHıoda bir 
mukayese, dunH mlknatlıl 
yetinin a11rlar e1nA11nda ge 
çlrmekte olduiu dei•ıtklık· 
lerl 16.terecekUr. 

Fram, izafi ıtklet ölçOlerı 
almamııtı. Bizim bu huıu 

ıtakl ilk 61çülertmız ite Şı 

mal Kutubu mıntakuında 
bu ku••etla f azlalaım .. ının 
Te bloaetlce arzın hakiki 
ıekltota mahiyeti hakkında 

en dolru ma16mah, bizim 
aldıiımız 6lçller verecektir. 
Buzların, kutup mıntakuın 
da n1rl ıebeplerl üzerinde 
ele tedktlder yapmıı bulunu· 
poruz. 

Son ıGnler zarfında ilk. 
bahar 1ıQoeıi keodhlnt glt 
ııde daha bariz btr ı•kılde 

16ıtermeie baılam19hr. Şı -
mal• dofru llerledıllçe 16 
netin doluıuou o kadar da
ha ıeç aörecefaz. 

«Sedo•» buzlnranı , 23 
Tetrloıe•vel 1937 tarihinden 
bert, yani 17 aydan beri, 
buzlcno te1lrl altında yQrü 
mektedlr 

Vayd m o , i nı nlığın da l 
ma deh ~etle we llnetle a na· 
caiı Tahot caoavıı r b ir ka 
til. Bö1ie bir mahl\aku dün 
ya yıı gelhm t ol o ana, 
t üpheelz çok n dım ve m ü· 
tec 11trd ı r . 

Bugün Parfıte muhakeme· 
ıl ıörül~n Vaydmanıo an 
nesi, acaba oilu haklunda 
ne d6ıüo6yor? Bu hakıka

ten merak edilecek btr ıey· 
dır 

Va ,dm n malüm olduğu 
Ozere, Almandır; Perl•• acl 
dlğt zamanda kendisini ev 
vela bir fabrık uın m6mu
ııli olarak tamtmııtır. 
nayetlerl meJdana 
tevkif edıldt il z man 
Almany dan kalkıp 
ıeltyor. 

C•-
çıkıp 

aoaeıl 

Parite 

Vaydmanın anoetl Parlıe 
btr Alman- a•ukatla beraber 
plmtıtır. ÇüokO oflunu 
kurtaracaiını, ümit etmiyor 
ıa btle, bir aooe olduau 
için, temenni etmektedir. 

Kadının ogüolerde Parlı 

1 teki hallol görenler anlatı 
yorlar:Çok mütee11lrmf1, lde· 

ta delt ıtbt ımtı. Me1eli ıo 
kaktan ıeçerken btr y6n bir 
ıtriyat majazuı a6rmüı: 

Durun, demlı ıtr•-
ylm ıuradan bir ıııe kolan 
ya alayım. Oğlum f ran11z 
kolonyalar1nı çok ıner. Hal
buki Almaoyada çok pahalı 
tatırorlar . 

Alta c inayetten ıuçlu ola· 
rak tevkıfhanede yatan ot· 
luoa koloo.,ya hediye etme 
yi dnılioeo bu annenin halt 
hem ıGıünç, hem acıklı de· 

tıl mı? 
Vaydmanın anneıl otlu· 

nuo böyle aıOthtı btr cani 
ol cağını hi i kabul etml
yordu. D•yordu kt: 

Her halde, btrt kao· 
dırmıt olacak. BGtün bun· 
ları tek batına yapmHının 

tmklnı yok. lhlıenız, 6yle 
iyi bir çocuktu kt ol 

Kocam Parlııe ıelmeme 

mlbaade etmiyordu. ÇüokG 
Alman yada V aydmanı tanı 
yaD herku ~rtık ona 61dG 
116zıyle bakıyor. Klmıe kur
tulacafını amit etmiyor. 
Neyıe, btzl111 a•ukat l1rar 

Papanın heyetinin bulun. 
dulu bankız ı cenuba doğru 
indiren ıu cereyanı, «Sedov))u 
ıımale doğru yürumeğe 
mecbur etmektedir. Bundan 

ttt de kocam d nihayet 
razı oldu Belki elimden bir 
ıey ıelmtyecek amma,hıç ol· 
m B21a içimde ukde k lmaz, 
onu kurtarmak fçtn ne la· 
Z UD!Ul yaptım d erim 
Vaydmanın lllnne1lne Pa 

rlse ı lk ıeld ı il gün raıtl 
mıı o lan bır Fransız kad ın 

g zeteclıl anlatıyor: 
40 sene e••el, Nan.en de 

«Fram» Qzerlnde üç ıenelık 
tlerleyfflnt yapmBk iç in bu 
cereyandan lıt ı f ade etmiıtt . 

lndlğl otele kadınla ıö 

dlııneye gltmtı.lçerıye gird iği 
za man Vaydaıanın anneaı, 

otele daha evvel gelm ı ı o1an 
«f ram» o z m o bu:ıl rın 

b ir ıazetecl ile Greta G ar 
hareketine kendlılnl vererek ı-------------
ll•rleylf lotn tklncf ıeneıl zar b n de, Sedov, 85 der er: 39 

fında 1895 ıeneıf t epin ev· 
vehnde yolunun en ılmal 

nokt nna gelmııtt. Bu nok· 
ta 85 derece 57 dakika t i· 
mal rzı tdı 

«Sedov > ge ince, bu buz 
kıraot har ketın~. •f r m• 
dan üç derece d ha cenup
tan, kıt nın kulll ıı J rı de 
o 11 1erd o at i nmııtır. Bu 
ııllafı reçtıkten ıonra, Se· 
clov, Framı garba dojru g6 

ren cer yanın ı rıh te•l r l 

altın ıırmlıttr 
14 T .. rlmaD 1938 tarl· 

ı r.ı n lye r4ta varmıfhr Buncleo 

sonra , mOtehavvJl rüzg r a 

ran teairt altında, gemi bü 
yük bir d aire Ç' Emlf ve l 7 
k aoevvel 1938 d en bert 
13 k r aynı yo 1a dütmüı

tü r 20 Şubat 1939 dn Se · 
doY 85 d~l'Cce 02 d kik 

ıımal ve 119 15 tul d t> r ce 
tinde bulunuyordu Bu mın
t k1ıd oğuk nııkıa 25 dır 
ve cenubu ı rki rfı zı&rler ı 
nıo lrnvvelt 3 puvend ır. 

Bu~l erın vaziyeti ııa &dndtr. 

Herkeı 11 b ttadır . » 

bo mu. Marlco Dttrih mi 
daha anzel diye müoakata 
edıyormuı! 

Gece de bu kadın ıazete

c n ln t eklı ft Ozerlne kalk 
mıı1ar beraber • !nemaya ait 
mtılerl Geze eci bunu an 
lathktan ıonra ıunlan ilave 
edtJor: 

«Oilunu gö, mek •e teHl· 
U etmek için o kadar uzak· 
tan kalkıp ıelen ve ıonra 

Parıae neye aeldlilnl daha 
o gece unutuv ren bu k -
dının hali oğlun lınat et· 
t lit dehi itıo onlardaki ini 

bir ba1talık olduğunu ıöı· 
termlyor mu?» 

Danzig 
Meselesi. 
(Baıtarafa birinci ıayfada) 

mııtar. 

Nıbayet Polonya ı•zete· 

lertoto n~ırlJ•h ve ruml 
Polonya mebafUlerlnlD ... be· 
yaoatluı ıu cı bctlert teytd 
etmtıttr: 

Alman · Polonya münue 
betlerinin eıa1101 1934 ade 
ml teca •üz beyannamul 
teıktl etmekte berdenmdır. 

Polonya beıb ııga blr blo
ka Utıhak .. etmek aızuıuoda 
deiıldtr. Polooyaoın Diyeti 

bG.lun "omtularlyle fJI aı6· 

aaebetler tdame etme" tlr. 
Fak t lüzumu takdırıode 

Polonya batlaıtyle budud ı • 
rıoı •• tıtıkliiıol ıtı lh elde 
müdafaaya hazırdır . 

