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Sovyet tayareleri Berlin 
ve Romayı vurabilir. 

Japonya Akdenize do· 
nanma mı gönderecek? 

-------------------··········---------------------Bir Fransız gazetesinin bildirdiğine göre: 

Japon haı·p genıileri mayısın ortala
rında Akdeııize gelmiş bulıınacak. 

Bu hususla Roma ile T otyo arasında aıüzakarıler yapıhyor. 

Rusya, İngiliz - Fransız teklifirie 
cesaret verici bir cevap verdi. 

Lor·d Halifaks Lordlar Kamarasında, a. Bonne de H. Encüme· 
ninde siyasi vaziyet ve Hatay işi hakkında izahat verdiler. 

Lord Hallf <ıkı 
Londra, 20 ( ~adyo ) 

Lordlar Kamaruı bu g6n 

~lleden ıonra toplaamııhr 

Hariciye Nazıra Lord Halt 
falrı, clhaa nıtyetl hakkın 
da uauD uHdıya laahat •er· 
dıkten ıoDra; dOnya cle•l•t· 
lerl ara11nda tahıddGı edeoekl 

lhtllafların hallt (çln Y•Dl bir ılı 
te• •lcuda ıeleceilnden 
Omld•ar oldufunu, bly6k 
de•letlerln, küçQk de•letle · 
re tecayüz etmek H•da11n 

dan ns ıeçeceklerlDI •e 1. 
ılltereata en çok buna tile 
dtilnt, bundaa ıo•r• lbtll&f · 
laraa ıllibla hal edalmı,.ce· 

(Sonu d6rd0nc0 ıayf ada) 

ALMAN ·-ROMEN 
KON US MASI 
ıerım müzakarıleri tiilir illlit lı netıcıleıdt. 

Romanya Hariciye Nazırı 
Berlinde bir gün daha kaldık
tan sonra Londraya gidecek. 

Berll•, 20 (Radye) - Al
manya •• Romanya Hartcl
ye Nozırlluı Fon Rlbentrop 

YUGOSLAVYADA 
DAHiLi VAZIYET 

•• 8. Gafenko ara11aclalrt 
16rlımeler ılf Hl ••haf d
lerde mOıalt lr.arıalaamııbr. 
Bu •lzakerelerde doıtlulr 
zıbnlyetl tebarüz . etUrllmlf, 
enternaayonal me1eleler kar· 
111ında Almanya •• Roman
yayı alikadar ede• itler 
konuıulmuıtur. 

Berlhı, 20 (A.A.) - Ha
rlclJe Nasm Fon RJbbea. 
trop bu ıla 6flede• ıonra 
Romanya Hariciye Nazırı 
Gafenko ıle ılıt memleketi 
allkadar eden meteleler 
baklnada uaua bir mOlllıat 
ta bulunmuıtur. Bu mOllkat 
eına11ada 16rüıülea büt6n 
meHleler lserlnde ıenlf bır 
ıörlı bırltil me•eud oldafu 
müıahede edllmtıttr. 

Hırvatlar birlıevi federas
yon tesisini istiyorlar. 

Pıııi !idari Doktor Maçillı BaşveITT. Z ntbıiç 
ırıımdı vaziyet müzakere ı~iliyor. 

Zalrep, 20 (A.A.) - B. 
TettkoYlÇ ve Maıekln hafta 
ıonunda mOzakerelere ele · 

de••• etmeleri muhtemel· 
dtr. Her ıklll de araal ••· 
ıelelerl yani Hırvatlara ••d· 
edilen 111uhtarlyetln iaanıt 
ll&lıeler• ıamtl olaulı bak· 
kında mihbet teklifleri ha . 

ı b 
l oıaaktadır. Zanne· 

al u u B 1 d hü 
dtldllfn• 161•• e ır• 
ktmetlnlo ProJetl Hırvat 

iaY• ye aa-
lopralınıD i l h-
hıl vıl&1•' erin b 

t ye UP 

ti etmretn 
•• dlnÇID •e 

Boınaoın No:•:. knımları · 
D•brovntklD • tmek· 
DıD tlaveılol derptı e 

tedır . Hır 
Tarihi eı11• dayan•• L. 

lıdıkl ucl 
Yat •rojHt IH aı• d 

r fe e· 
mıntalr.a ti• bir D •I 
ra1,oo teılttDe aıatuftur: 

H Slo 
Slo•••J•, ır•atlılaD 

Tenya, Dalmaçya, Ho .. a 
Heraell:, VoyYoclın, Sırblı 
taa • K.aradaf .. 