Brombera, 31 (A A ) 
ıazetelerıo ve ıup Polon · 
1alıları bırlıitnıo tahukltın· 

dan m6te•ellıt A lman aleyh
tarı nüaıay ltlcrı 

deYam etmektedir. Lolm b 

bllaealode küçük Mabıoouo 
tebtrde ıecelt:Jtn Alm nlara 
alt büt6o e•lerln cam arı ln
rılmııhr . lılerlodeo dönen iki 
A lman da Polonyalıie rıo te· 
cavizOne uıramıt ve bun· 
lar bıçakla alır ıurette y • 

ralanmıtlardır. Dıier bir çok 
mahallerde de mOmaıtl hl~ 
dııeler olmaktadır . 

* 23Nisançocuk1 
bayramı.Çocuk sesi 
yurdu şen/endir ir. 
Bayramda çocukla
nmız ı neş_elendir

mek için el birliğile 
ça/Jşahllıl 

~:;. Her gün binler
ce yavruyu senın 

yardımın, senin şef

k atinle s inesinde 
barındıran Çocuk 
Esirgerrıe Kurumu
dur. YJ/da bır lira 
ver Çocuk Esirge
me Kurumuna ü ve 
olt 

1 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi 

N şrnl nm 
K ya bey okulu öğretmen' rln 

den Memduha Ôzk nl Üeteğ 
men T hıı n Gürlerıo n f o
lanma ro r sfmt ı kı tar fın 

yakınla rı e tanıd ık ları ıa· 

emda k edllmt lr.Tıuafeynt 

tebrtk M•ris. 

~;::::===================================!• 

1 $ • Ll5 Ri 
[ig]I=============================================~ 

Eğitmen kursu
na gidecek öğ-

retmenler. 
Manl11toıo Horuı k6yüo 

deki efıtmen kurıu bu bılat 

faaUy Uoe 3 n ıao pazartcıl 
güaOaden lt ıbareo b ıhya
caktır. 

Civar •lla1etlerden, e§lt
menlık ıeralllnl hatz •• lı· 
t idi bulunan aıkerUkte ça 
•utluk Japmıt olanlarla dı
jer tabıtl a6rmüt köy bal· 
kıDdaD bulunanlar bu kuu . 
ta ahı ay çabttırılacak •• 
ef ıtmea olarak yet ı ttır ılerek 

kö1lere ıönderılecek ve öi 
retmen.lhllya.cl kartılan1.c&k 

tır. 

Maarif Velr.iletl bu eiıt
meo kursunda çahım•k ıı . 

tı yen llk ot..ul öiı etmenle 
rınden talıp olanları da kur
H çaiırmııtır. bu 6jretmen 
ler, cıjıtmcDlere ı..urada den 
verecekler ve onlarla barlık 

te tatbıkata ittırak edecek 
ler, altı ay ıonuoda da eiıt

menlerın çahıacelr.laıı lı.öy

lerJu ıeJyar nzlyette bet 
öir•lmeoı alacaklardır. 

Bu kuna ııtırak etmek 
lıllyerck müracaatları kab"l 
edıleD vıliyellmız tık okul 
öjreımcnlerı ıunıaıdır: 

K.a•acık kö)ü 6jıetment 

lımat l Şenay, Sarnıçtan Zı 
1a Dö1.ı111cz, mcrlua Gezt 
Uk okulundan 1 a h ı ı D 

Gczerın, ~•J•pa öar'etmeol 
At Erdem, balya bırıoci 

okul öjretmenı Fahri, Edre· 
mit Allıaoluk bat öjretmeai 
Ahmet Mıtbat, Edremıddekt 

Hk ötretım l!pektert Fahri 
l\abataf . 

Ôiretmenlere kurt devam 
eltıtı müddetçe maaıtarın 

dan baıka karii lıra, iıpek
tere de altmıı ltra a1lık Ü 

ret verıl<cektır. 

Ôfretm nler 3 al1&oda 
urata bulunacaklardır. 

Yeni Varidat Müdürü u~ldi. 
İkt aydan beri m6ohal 

bulunan Varidat MldOrl\l• 

iüne, lzmlr tabıtl kontrol 

memurlarından Sabri Çelik 

40 Jira maatla t a1to edı le 

rek dünkü lzmlr elupreııle 

tehrtmlze gelmıı •e vazıf -

ılne bat1 mıthr . 

-·----
I 

Orman müoüilüğür d1 
layinler. 

Balıkesir birinci 11oaf or. 

man m6lieadııı Sehm E rim 

40 Ura ma ıla lıtaohul 
Sarı) r hudut komıno 

nu orman azalığına. üçür.dl 

11n ı f orman mühendlıı Şükrü 

30 ltra maeıla Buna orm D 

'm tebı y rdımcı muallim· 

iti ne, orman baıkitlbl 20 
lır maat\a lıt obul mQdür-

IQfG. blrlact sınıf kltıplığlne 

o o un yerıoe de An tal ya O!'· 

man lı tıbı Glmt 16 lira 
ıle n kle t yJn dtlm•ıl r· 
dtı. 

Bölge Mebuslar An-
Asbaşkanı akşa~ Tekspor ida- karaya g idiJ or. 
re heyetini toplıyaıak uzun gö- Bıı,n Mıllet Mectı.ınıa 

lt ı ocı devre içtimaı a lftl-
rüşm JRrdd bulundu. rak etmek (bere mebuıları 

Akıam Böfıe Aıbaıkanı mızdan Muzaffer Al.pınarla 
8. Nact KodaDaz, Tekıpor Mehmet Cavat Emir Bandır

ku!Ob6 idare heyetini toph ma yolu ile, Fe1sl 56zene' 
yarak kulObflo ve ıporcula· KiUabya yolu ile din An -
r1n ne ııbı ıhttyaçlar1 oldu karaya ıttm•ılerdır. 
juou v bal ı hazırdaki ıpor Bugün de 1' ütabya battı 

faaltyetlerfnln ne ıuretl e hız ı le Hayrettın Karen, Htlml 
Şeremetlt •ldec~klerdtr. 

alacaiıaı ıorarak izahat al-

mıthr 

Yapılacak 

nelere teka bal 

faaliyetler in 

edtleceilnl 

de ajanlar rapor halinde 
Bölıeye vereceklerdir. 

---"tltiıı----= ... 
Bandırma 

- -
i dmanyuı ~u yarm T t ~spor · 
la f nal m' ç :nı yı pacak, 

938-9.::9 Yıh 8alıkcaır böl

ıuı tampı)onluk maçlarınıo 

fınah YHID Eie aao.uı bı · 

rinc111 Ttlnporla, Marmara 

1üme1I btrı1>c11t Bandırma 

ldmarı,urdu kulQplerl ara-

11nd Ah H ı &ı net Paıa ala · 

dıode ıa t 16 da ,apı lac1.k· 
tır 

Bu n açın ıa ltbı 939 yılı 
4 

halıkuır Bölge ıamplJonu 

ol caktar 

Ateıspor istanhula geçt1. 
Malıi 1Gme1e dabtl İzmi· 

rln Atetıpor takımı, İıtan· 
bulda bırınl Fenerbabçe ile 
dtierint de Vefa tle akı maç 

rapmak Clzere dGnlıG ekı 

presle ıebrlmfzden latanbula 

ıeçmtılerdlr . 

--.. ............. _ -
Gönen 

Köyhrin~e~i ağaç y atişt:r
me faa:iyJı. 

G6oen, ( Hueuıl) - Ka .. 
1. mızda k6ycülük ve 11bha~ 

f lert 939 ıh büdce inin taı 
daklodco ıonra çok iti ne-

t ı celer: verecektir. 

Her köyde muntazam ıu
r tte köy f ıdaol.kları teıt ı 

we llöy yolların ın etrafıoa 
fidanlar ektlmııtır . Bu me 

yanda Korudf'flrmea k6yü 
otla ıeçeo ıl dıktp muh -

faza altına alara yet11t1rdı .. 

il ftdenlann ookı alarmın 

tamamlanmaaıle znten tlrio 
olon bu köy bfr kat deh• 

güzell .. ımektedır 

Kö vde halkıo maddi ve 
manevi f edakirlıfiyle in a 

atı tamamlanmak uzer olar> 
·k6y okulu bu kaz nın el· 

btrl ı ğıle ça tııma, kay k lkın 

ma 1 lednde rol oynıy n 
daire lmfr v m murlarınıo 
d b a btr çok ıcr l r vGcude 
ıetır•cejı tattbaını uyandır-

aktadJr. 