Bu •••l1et• ılre ıhtıllf 
blllaa11a Sırp •• Hır•at ua · 
•urlerının lurııık .. uluaduiu 
Voy•odlnle Boıoa ClzertDde· 

dır. Baa'8ola beraber alk .. la 
tık mevc...ldur. 

Belır••. 20 - Baı••kll 
Drai•ı• Zntko• ç ile Hır•at 
l ideri 0r Maçek araııada 
Zelrebde yapılmakta ola• 
mOzakereler, her iki taraf 
için .le ••mnuelyetbalat bir 
ıafbaya 1ırmlt bulua•yor. 

Baıvekll, bu ıabah Zal
reb •lllyet blna11nda tekrar 
Dr Maçek ile 16rG1m01tır. 
Bu girOı11ı• iki ıaattea fa•· 

la ıOrmGıtlr· 
Btll'9er• eeıredtlen teb· 
( Senu tklJICI .. ,fatla ) 

Yan reami makamlarda 
me1kar mOllkata bildm 

olan doıtluk zlbDlyeU ebe· 
mmlyetle kaydedalmektedlr. 

Bu uzun a6rOımenla iki 
memleket mGaHeb•lerlDI 

ıec••lercl• aktedll• tktl•tl 
makaYoleılade teelllt edıldl 
ıı tbere IJll•ttlrm•I• blcfl• 
olaealı mOtaleaıı ılerl ıOrGI· 
mektedır. EaterDaıpea•I 
..... ı.ı ... Al-•Y• ye Ro· 
manya ılyHetlerl•I allka
dar ettikleri •tıbette doıt· 
luk slhnlyetl l9latle teclklk 
edllmtıtlr. 

Berile, 20 (A.A.) - Zt· 
yafette Fon Rıltentropua 

nutk•n• ce••P Yeren B Ga· 
fealro Almaeyaya ol•• iti· 
(Soau cl6rc1GacG •rfada) 

. . . . . ··-··-·~e Almanya, İngilte
Bun un ıçındır kı Italya 'dd tle muka-
renin garantisine bu kadarl~~es~nin k8bu
bele etmişler ve SoV'yet teh 1 

. 
. 1 . - ınüşlerdır. sunu 1 erı sur r1adan cloirUJ& 8etllal 

Tempe ıaseteılata Londra caktar. S •Y•t •• Vtyaaayı vura .. llır. 
mubablrl, lnıtlter• tle Fraa. loıllla mebıfl~k bt; luy· lıt• bu Mbepten dolayı· 
H •• So•yet Rueya araıın tayarecılıfln• bOJ dır ki, nazl rej iminin cltrelr.· ,,.t urty•r- 1 
ela cereyan eden milzakere· met •• elaemm ıe· ttftle hareket eden ıaset• •· 
lerclea balatederek tllyor kt: lar . Ruı ta1arecılerl, ıoa d rl, fnıırılter• tle franıanın 

de•lzln • • d ki 1 GAlmaayanın Anupaaıa nelerde Kutup Şarki Anupaya nr 1 er 

.. rlnnda, yahut cenubu ı•r- Çelfuıkln buzkıraaınıo 1111 
tiye bu kadar ıtddetle 

ıılar •• ııarao S 
lıl lltlkameHade yeni bir rettebahoı kuıtarm 1 mukabele etmrıler .,. ov 

d kutup.ar b 
bamleal Gzerlne muhaıamat Stblrya tarafı• an yet tehltkeılnla ki uıuDu k bir ham· 