1 RADYO 1 
- ANlARl RADYOSU -
Dalga Uzunluğu; 
163~ m. 183 Kca. 120 Kn. 

T.A.Q.19.74m. 15195Ka. 20 Kv\'. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

1 . 4 - ı~3U Cumartesi 
ı2 . 3U Pıoiram. 12.35 M4· 

zlk bol, kabare ve1aıre Pt. 
14 OU Memıeket ıaat ayarı, 
ajanı •e 111eteorolojı babeı
lerı. 14. IU Türk müzıft ça· 
tanlar: Rehk Feuan, fahıre 
Feuan. Okuyan: Sad• Hoı 
Hı, t - Oımaa be110 - Se
ıih peıre•I, 2 - Kazaıker 
Muıtafa lzzet- Seaib tarkı 
- Doldur ıetır ey ıakı. l 
- Btmeo ıen- 1ealb ıarkı 
- 8unda lçıın, 4 - Fah11e 
Fenao- K.emeııçe talu. mı. 

5 - Sedadısı-Hüznm ıarlu , 
- Cefayı hıcrınle ıöyoOm yı . 

lnl11n. 6- Halk türküsü Baia 
ıırdım . 7 - Hlak türk6ı0 

. llatıcecn, 14.40 Müzık (caz
pant -Pa. 16.:fü Koouıma 

lHukuk ılmt yayma kurumu 
-~anun haktmtyeta) Hal1' · 
evinden naklen - 1:$. Sıddık 

Samı Ooar, 17.30 Projram 
17 35 Müzik (danı ıaatl -
Pı.) 18.l& Ttlrk mQaıtı (fa
ııl laeyetı). o~., •• ıar: 1 ah
ıfo lı..arakut •• Saf ııe le· 
kay Çalanlar: · Hekln Der 
m••· Eıref K.adrt, Ha• 
GGr, Hamdi Tokny. Haarı 
Oiler, 19 00 Keoatma (Uıt 
pohtaka laidt1el rı) u~ 15 
Tıirk mlztjt (Halk m•ılldıt) 
Sı•aıh Atık Veysel •• llt· 
rabtm, l"akdtm eden: S dl 
Yavor Ataman, 19 31 Tfirl:ı: 

mCizıiı (Eıkl eHrlerden mi 
teıckkıl protram). Çalanlar: 
V ectbe, Re tat Erer, Rüten 
Ka , Ce•det Koz n . Oku · 
yan: Mu"llım Nuri Halıl 
Po ra a. 2UO O Ajısns, mete 
o rolojl haberleri, z iraat bor · 
H ll (fıat) 20 15 Temıt l 
(Fuzult geces) Tertip edeo· 
ler: Ekrem Rcıtt ve lbrahını 
Oclı.l~nız. l emılle Aakar• 
radyoıu kOme okuyucuları . 

Meıud Cemıltn tdereılnde 
ittıralL edecektir 21.15 ·Me111· 
leket saat ayan 21.15 Eı 
ham, t hvtlit, kambı10 -
n ukut bor11t (ftat ), 21 25 
N~telı paklar - R. 21 JO 
Folklor (H it i Bedi Yönet· 
gen). 21 45 Müzik (dao• 
p lak ları), 22 00 Haftahlı 
poıta kutuıu, 22 30 Mo:ıılı 
(kfiçülr orlceatrn Şef: Nec:•P 
Aı ın), 1-Köp-Yoz kt•· 
mı ıQı tt 2 G le11mer- S'' 
bah ıe l amı (Fantezi) 3...,.. 
Gıbııh -Çakır keylfım. ('11' 

ana ıarlmn), 4 - Deltbe• ..... 
Kopclva baleafndeın bebelı 
da'nıı. 5- Walter-Serco•0; 
23 00 MOzık (cazbaod - f'1· 
23 45 24 Soo ojen• b,,&-f 
lerl n 7arıald protr•• · 
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~1 NtsAN um 

Tür iye Bağcıhğı 

TORKDILI 

tedır. rlyet bGkümetlnln ıaıterdfil 
Bu rakamlar bize Turklye 7ülu k a laka ve yardımdır 

için bafcılıfın ne kadar Türklyede cumhuriyet dev · 

w• 

• g 

SAYFA 3 

-h • 
1 • 

1 
mübtm btr ıervet kaynağı rinde baıhyan ve mu•affa-(Baıtarafı birinci ıayfada) halinde muhafaza edtlerek 
oldufunu vazıh bfr ıeklldet klyetJe b ıarılan f deri, ıl· 

1 şa 
cevizle blrlakte yemek •• kıı ortalerıoa 1 ad r taze 1 ı 

ıöatermektedtr . yaıl, mali, içtimai Ub.. lo mlyeyl rak mlar a ten• r 
mlıaflrlere ikram tmek eı ü:ıilm yeıuek fırsatını ver 1 l hava in 1 ı il 

mekt .. dır . Bu ıGzcl Hrlmlı m•mle kılipfar araa1nda bir ziraat ngi terenin ' 00 f etmlyeceft ve bu ıı er• • -
kı ve çok makbul bir idet ... birtrıd ıı 1 ı ı ı 

d kette baicılıi n daha ziyade memleketi olmaaı ttıbartyle ~~.b t proğrAm• d rplf edi koııı ol ıın l-;ütüo meae •er 
ttrs. 4 - Orta Ana oıu: lnktıaf edt cefC ve l<ıso bir Türl~iyenfn ıktlıadi büuyeıt· ~ . 370 toyeı~ y l e93 5 mtl taaıaJllfyJe gizil tut eeiı ku· 

OD HDelerde ıarap ima Kütahya , Bılecık , Et klt• yor du. Bunuo için vve tle tahnıln edılmekt • 
litı dn eıkı aenelere oiıbetle zamanda dnb a vüluek bır nlo ku•vetleomeal fçln ea b 1 at vcrll -

çok aıtmıthr. Ozümc veri ~·:~kı~::'o:~:=~~ar, K~~o;:: ıelır tenu n ey JJ yebt eceit büyük deateil ve temeli olan voo ıterllog ;~ • ~u miktar d trBaldvlnlo, v ktlyle buyuk 
len bu JGluek luJmetten do mubakkakt1r. ÇQokü vaziyet zlraatl tabii ıhmal edemez· mittir, maoı 1 

' h-
Nıjde , Kayıerl , Kırıehtr, b k b d . dl A k h d da b oo barejların lJ1 Britaou 010 bava ko•r•t · 

layı TGrklyede bağcılık re aoa ço müırı.ıtti r; lr e - . oca cum urlyet ev ' d tohıle ,, 
Yozrat, Çorum, Amuya, fa , kıuca tekrar edeltQJ ki rlnln Jaabeth kararl ıs rı ı e ıuı yeni tule tın )erini, kontln udakl e yük · 

Dlf 6 'çGde yayılmıı bu!uou· T k ı l O A b t 0 at vl ayet eri rto na- bağQhk balumından Türkl kurulmuı olan amai fab rika h •ard1r. . t sek b va allA ını mer e 
Jor. Son tıtatlıtlklere aare dolu mıotakaınul dahildir. Buoüokii proframıo t • Leıloe vardıracağı ve b11 
buıün TOrklyede umum bai ye büyük bir imtiyaza ma- ların muhtaç olduğu mevöd · • b kan· " b 

Ve buıuai üz(lm ç .. ııdlerlnl •ıktl 5 T k ._ lü d t tıd 1 f t t 1 biktnden ıonr• ha va a 1 ., yl elde etmek l~ID ı, ıaha11 345 892 bektarı bul ı r. oora, ür aÖJ ve ı p yey ı eni en k t yeni tn , 
ıbU•a eden bajl arı vardır çlftçıatnlo •• baUi ıehtrUlerden , mtkdar •e vuft yetlotır- lıtı , Y pıleca 0 8~ umu iır f~d kirlıktno çekJoll 1 

muı •• betti aımııtır . Bu B t k d d J f da efkarı 1 h.. kında yermlf ol· u a atmatıo ııın a bar çojunua baaa, bai ba · naek IGzumu da zir atın fen - ıa l etra ıa ycıc .. 
ı•nlı ve fe1lzh ülkeolo he v td ._ E • b e1el 