1 L Qzerınden uçara t ılerl 1ırmDılerdlr. pat am: •erine,, tayarelerta ı ar 
lede Ameıikaya •ara>ı loıtlterentntn ılyHI dlıl•· m6hha bir rol oynamaıı çok 

mulatemeldır . PoloaJa ıle dı; ku•Yıtl• · . ceıl, buıGne kadar tlrt to-

R So•J•t tayaref a kadro· tallt•r de•letiD te•etılll•• omaaya, Ruı ordularaaın .. 
rlnln sabit •• • r• l 1 ht•m1tt etmlı olan uyd•~m•· 

lreadi tepraldarına ılrme· su •e tlatlyat ku•
1
••1 ert • 

lerlae razı olmamakla bera· . l m• a111• 1 lar•. kapılmayacak derececi• 
hakkında • ıoan b t 

ber, milkemmel Ruı taya- loıılız mehaftllnd• derin lr reelııttlr· AmerlksnıD tan. 
rec ıllilDta yardımına itiraz b d eııtar .. 1 de Londra bOk6m•tlntn lntt a u1•n ır · 1 etm•yeceklerdlr. Derhal ya Geaff mtlı1aıt• bir A •~D yaolıı dOıOncelertad•• •• 
pılacak bu mua•eaet ıekllle taarruzu•• karıı loııltıtr• ~ • ıdeolojllerdıD mütHHlr ol· 
taarrusa ufrayacak ola• FranH Ren mıatakatıD a malut1!_n . •'!1.h,!t.. t!p.tuık 

' l bilcUID et· d • 
memleketlere bol malaeme 11oal m.rkez er• huıuıuDdakl kanaatin • D 

l "ı t..adar bal&h oldulunu lıbat •• ...nılo.t..'!l•l -~., ..... al---· 
timdi dOıooülmeıcte ola• 
tedafit bt!Joelmılel hareke 
tlD YMıtalarıDdan biri ola -

ltl tr er· a.I• edene, • 
Polonya 1111•• 1 1 dol· etmtıtır. 

'

ar• el' 
So•y•t Ruıya ta 

1 
Polonya 

Mussolini, Ruzve te sooyetlerle de 

e r d İ anlaşacak. 
C e V a p V • Varıo••• 20 (Rad10) -

------ Polonya Hariciye Nazın B.Bek 

İtalya Başvekili: Konferans- bu ıOo loıiltereatn Va rıo•a 
1 1 r elçlılal kabul etmlıtır. 

larla Siy· 8Sİ mese e e MOzakerelu çok ıızlt tu· 
tulmaktadır sı, .. ı ... ~afal· 

hal edilemez, diyor• ltr görOımel•rlD loıllls·P•· 
__.,...-- lonya anlaımal.rıaıD ~·r~•-

1 
1 

B. Muısollnl 

Ro••ı 20 (Ratl10)- 11-42 
de k•ralacak lte1aelmllel 
ı•sl baS1rhklara11a aıd laa · 
sarlaaaD raporu• teclklkl içi• 

yapıla• toplantıda Mu .. ollDI 
bir Duluk Irat etmlıUr. Baı · 
••t.l llu autku-• tik kıı 
maada A•erlka Cumburretıl 
Ru•••ltlD .... Jına da ceyap 
yermtıtlr. 

Mu11ollal bu n•tkunda 
konf eraaılarla ılyaıl ••••· 
leleri• bal edılemlreceflat 

1ayledıkt• ıoara demolua · 
ıllere ıtddetl• hlcum etmtı· 

tir. 
Sen •••••larcla kurulan 

(Se•• cllrdlactl .. ,fada) 

TUDUSf 8 b r slnBlll•I_ .. ,, debı1tacle oldutunu bey•• 
etmektedirler 

·~U$SOllniye Ayoı mebıfıller PoloDY• 
ırı ~ So•J•t Raıya ara11nd• da 

ıılık çalmışlar. btr tttlfak akdlae ıntısar 
) etmektedirler. 

Tunuı, 20 (RadJO - ı__.=..:.....-----:-:-
1 mada ltal1•· •• balırmalara kaplamııtır. 