Aaıtamoou Zonıu aa, r yatına, bai itlerine buyük ni •e teknik eaaaları dahi- bur!vet dcYrtnde kurulaDhbu duğu beyftP t, u m ' 
men her yerinde az çok baf· zlncan, Erzurum ye Çoruh d ı " d r de en ı yf bir ölçüdOr. Nıte· 
lara teıadQf edtlmellte ise de bir meralu •• tabii bir mey · Un e ettlrt meıt nt icap. etti- müea1eıelcr aayeıln e 

93
•
7 

d 
vıllyetlerınde mı.halli ıhU it •ardar. Hatti bai hayatı rlyordu Bu lüzumu bak \1e tın, Büyü BrJt a1aoıo • · 

asıl bajlar )&ol t ı cari mak 1 k 1.. d yıl tu:ııat artmıt k - t•k ve hi 
yaç arı arııhyac:ak aa ar Türklerin, Türk atlelerlnıo ki1le takdir eden TOrkly k - klil ve ıı- otzterdekl ı'.iıtuo u 

aatla rentı mıkyaıta Ozüm L il b l d k d yılanda lnıt11eD 0 
, ,

1 
ly""tlni 081000 1 ıoıyaltıt 

1 1 ua ar u ununa a JU ar a tabii ve çek ıevdlil eilen. bük6metl zirai itlere hueuıl köklü olma ~ ... ' 
Jetııttrı en yer er beı1ıca ıaydıiımız dört mıatakada mea ııla ye 1 hükOaıetlolo k bul etmlt 
dört mıntakada toplanma•- celerden biridir denebıltr . önem •erdi. Zıraatın her ıu . - 3 022 965 fadan tevz b d 

a kı b tc 1 k 1- d ı ı bir uzere · · an 1-. ıo• mukabil, un an tadır. • 1 1 
•• ar Y ı• Baicılarıa nefıı izQm yettı beılnl kucaklıyan tedbirler edılmlftlr kt bu iki sam o u• 

kilde ıler 'emlt dt"ftldırler . h k b I ld K 1 b l I 2 ıo bövle ha alardekl OatüolO· 1-Tr4kya re Marmara Ç&Jresı·. ttrmete evee •e a ı ı,et· a • u•vet ı am e er yap· araıında yanı ı9 3 ıe~e•d.,· ~ b "ı 
Trakya n: Eie mınteka1ın lerl fıe cidden yQluekttr ti. lıte bağcılak bu ıubeler den l9l7 yılı ıoouoa ııı.a silo Almaoyey ıra 1 

ma-
N f f 1 d • b tl bl d l ar .,1, 6 ıl rl cüreo Ber· 

e lı ıo ra ıarap arının • ıe e emmıye ' r e· Bağ, vakttode ıOrmek ••· arasında ehemmiyetle ele halka dajıtılan fıdan aflDI 1101 "" 

ideta miihım bJr ımal mer recede ıenlılemtı ve hatta ya bellemek, budamak, ça- ahnmıf, beğcılıfın teıebbüı· 15 167.013 adedi l ıoıo t epterlne Loodrarun 
kezi olan Edırne, Kuklarell tekamül devreatne glrmıı ıa palamak her türUi bakım lerını &colayleıtırau, faalt:vet - ~:~::~tur. Bu aıma tfll aldmı blle etmeoıeıl , Çe 
Teklrdai, lıtanbul, Kocaeli yılablltr Mecmuu bağ erıha tılerJnl miimkOn oldufu ka lerlnl gen ııleteo eatıı lanaı danlıkları henüz ıenç r. bcr iyoı ı , aeleflnln hed ft e 
li l k d b - • h 1 dl .. c; .. ezmetmlf olduiu • vl yet eri •e pe nef ıı aın an uıun ııt1 ıa ~ 1 dar yolunda yOrOtmek Tilrk tanzım eden hır çok tedbir 3 4 eeneUk bir ha1ata m•· vıuw ...... 

mey•aları tle meıbu!' olan mekte olan Y•t üzüm mtk balcıları tçln Hdece bir va· lere bat vurulmuıtur. lt'·tır. Bu ıtıbar!a yerimi bir deltidır. 
B d b ._ d t 3 ltk tt 1 • f d n fı''"l'l.t·b•sıııların ~ofunun una a u mınta••Ja a· arının ıene • 11 1& • zlfe defıl, aynı zamanda bir Ztraat tılerlol tanzim ve tabii azdır. Bu yeni 1 a · "'u .. u 

hlldtr. 907.631.00U kiloyu bulmakta- zevktir. Bu mutad itlerin ted•lr •azlfeııyle mGkellef lıklar tam buılat yermeie tıhmlo etmekte oldufuna 

2 - El• Y8 cenubu garbi dır Beher kı l oıunun kayme· fe•kınde Türk balcı· bulunan Türkiye Ziraat Ve- baıladıklara ı.am•D ber ıeDfle g6re, logıltzlertn, hakkında 
Aoa10IU: ti QıtO~te ve orta bir beaap ları ballarının vezlyelfnl kiletı aeoe içinde btr bet milyonu miltecavıı rtık hiç bir oıalO t eız. 

u la 3 lı.uruıtan olıuak kabul k - 1 L ide d d n tayare imalatı 0 

DGoya pıyaaalarıoıa pek korumak için ihtiyati ted· ço mue11eee er •Urmuı •• dan deaıtılmak hu ti k 111 ma k hl 
edtlırH Türkfye üzüm lıtıh· ff k 1 1 • 1 ı a . derece yükıelmlttlr i, • 

IJI tanıdıtı Sultant denilen birlere de bat vurmaktan mun a IJet 1 it er ıörmüı· edllmft olacaiı an ıı m d b 
eallta 27.228.930 lını . ııbı t- lıCımet, yelun bir ati e u 

lııır nevi ~ek•rdckıız u-·ümün ıerl kalmazlar. Muhtemel ur. tad1r 1 1 1 
Y • • mQhlm bır kı m•t ifade B 1 d d endüstriye uezı.am 1 er 

yettıtıtı lzmir baıta otduju bal haatahklanoa karıı ea u ıOn zmlr e mo ern Bu mu-e ıeıe ler ve bu ~·- k 1 ede b f vermekt<.n çeklnmlyec t r halde Maotıa, Ay ..... ın _ 11 ~ r . ••t uıulüo6 öa}renmltler ye lr bajcılık tıtu1oou ile 1 1 1 Tü kiye bir tara • L 
l1 ... • 1 h 1 d 1 k 1 b ııma ara ' Tevere endOatriıl, ıer • 

Jetleri ve n:ıubtelıf üıüm •t• H e 1 me te o an u tatbıka alıımıılardır Her Ankara, Bıleclk, Erenkôy, ,_ d ızah ettlilmlz :1 f t 
l ı.d ii A Q bl k ... ı.ı l T k d M tan JU• r • 1 de· ı. emm•u et 1 rek keJ IJe m 11 ar 2 um o r ıamı balcı daha hoatalıklar baı n.ara ırtı 1, e h ağ ve • ıı , _, 

çeıltler& yetııeo Balake11r, müıaıd ıartlardeo aıaaı b l ımınden, AlmeDJ& de 
Den Zll' Mulla. ı.parta' Bur Jao Ye kuru olarak •e kıa göıtermeden kOkürtünQ, göz nlaa vı llyetlerlnde birer 1 le b I· d ı. 1 

1. b ı A f ı b recede iıtlf de ıuret "I Brltanv ımalatl ra1ın a. clur, Antalya •ılivetlerl bu men ıarap, peamez, u ama taııoı ve bal arın muhtaç _ mertka eama •dan tiı u · d 1 atı · , 
, b il d y- k d b l d 1 k d cıhiını dabo zıya e farkı aııaul bir b dde in ı -mıotalı.aoın bajcıhk aabala a u e ur iye e ı to e olduğu diler malzen:ıepl unma ta ır letmelı. dıjer taraftan tek 

rını teıkll eder tarf •e lıtıh ik cdılmekte · vaktınde tedarik eder Uai Bajcıl.k tetaayonu Y"f H ılade ke rec tir 

3 C dtr. Mobım bir kıımı lıe larıo bahım Ye mahrnl za· kuru Oı.ü "'f ııtlerloln mın · oık uıuUer ••f b 1 le Şımdfkf halde, bundaa 
"DUP Ye CEOt·bU şarki y mıyet ve ke•fıyet ıu ar' kt dı bu· - " ' ' kuru olarak ecnebi plyaaa mıını ekıeri aıleleriyle btr takaya eo elverıtli olanları- " f r.latı bilin eme e r; 

1 d 1 daha vükıek ve aJDI d ki 1 11Da O U: lara ihraç o?unmaktad1r. likte bajl rınıo ıçı ode •e 01 teeblt etmek muhtelif ' oun t kdlrl ve ıör ü er D -

Bu mıntakada bağ lll Ele tle ceoubu ıarbi Aoa · y~ıılltkler aruında trııa et Amerika aoaçlariyle yerli zamaoda maliyeti daba ucuz den bir netice çıkar aaı 
h .. ı daha ıenlf olmakla be dolu mıntak1111ada e lde edt tılıderl d !mi kulelere Yeya çeıtdlerlnlo imtizacını tedkık mabıul eldf' etmek Cibl bir; mütahlclln JlİfÜf kudretfDe 
taber evvelki iki bağ mın · len çeklrdeldı ve çekirdek- munkkBt kul6belere yerle· eylemek 9'0 renta bıhtc tee- b irini ta ınhya• tld ybo kafmıt bir meseledir. 

ı. .. .. rek da a b ı. . k t•••llD• nazaran 3 acO de· ılz kuru QzClmüa aenevi mık- ıerek mallarının llAtınde rübeterl yapmakla m•ı•ul üzerinden 1uruye Yaloız ıuraeı mu aalll · 
recede bır -ehemmiyeti haiz· tarı takriben 180.423 ton yatar, kalkarlar; dalma ha· dür . verimli bir hedefe .. rmak tll ki, h ava bakanlıiının yıl · 
dl B 1 b b 1 1 d f d 1 d l.temektedlr. Bunda 1 ıa1e d 1 t t'll r unun a era er çel, dur Bunuo 3J bin tonu Zir ıkh •• alma uyanık Aıma 1 an arı a mınta· 1 rdaoberl müca • e e • 
Se,baa, Maraı, Gaziantep, dahılde latıbllkita earf edıl . bulunurlar kalana anacı olan ihtiyaç- lae luym t ve aefaıetl ıayc· z:o !uklar, ıooaylarda azal 
Malatya, Eılıtı. Urfa, Dj mekte 77.422 toou fıe muh· ,Türkl ede ıer~k mOaatd l ar1nı t jn etm k, bulun- ılnde TOrklye üzOml~I e~ mıq, buna mukabil Alman · 
'arıbalur, Mardıo, Sıtrd, Mut tehf ecnebi m mleketlere oldujuuu ızah ettiğimiz ık · dutu mıot ke ve yeol b i ecoebi pfJ ıalarda ço il y dtı bunun bir akal olmuı· 
Bıtl V 1 T d l ı.ıden k .. zandıi• ehenıaılY t b 1 la, an •llayetlerlol ıbtı•a aevk •e ıhraç e 'u malctadar. lam tart rıo , gerekıe 6rk cılık hakkın a ôjilt er ver· • .. tur. fogıll~ müte a1111 an, 
.d b c. 1 k k b 1- b d me"'kı • ve umumi rııib ti h ü tu~aı · ea u mıotaaa üdlınlerı Ecnebi piyasalara arz edıleo befcı arının yükae a tli- mek, alat1af oe a tlyeye alr ... • bo ;o_0 Alınan a•• a 

kt ı Vazly t 
dtier bir hoıuıly te malik. bu miktar kuru üzOm bu yetine lmumam ede o •e b ğ· aıüı abedelerde bulunmak •• muhafaza etme r . fa U· ğüoüo teıh i altında bulun~n 
tir. Tcravetınl uzun mOddet ıüokü kı1metlere göre Tür- cılıiı teıvlk ve teıhil eden zıfeılyle mükelleftir bu genlt hareket ve bat a , Alm oların kemml 
llıubafaza ettıtınden daya· klJeye her eeno lÜ 11 kıymetli v çok lrnvvetlı bır 1923 Seneelnd ancak yetin mu• ffaktyetle tetet · yet üstünlüğü ile ılder llece · 
ıuldı oevılerdlr. Buıt uıul- milyon Türk liruı raddetln , destek d ha ardır ki o da 6725 fad an e lde edıl e re vüç edecefl kanaatini ver (Sonu dördGneü ıayfada) 

.. l~e•r•le._b.ıl•e•b~u ... O•z•u•mmmle~r ... •.&.lk•ı•m ..... d.e ... b•ı r ... g•r•IArı:.st~.m-=ıın .. e•y~!m~.n.ıe~kn.CllCl!=z=· r.a~e•t•ın_.l~n~ktıafı iç in cumhı~u~· ~~h:a~l:k:a~d~a!ğ~ıt~ı~lm~ı t~ik:e:n~c:u:m::-a!_~m:e:k:t~e:d~l:r· .. am1_..-:ııll!ıl ... ~:S-~~::~~~::~:-::::;;:~ 
a aıuftU (*] Oğullar1 thk' 

dOtman m•mle etine o ktı-
1 

yaloıa ntlarıoıD vaziyeti bak U klo erkek olmu§lardı; fa -•ODDTürkdılınıo Tefrık,. s ı : aaaaaaaaDaaaaaaao .. 
~ -- - ..... o 
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~oaaaunaDaaaD Tefrıka f\fg 34 aaaaaa aua:uıo• 
Btzzat p 1ıtabtt , aevı 

ctnıtne mahıuı bir teyan 
•uku buldu. Veliaht, 112e
murlar ve mandarenlerle 
bltl~ıerek, her ne bahaıına 
oluna olıuo ıaf taoalı kar· 
tarmaja abt etttler. H6kilm
darları tarafından terk edıl · 
llaft bir balde. harbe keadt 
J'Acn.ruklarının kuvvettle de
•a111 etmeye k rar •erdiler. 

Caddelere ııkııaı•t olan ae· 
ilerler, boıalaa yajmur 1-
t•ncl , haıları açık oldaiu 
'-•ide, taht yarlılol , vatanı 
~'Urtaraıak Jçla ber zaman 

lalcıbe llazır olduklarıD•, bü· 
)Qlc bir heyecanla tlin edı· 
~arlardı. Bu ouretl %ayıf 
lr hGt,flmdarıD fJrartle ıar · 

"11111,. Aa klld.,mlt bir ııtlı· 

kat kendini götterdl 
Kayıer, Yenklnge o§luou 

cenuba ı;ajarmak 6~ere ha· 
ber yolladı. 

Fakat ihtiyar müıa•lrler 
ona : Sunu yapma» diyor 
lardı. 

Kayeer lerar ediyor Ye 
onun arzuıu hlla eo yükaek 
kanun bulunuyor tdı . V il· 
abt it•at etti ye jçlnde allel 
bOkümdartye atd bir kaç ka 
dın tle hadımlar. saroizoo 
kumandanları ve ııekerler 
buluoan paylto btı terk etti 

Bu ; ırada maodarenleıden 
çıkan ateı memleket içinde 

ıenl f lyor ve b~r tarafta fı 
yan teb lıkeal beı ıöat~rlyor~ 

da. Metal kuv.et ftıı llyeıl -
ll• •• arls ku"• ti.,• liO· 

cum edıldl ; en tehlikeli va · 
zlyette bulunan (Lıao · Tung) 

" bi r yardım kuvveti göo. 
derildi ve §•Y m bayr t mu 
uffakl1etler de eld cdll 
dl. 

Ba lni tabavvülün be beri, 
avdet etmekt Lulun•n or
duya kadar ıeldı . Cengiz 
laan derhal yürüyOıe olha 

yet verdi •e ıertde bıraktı 
iı zabttao ve c .. uıların ıii

re tla •ettrdıklerl en dofru 
haberleri bekledi. 