BuıO• bir 1 oe tılt ~ artmıı 
d bl f alim ı&•terıltrk•D Bu ıırada ıth u 

ya at r inin per· ılnemada karıııalık çıkmıı· 
Mu11oltnlnl• reım Hadlte zabıtanın mlda· 

ld ~o eınada or· tır. 
de de 16rD e. l k bale1tle yatııtmlabllmlıttr . 
talılı bası klmıelerln ıı ı 

23 Nisan Çocuk Bayramı 

Çocuklar: 
d blylklerlals•, ar· 

Sisin ba1r••1
•

1
• a bu ba,r•· 

lıradaılaranı•• tebrlklerl•l:sl ılH •• 
Çocuk Eeırsem• ICara••• 

mı yarat•• k ı kardeılerl•I•• 
kartlarll• yapaT••••• 10 ıu 

1 olurıuausf · k · • t 
1ardım •t• ı adetini istiyorsan ıç · ı ıçme. 

Aile yuvasının sa 

/Y. an çocuk Bayrnmı 
23 1~ ocuk rosetlerlal H••ı ... 
Bayram • ç takıaıs! lunun yarlallyle 

ye 16ltllnlse l f ı. 
L ul , • .,rularao .. ı ı ına • 0 · 

klmeeıls , JO•I 
ı•lacaktır. . • • I 

Aile yuvasının şenlığını, var ... 
ğmı içki ve kumar yıkar. 

Çocuk Eıirgcme Kurumu Genel Merkezi 



SA FA ı 2 

Ruzveltin me jı ve 
mihve devi t eri. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

• • 
ltalya ve Almanyanın mesaıı 
itimadsızlıkla karşıl ma

nın sebebi ne ir? 
[~uzvelt, mazlılnln bO-

tOo dQnya milletleri arasında 
ıerefll bir fmıarhk rolOnü 
ifa edecek vaziyette of du
lunu eanmaktadır. Eier biz· 
zat keadı ma:llılyle allkuı· 
nı kHmeye mütemayil de 
illıe, bu lhUkArının her ta 
rafta kabul edlleceilnl hiç 
ıOpbeslz beklemlyecektlr 
Orta Avrupa milletlerinin ve 
balha11a Almaayaaın Ame· 
rJka devlet adamlarının ah 
ilki beyanatları hakkında 
tecrQbelert vardır. Bunun 
lçta mHıjı ltClyQk bir iti· 
mahızlılda karıılamıılardır. 

B. Ruzvelte ıellncı-, lren· 
dtıl Almaayaoıo tdeolojık 
muhaaımlarlyle •• ezcümle 
kOlUir dütmanı olan bo1ıe· 
vlsmln merkeziyle olan te• 
aanQdOaQ uzun 1ıllardan 
beri 161terml1tlr. B. Rus· 
velt, u•laıma ve lyt anlaı 
•a ılyaaetl takip edenlere 
karıı zorluk tıkarmak için 
her çareye bat vurmuıtur. 

lyl~l buhranı eınaaında 
f Ohrere b6Uin dGnyanın 

mlnaettarlıfıoı blldlrmlt olan 
comburretıl, ondaa ıonra 
bir intikam cephesi tHlılne, 
ve lnılltere ve Franea tara 
fından açıktan açıl• takip 
edilen çevirme pohtlkHınıa 
tahakkukuna çalıtmıthr. 
• SJmdtkl. harekeU_ de ayn! 
bir fcraathr. MeHjın ihata 
ılyaaetl aadea devletlerde 
ha11l etttll aklı, bu devlet 
lerln Amerllraaıo kendileri 
hakkında yalnız bir taraflık 
ılyaaetl tatbikiyle iktifa et · 
mt1erek tasavvuru milmktla 
her tOrlO yardımda da hu 
luaacaiı•a kani ~uhınduk 
larJnl 161termektedlr. İhata 
devletleri Ruzveltln mlnha · 
uran kendı menfa atlerlne 
uyıun hareket etuflne ka-
nidirler. Buaa binaendir ki 
Partı •e Loadrada t<unelt 
teld&flerlne kartı tereddiitla 
veya menfi her UhlG hare. 
ketin mihver devletlerinin 
fena alyetlertnl ı&sterHıfl, 
ParJı ve Londranın pro 
jelerlne Amerika tarafından 
m\lsaherete bir azimet nok-
tHı teıktl edıcel}I ıtmdt 
den blldtrtlmektedlr. 

RuzYelt teklıfıotn hak ki 
ıebeblnl A vrup• devletlerfol 
ayıran uçurumu barıı hıtabı 
perdeıl altında genltlt>tmek 
rzuıuoda aramak icap eder 
Bahuıuı ki, Almanyanın mu· 
hHımlarlyl birlikte bir çok 
bitaraf memleketlerin de 
m aajd eayılmaaı, bütOn bu 
devletleri mıh verin tlddet 
uıulü k il n n ve tehditkar 
devletlerf ne k rtı bir cephe 
teıktl etmeleri fçiodlr. Bu 
manevra tehlikeli oldufu 
kadar da mahfranedlr. Ftl · 
haki a ıbata ılyaıetl rilden 

devleti r ve Amertk hafta· 
lardan beri mihver devi t 

ferinin bir çok Avrupa dev 

leıl rlyle ol n mOcalemet 
perv r mGoıuebetlert t ha 

kt lf aten talaammülO tmklnsız 
yeni uçurumlar laneılyle 

bozmaya çalıım ktadır1ar. 
Bu tetebbaıler ıtmdlye 

lı: dar akt k ldıfı ı,ın, iti· 
rnataız 1 ık dalauı timdi mıh 
ver de•letterl 8 . llus•elt ta 
rafıadaD >ıa1ılaa devletlere 

t arruz edılmemlye da•et 
edilmek ılbt aOIOoç bir te 
ıebbüılc takviye edilmek 
latenlyor. Bundan baıka ıu 
na da ihtimal verebilir ki, 
bu tekltfler kabul edlldlil 
takdirde mlh•ere muhasım 
elan dev 'etler bu kabul key
flytllnl ~mlh•er devletle!I · 
nln bltüa de•letlere karıı 
taarruz maksatları mevcudı 
yetini itiraf ettikleri» ıek · 
ltnde tefelr edeceklerdir. B. 
Ruzveltln tarafıtrllit tura · 
dan tebar6z etmektedir: 
Tehdit edilen devletler ara
aıada ezcOmle So•yetler 
Btrltil ve FalltUnl de zikret· 
mektedır. Fılhaklka Sovyet
ler blrllitne taraftar olan 
btr klmee dünyada yapıcı 

bir lıtlkamette yeni btr nl 

zaman tahakkukuna çalııtı 
nı iddia edemez. B. Runelt 
iıln bu mesajı ela bundan ev· 
velkl rekllm mahiyetindeki 
aayretlerladen daha fazla 
bir muvaffakıyete namzet 
delıldır.» 

Korreıpondanı 

Oiplomattk-Berltn 
1'!11iJ 

Yugoslavyada 
dahili vaziyet. 

. ıtfw,•-.ııl· .~l·larLM.tfa~J.. 
teklif terinin teabıt edıldıil 

ve mü•kerelere de•am et· 
melıı: Gzer• hafta lçlDde tek
rar bir toplantı yıpılıcaiı 

blldlrlhatıtlr. 

Slyaal mahfiller, DlGH· 

kerelerin tarzı lnkııafoıdan 

çok memnun •e ümldnr 
dırlar. Taraflar arasında ka
ti •nlaıma1a varıldıktan 
ıoara Hırvat •• muhıltf 
Sırp partlılnln lttlraktle ye· 
al bir mlllt kabinenin kuru. 
lacaiı tahmin edilmektedir. 

r-----------, 
ı 2 3 Nisan pazar ı 

1 günü saat 20 de: 1 
1 1 
IÇocuk balosu; 
1 Halkevinde verile- 1 
1 cek tir. Davetiye al- 1 
1 mak için Hilmi Y11- 1 
1 h . 1 
ı ca/J ticaret anesıne ı 

1 müracaat edilrneli- 1 
Ldir. J ----- ----
Neşriyat: 

f tltögretim 
Maarif Vek leli taraf ındao 

çıkarıl n llk6iretlm ıaze 
teelnln 9 ncu 111yı11 çıkmıo 
tır. Jçiod Mae.rlf V ıh Ha· 
ı o An Yüc lln 350 yı l ıon
ra adlı Mimar SJn o ald 
bır yazıallt , bGrük Tnrk 
mimarının eserlerine ald r · 
ı lmler, Muıtafa Şeklp Tun
cuo ruhiyat miiaah heleri, Haf 
zırrehman Raııdın reılm ve 
levhalarda ıerbeıt talebe fa 
allyetl dlı yaııaı ve dlier 
muhtelif makaleler bulunan 
İlkllretlml tanl1• ederiz. 