Artık kıt gelmtıtı; fakat 
Mofollar ıQretle avdet ede· 
rek Çıo rüeaeııını , hudut 
nehhıo d fer tarafındaki c•· 
ki düımenlarım vatanları 
olao (Suna) eyaletf,.r•nd:. 
mefce ar maya mecbur etti
ler. Fak t Moğollar onları 
bur d da takıp ettiler, karlı 
daflar üzerinde ,ı hmetle 
yollar a~tılar, uçurumlar on· 
lara maot olmak lıtedıklcrt 

zaman y bOyük k yalar · 
dan ve1a aJae dallerındsn 
klprller JIP ılaı . Ala1lar 

dar glrmtıtı kf, kuyvel eıasl kıoda mal6mat vermekle 
1 

kat kırlttk vaıi t!tlerde dl 
ye ile olon lrllbatlar1 ve hal- Ufa etti . -GörÜDÜ§e 0 zaran v ııı,on kum ndanhkl rını 
tı rfcatları tam mile keıll· ıtmali Ka tayda yapaca~ b: Orhanlar deruhte ed rlerdl, 
mfıU; fakat buna rafmen fi· ıeY bulamamııtı; çOoku Ceoglz hım Çepe Noyoo •e 
rar etme e olan Kayıerin detlnde bana, Koranın b;.· S ubotayn süv r l 8 1 ylarına 
peflDI b1rakmadılar •e K y · yun etdıf l haberini getir · kumanda etmeyi öyretmlıtl 
ıer de en nıhayet (Suoe) .a- Kendi kendine ter edil 11 ve ıbtly r harp kurdu Muhu· 

d 1 k Olan geo.ral, kendi buıusl t ra110 a me ce arama mec· llyc dtı her zaman itim• 
burlyetlnde kaldı. Haaıa el· fJklrlerloe ıöre hareket et- edebılırdı . 
çOerl bu harta alayları ıerl- mit •e 1eot meml ketler Böylece Ceagls han. Ka· 
J'• da•el ettıler. Bu alaylar zapt •tmek fçln ta (Lfao- tay devleUofo p'arçalanm•

nzlyetlerlof becerlklJ btr tunı) lı6rfe:ııtae dayaamıth· ıaodr.. bir ıeylrcl nslyetlode 
tarzda kurtarmaya mu•affak Bu m"'ıt killen kumandl:. et- d d t a 

u kalıyor ve ça ırıa a o ur -
oldular ve Suoe ı~htrlerlnl m•k .maıa·hıyetl, keod!•foe •e· d b• 

" " rok uylı uıuz Ye sı aıız ır 
büyük kavbler çizerek aı rlldljt z man, ereni mem· d ti 

ı kere olıuo j er ea a amı -
mak auretıle ve doomuı olan leketler ketf ile 1e f tabt-
s h 

' 
le •- d yarak uz k yollardan diirt 

arı ne r aeçere •en fnl ler bul ak arzuıu, ıonrala 
emniyete çıkardı b b .. li ve felaketi r na l a le poıta ıüvartlerl-

Çepe Noyon, ailratl miım rı ~zı .... nfn getırdıklerl haberleri 
küae tle oradaki oba relsle • bep olmuıtu. e lırdı . 
rint .ükıloo davet tmek Ce ııız ao bizzat, 

ı bO Q Mubulı , Llao tung prea-
üzere Gobfye 16ode rlld1 ou• kuvv 1 kOlll1eıl c 1 

d •- lb al Mlogıınnın yardımtle Yen · Bundan maada, Subotay. 1 ddtn yokıoın 8 nerar 

1 
d l Il ı b v k tnı son hücumu y pıyor · ttmalf memleketlerdeki va- kurdu O ıtm e eı 

z lyett teıb t etmek vazifesi - ııoda tdl; uzakta, Gabide . du . y lnı 5000 Moiolla 
le tovzlf edı ldı. Bu geo~ J ınlçuh• yurtalar itinde d · earkn do~ru gıtmlı . yollarda 
Orhon, bırçok aylar nıu:ar- / tıl, fakat muto~an çtt dır lar fırkuını Katay ftrarılerl v 
dın &amaıalle lla7 bold• ••4 ıtııiJad• • teıvau b& ., ol - BONO VAB--



IAYPA ı ~ 

Orta Avrupa hadise e
ri ve Alma b ı .. 
( Dlalrfl yazının de•amı ) 

Almaayaaın komıuların· 

da• ili~ blrl•ln huzur •• 
emniyet içinde bir n f ea 
alamıyacaldar3n1, meıeli. 
Macarlıtanıa keDdlılnln de 
pek yakında Alman pençe 
ıtae dllılr6lmeıl mukadder 
deillıe Karpatlaraltı Ukran· 
ya11nı HHlz .,.. ıada11:1 tı

ıallae mihaade edılmlyece· 
llnln tabii olduiunu Ye MQ· 
aıhdekl ruhun artık 61moı 

•• 16mülmü1 olduiu•u bıl. 
diriyor. 

«DatJy Malb sazeteıl Al· 
mantarın ıon teca •6zklr ha· 
reketlerlnl ancak ılllbları•a 
ıG•enerek yapmıı oldukları. 

•• hlldırdlktea ıoara b• ••· 
ılle ile lnıllterenln ku•••th 
lflllalarla teçhizi mahiyetin
deki ezeli polltllra11nı yeni
den telaarQz ettiriyor •e in· 
1fltereal11 Hllmet n emnl· 
yetinin ancak ılllblanmakla 
temin edllebllecefl•I kaycle
diyer . 

Seıyallıt «Dally Herald» 
ıazeteıt Almanyanın Çek -
SloTakyayı ortadan lcald1ran 
hakıız teca YCla bareketJal 
thltletle tenkit ediyor, Al· 
manyanın bu ltareketl ile 
lıll•lh anlaıma11na koydu
iu imzaya ıerefıhı bir ıe· 

kilde rlayetatltk ıöıterdlflni 
it• meya•4ia laılltere Baı· 
Yeklltal• Alma• teca •lzGnG 
Çek-Slo•ak latlkômetlnl• 
rıaa Te •u•af aka tiyle ol. 
•uı ııbt 16.termeılaln L bir 
rlyalıılrlak oldufaDu Ye top
ların, tayarelerl• •• Hkeri 
lntalarıaın tehclldl altıncla 
keparıla• rıza •• muvaf •· 
katlerln bu tlbtrlertn laakl· 
ki mlnalarını tfade etmtye
ceflal ka1clettlkten ıonra 
hundan ıonrakt tehhkelerl 
karııl•mak için laıtlterenln 
Itır taraftan mftdaf aa ter ti· 
batıaı tamamlarken diler 
tarafta• da FraaH, :SoY. 
yet Ruıya •• Amerika 
ile 1 f b 1 f f 1 f 1 n 1 1 e • 

•tıletecelı •~ kuvyetleDdlre· 
cek teıeitbnılere ılrJımeal 
llzumuada olduiunu btldt· 
rlyor. 

« rt• ,ub ıazeteıl Çek ya 
Slevakya Ye Karpatlaralh 

UkraynHı ayrıldı» baıhldı 
ltaımakal~11ıade, M6nlh ltl -

llfından •• Viyana arbJta
Jı•dan dola• meıdm bir 

kaderin Çak·Slo•ak devleti 
al parçaladıiına •• Anu. 

paclakt bilftm\lm paJltahtla
rın, derin bir ıurette ç6ken 

bu mıntaka üzerine gözleri . 
•I temerkftz ettirdiklerine 
ııaret ederek ezcGmle ıöyl~ 
diyor: 

«Bize taalldkuna geltaae; 
11nırlar1•ıaın durumu, hiç 
bir vakit tehlikeli bir kar· 
ıaıalıfa maruz kalmamak 
için onun kati •• dofr• bir 
nlaam lçerlıfnde bulunma· 
11nda blyGlıı menf aatlmlz 
Tardır. Viyana arbttajı yeni 
bir alzam ıayılmakta hll •• 
Çek·Slo•akya de•letlnln laa
yatl lnkltafı da buoa m&ı · 
tenlt bulunmakta idi. Ro · 
manya, ıeçen ıoabaharda 

komıu devletin bu 1enl teı · 
kllltını allkadar cleYletJerla 
arıuları•a bGrmet ederek 

ıükönetle kabul etmlıtl. 

Romen kablneılnln , h -
lea lnkltıt.f etmekte buluna• 
Tekayll kati bir ıükunet 
lçerJılncle takip etmeyi bıl 
ceitnl ümit ediyoruz Şayet 
bu laAdlıeler, bizi yeni bir 
Taziyet kar1111ad bırakacak 

olursa, bükum Umls, ıulbun 
•• nizamın müatekar bir 
halde kalması huıuıundakl 
ıözQnft her ftrıatta tıbat 

eclen bir Romanyanın reyi
n• milracaat edtlmedea hrç 
bir ,., rapılmamaaı için te 
ıebb(bte bulunacağı tabıi· 

dır.• 
.cCureatul» ıazeteıl «Cere· 

yan edea bldtıeler karıı11n
da Romanyanm aoktal na · 
zarı» baılıklı btr yazııında 

Çek SloYakya bi.diaelertntn 
Londra, Partı Ye Romada 
1aptıiı tealrlere lıaret ede
rek ezcOmle ıöyl diyor: 

«Roma•J•, hadlıelerl de
rin bir ı61&iiaetle takip et. 
mektedtr. fakat ıu u unut· 
mıyahm ki bu defa hadise· 

1 
ler 11nırlarımızda eereyao et· 
mektedır. Vlyaaa arbltajı 
ile teıblt edilen kanuni nl 
zamın saruldıiı ıu eanada 

likayd bir müıahtt rol6nü 
kabul edemeyiz. 

Romanyanan Çek- Slovak
raya karı• olan • dıkane 
tloıtlufu hiç bir vakit tek
zip edtlmemlıttr. F'akal bu 
ıGa orada,blr hokalD t yerine 

(iç hClkumet yekdlferlae zıd 
olarak dıledlfl ıellılde ko· 
nuımaktadır. 

Romanya, rulyeU zavlye
ılndea tılere en reel bir ıe
kll'de bakmaktadır. Biz, ma
ruf mtllt hl11lyatla memlu 
oldufumuzdan h ku etten, 
aynı ıektlcle de• m tmlye. 
cek olaa •azlyetla, ancak 
Romanyanın ıoo ıözü ıle 

laalledllebtlecıeilnln temini 
lçla ıeref Ye müdahale fa, 
alt yeti ıtbl her çare1e baı . 
YUrma11nı lıtlyoruz . 

.. Uot•eraul ,, gaze 
leıl « Çek Slovak 
yanıa ıonu» baılıklıklı baı · 
makalesinde, Çek-Slonk· 
yanın muka•emeU, oDun 
coirafi ve lktlaadl •eziyeti 
clolaylılyle haricen maruz 
bulundafu tehlıkelere rai . 
men dahilden torplllendlğl 

ne •e Çek - Slovakyanın 
trajik bir ıurett~ ortadan 
kalkma11 M6nlh konferan 
11nın tabii bir netlceıl oldu· 

luaa ııaret eder k ezclmle 
ıöyle diyor: 

« YakıD lıtlkltal 18 bık Çek· 
Slo•akyanıo ılya.t, idari •e 

lktlHdi kati teıkılltının ne 
ıurette tebellür edeceilnl 

bize aösterecekur. Cumhu
rl1et1n parçalanma11 ile 

meyd na ıelen memleketler 
Alman Rayhının ılyaıi ve 

lktlıadt unıuru olacaklardır. 
Bunların kati bedeflerı de 
Şarki A vrupada, Tuaada •e 
Balkanlarda, d ayanın diler 
luımıadan &Jfl mfiıtakll lk
tlıadi bir •abd t tef kıl el· 
mektlr 
Olayanın bu k11mındakl 

btlümum deYletler için ba
Jati menfaat t ı ti eden bu 
çerçeve dahtllnde enlf mıo· 
taka•I faaliyet bizim mem-

TO KDILI 

• 
gı 

ş 
(Baıtarafı üç&ncü ıayf da) 
ğlol aalatm11ğa g yret et 
mekt dırler lnıılteredekl 
e l&blyetll mak mlarao il· 

tatlıttklerl gizlemek teıeb

büıüode bulunmadıkları, 

buna muk bıl , Alm nl r an 
b huıuate en uf k bir h -
beri bile 11zdırmedıkl rı, in · 
kar edilmez bır baklkattır. 

Hiç bir Brttanya bakanı 

geç nlerde Gorlngln yaptığı 

aıbı, tayarecılak hizmetinde
ki tebltkelerln aayılm 111na 
itiraz etmek zaruret ini bfı
etmemlıttr. 

Cıban h rbfcla ıoouoda, 

Almanların buıünkü k bı

llyetlerlndeo hiç de rerl 
kalmayan Brttanyanıo taya· 
re endüıtrlıl, ihtimal ki, 
bugün, Almany da 1938 
ilkbaharında ve belkt de 
timdi olduju ıtbf, azami 
kudretiyle çahımame.ktadır. 
Hükumet, ciddi bir v zlyet 
takdirinde Brlt nya end ı 

trlcllerJnln azami neticeler 
elde edeblleceklerJoe emin· 
dır. Şunu da k 1detm k la 
zamdır ki, ayrıca Kanada ve• 
Amerika firmalarına aentı 
olçüde fl lparJıler •ertlmııttr. 

Brltanya avcı ve bombar· 
dıman tayarelerlnln aıdıı. 
ıelıı k blllyetlerl, ıGrat ve 
jük alma kudretleri hak · 
kında efkarı umumlyece 
bilinen malumatın ıon mo 
dellerle h iç bir a lakuı yok
tur. 

Vtkera· Veleabey bomb r• 
daman tayareıl, Brıt n anın 

buıüokü ta yare 
kuvvetleri içinde en hafif 
tayare Hyılmakt dar; bu 
tayarealn iumi ıür tt, 370 
kilometre tahmin eaılmek · 

tedlr; bu ıt:irate göre, 

- Veni çıktı -
eşhur çocuk romanları: 1 

Vatın Sürgünü 
Fı ıo Kr. 

R. G. ARKIN 

Canlı Tarih 
1 Perde, 2 - tablo 

23 Nisan için yazılmış okul 
piyesi 

Fı. 10 Kr. 

Her yerde kllapçllardan 
ve gazete bayllulndtn 
arayınız. 

BALIKESIR 

AKIN KiTAPEYI 

lekete de raci bulunmakt -
dır. 

Bu fevkalade ehemmlye· 
ti halx bu mmta avi mese 

le, k~rıııklıldarı tle bizzat 
tabak uk etttrdljlmlz hu. 

dutlarımızda derin deflefk· 
ltkler ha11I edebil ir. Vaziyet 
henüz p k karııı lir . Ouou 
elemanları kafi dereced• 
e rahat keıb etm dl inden se 
rl bir ıurelte tepeden lo n 
bazı vekayiln fnklt f mı vu
zuhla görmek henüz tmkin· 
11zdır . 

- SONU VA 

• -
w g 1 • • 

bu tay re, 17 
Oornler ve Yuokera 86 K 
tipindeki Alml\D tayarelerln· 
den ııerldtr ; buna mukabil 
yük alma kudre ti A lm o 
tay relerine nazaran 1 i 

m i ildir. Bu tipin lmtıllnden 

yaz geçllmtıtlr ; onun yerine 
Vıker& Vellngtoa tipinden 
tayare geçmlıtlr ki, m6te· 
baa11slarıo fikrince, Alman· 
lar, bu tiple boy 61çüıebl 

lecek bir tayare yapama · 
mı l rdır . Bir müddetteoberl 
ta1are hangarlarına teslim 
edilme te olan bom 
bardıman t yar lerlnln ıür. 

atlerl 400 kilometreden f z 
ladır; bu t yarel rln yük 
alma tayarelerlnln kudret 
't'e kabiliyetlerini iki h Ui. 
üç kat •ıma tadır. Brlıtoiı 
Blenhelm ve Vıteley bom 
bardıman tayare1erlnin de 
ka btllyet lerl k zs hetın ıa· 

yı lar bir merteberdlr. 
Bu böyle olm&kla bera · 

her, Almanl rıo , ihtimal ki 
bu vaııflara üstün ve bel
ki de vabancı memleketler · 
de heoüz blllnmlyen tipte 
tay relere m ilk olduklarını 

ıöyhyenler de yok değildir. 
Lakin, mütehaanılar bu fı. 

kirde ıou·ak tmem tedlr 
ler. 

haly nlar, en müeealr mü 
dafaa tedbirinin, havnd lct 
çarpııma olduiu k anaatin 
dedtrler.lıpanyada tam mi. 
n ılyle tecrüb edtlemlyen 
bu naz riy nlo, burad da 
taraftarlan v rdır. Soo eno 
1 rd mem (e:ketfo her tara-
fında yapılan talimlerde. 
yalnız avcı tay relerinin 
adedini kat kat yiikıeltm k 
değil , aynı zamand , pilot 
't'e raııtlerı, ıulh zamanında 

mümkün olduğu mertebede 
gayet girift meıelelerle kar· 
ıılaıtırıp l ı tırmak lazım 

geldtil neticesine varılmııtır. 

H v hücuınlar1na karı• 

yere b 1ı olan m6dafaayı, 

ordunun blrltkl r f yapacak· 
tır . Bu itibarla, karadaki 
mGdaf a fçln, nlz mi Ye te · 
rltorly l o rdunun bir çok 
tümenleri talim v terbiye 
edalmlıtlr; tara ıut itleri için 
lıe, ordu ld resi emrinde 

· çalııan gönüllüler var ki, 
bunlar muntaz man tahm 
görmektedir. G eçenlerde, 
iki ha• d f f alayı Londra · 
7a getlrllmtıtlr. Bu iki alay 
ha va d fi ıtetemtnln özüo6 
teıkll etmektedir. Hava dafl 
teıkllltanda ç tip dofl 
topu vardır: J 2.4 Ye 9.4 
ıanthrtetrellk toplar Al 
manl rın oZwetpfünder,, 
dedikleri toplar 

12 4 - metrelık top-
lar, askerlik bakımından 

ehemmiyeti olan ve büyük 
bir irttfad n hücum ihtimali 
bulun n bütnn noktalara 
ıablt olarak monte edtlmtı

tlr; a lça t n uçan hücum 
ftlolarına kareıda 9.4 antl· 
metrelik topl r tahılı dıl 

mlollr ki, bunlar miUeharrlk· 
tir terftorlyal d fa batarya . 
tarının hepli bu loplarl 
teçhiz edalmfıtlr Loodraya 
ve diğer bü nk ehlriere 
bir daf 1 tertl batmd D baıka 

b len barajları d verllmlı · 

tir. 
Noye Zıirlıer Saytung 
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~ ~~~~~ . ~~~~-· 
Türkiye Cumhuriyeti Z iraat Bankası ~ 

Kapital: 100/)00,()()0 Türk Lirası ~ 

Yurd içinde 261 Şube Ve /1jans = 
Dünyanın Her Tarafında Muhabirler .,. 

Her tGrlG zirai lkrozlar-dlğer btlcümle banka mu· = 
amelerf büyük ıubelerlnde kiralı · kaaalar. "1 

İhbaraız taaanuf ve kumbara beıaplarında tkra- .,. .,. .,. 
ikramiyenin tutan: = ikramı e: 

ADEDi 
Miktar/: 

LiRA LiRA "(1* 
1000 1 000 .,. 
500 500 .,. 

ı ~o ~o .,. 
ı 10 1000 • 
25 50 1250 .. 
30 40 1200 • 
~ ~ ~o : 

108 6000 ,. 
B ikramiyeler her üç ayda blr olmak üzere se· : 

nede diJrt defa bu miktar uıırlndc11 kura· ll~ tl.11ğıtı- '* 
lacaklır. * . •••••••• ·········

Balıkesir askeri satın 
alına koınisyonuııdan: 

Balıkuırde keılf bedeli (30. 760) lir 8 1' uruı olan iki 
t De ısnba r yaptırılma11 kepalı urfla elutltme1e konul
muıtur. lhaleeı 18 4 . 939 ıalı günCi ıaet 16 da Bala· 
keafr aekeri eahn alma komlsyomul!da yapılacaktır· ilk te· 
mfnatı 2307 hı adar. Bırınct lıeılf, fenni ıartname ve 
plan Bel ı keılrde, Aokara ve lıtaııbul lenzım lmlrlllderl 
aahn alm komisyonlarında •ardır. 

lsteklılerln kanunun ikinci •e üçüncü maddelerinde 
y zılı veıtkalarla birlikte teklif mektuplarını thaleden bir 
a at eYveltne kadar komlıyona Termelerl. • 

E re it sliye ~u~uk 
· hi~imliğinden: 

Edremtdın Z~yttnlı köyün 

den Halil oğlu Adem De· 

mir tarafından karm mfld· 

deo l yha Edremldln Tuzcu 

murad mahalleılnden Glrldlt 

Muataf kızı Penbe aleyhi 

ne açıl n bovıınma dava11· 

nm icra k ılınan duruımaıın· 

da: Müddeaal yhanın ikamet 

gahınan meçhul bulunması 

baaebile hakkıadakl gıyap 

karortnın ilanen tebllilne 

•e duruımanıo 17 4·939 P"" 

zarlcıl günü ıaat 10 na bı 

ralulmaııoa karar verllm1ı 

olduğundan müd
0

deaaleyh 

Penbeofn tayla olunan gün 

de y~ bfzzftl gelmesi -veya 

btr vekili lcanuni ıönderme· 

ıi gelmediği ve vekil de 

gönderm dtil takdirde du

ruım nıo gıyabıoda de•am 

edeceği ııyap lrararı mak 

mma kaim olmak üzere tlin 

olunur. 

Kayıp şa~ı~etname 
Bulgarlıtan Şumnu Devlet 

Türk D rtlmualhmlnden 928 

ıeneılode almıı 

15 t oum ralı 
olduium 

diplomamı 

kaybettim. Evv lce Sındırgı 
noterltjlnce 5. I0.9J7 tarih 

ve 1064 • y11tle TOrkçe ter· 
ceme ettfrmlı olduğum ıu· 
retlnt kullaoacağımdan eıkı -
ılnfn hükmü olmadıiıaı ilin 
ederim. 

Bürhantye BüyOkca 
mahalleılnde mu. 
kim Ahmet oflu 

Ahmet Coıkuntuna 

4-1-7 

Bahkesir asliye ~u~uk 
~i~imliğindaı 

Bahkealrln Umurbey ma

halleılnde kayıdlı 1-ımlrler 
mahalleıfnde oturan Çakır 

oğlu Muharrem kızı Te Hü • 
aeyln kar111 Kadriye tara-

fından (lr:ardeıl Muharrem 
oflu Ahmedln ralpllğlne) 

karar vertlmeıl hakkı•da 
açılan davanın yapılan du-

ruımuı ıonunda: 

Davacı kardeıl Ahmedln 

on tlç sene e••el baıtala -

narak ortadan ıalp olduğu 

•e o günden bu güne ka · 

dar kendlıloden haber ahna· 

madığı Te nerede bulunduğu 

bıltnmedlfl ıehadetle anla-

11lma11na ve bir ıene müd · 

detle yapılan llloa karıı 

gaip hakkında malftmatı 

olan hiç btr klmıenln müra

caat etmemHıne blnae• da· 

•acının sabit ola11 davaaı 

veçhtle K. Medeninin 32.33 
34. •e 35 el maddeleri mu · 

ctbl ce Ahmedln ı•lpltfla• 

Ye Ahmedln ölüme mual · 

lak haklarının ölümü !•be1· 

yfin etmlı gibi istimal oluı>· 

muına •e gaf pltk kararı 

ıon h ber gününden tuba~ 
ren hGküm ifade etmeııne· 

20 2 939 tarihinde karar ••· 
rtlmııtlr Keyfiyet tlia ohr 
nur. '.---

Kayıp mü~ür 
Bürhanlye kaza11 Kızıklı 

köyft reımi mGhürQ kaz•e" 
kaybolduiundın yenlılnJ alta' 
cafımızdaa eıklalnln hükO't 
olmadıfı ilin olunur. 

BQrbanlye kazaıı 

Kızıklı kö1ü mubtarhl' 

~-----------------------------------------_,-/ Baııldı ı yer: Vıli.yet Matb aaı-Bahkeılr 
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