TORKDILl 

Daimi Encüme- Caddede başı 
nin toplantı•ı· 

Diln Vtllyet Daimi En 
cilmenl ıaat tO da mutad 
toplaohııaı yaparak G6nend~
kt yapılacak eafat Jstaayo· 
nunun 1000 k ~rur lira üze. 
rladen ekııltmeye konulma
ıı ıle Huıuıt Muhasebe Mü. 
dGrHiiilnden ıelen tubat 
939 ayıaa ald haziran ced· 
•elınta tedkıktnl yapmıı, bu 
meyanda dlier hazı evrak· 
lar (lzerlnde de mlzakere 
lerde bulunmuıtur. 

Ôileden ıonra, ıaat 16 30 
da tekrar toplanılmak ilzere 
eefaeye ıon verllmlttlr. 

Sinema icara varildi: 
Anaf artalar caddHlodekl 

Huıuli Muhaaebeye ald Şehir 
ılnemuının beı senelik icara 
verdmeatElçlnde Halt 16.30 
da V alı Mua vlnJ 8. EtDID 

Km11n baıkanhiında topla· 
aan Daimi Vıliyet Ene Om• · • 
al, ıln•manın ıhalealnl 7ap 
m ıttır . 

Sinema bir stnel t 11 2.000 
ve bet 11nelı11 de ıo,coo 11 
ra Gzerlnden açık arttırm · 
ya kooulmuıtu 

Bır aydanberl icara verl 
lecell llln edilen ılnemanıa 
eski mOtteclrlnden baıka 
talip çıkmadıiından bir ıe 

nehil bet llra zam ile 7anl 
2.005 llra~ve bet ıenellil de 
1 n o~s lıra Qzerlnden ihale 
elha'1"ı . 

Pırli vilayıı idare heyeti 
toplantısı. 

C. H. Parttıl vJllyet lda· 
re be yeti din Vah ve Parti 
Batkanı Etem Aykutua baı
kanlıfında toplanarak mub 
telif itler ilzerlode 16rG1· 
mOtUh. 

Mayıs ayı sonlann dl An
kıradı gürıs ~irinciliklari 

yapılacak. 

boş koşan araba 
Dtın eakt belediye meyda· 

nanda batı boı çift beygirli 
bir araba, klçük bir ço· 
cuiu muht lif yerlerinden 
yaralamak suretli• btr 
kaza1a sebebiyet vermlıttr. 
Akıam üzeri saat 17 .30 

ııralaranda A.nafartalar cad· 
dHinden eıkl beledlJe mey
danına doiru baıı boı çtft 
beyılrll bir kum arabaaı 

d6rtnala ıelmeie hatlamıı
tır. 

Akıam olması dolaylıtle 

cadde bir hayli kalabahktı. 
Birden bire dolu dızıi• 

bir arabaaın alabıldlilne 

koıtufunu g6realer ıüç hal· 
le kendilerini yaya kaldırı· 
ma atabtlmıılerdlr. 

Arabanın durdurulma11 
için etraftan yapılan müda· 
haleler maale11ef hiç bir ne
tice vermedlilnden araba 
bCltln hızlle belediye mey· 
danına .loiru koımakta de
vam etmlttlr. 

Bu ıırada Y eıtllı cihetin
den ıelen Kırımlar mahalle
ıtnden berber Emin otlu 5-6 
yaılarındakl bir çocuk lnl 

olarak arabanın çıkıtından 

kendlıtnl kurtaranuyarak 

tekerlekler altına dGımüt 

Ulr. 
Bir talı eaerl olacak ki, 

zevalla •avruçuk rtaındea. ha
ıından •• mublell yerlerinden 

yaralanmak ıuretlle muhakkak 
btr ö16mden kurtuln:ıuıtur. 

Yaralı çocuk hemen ec. 
zabaneye ve oradan da mem· 

le ket hHtaneılne ıöadertl · 
mittir. Araba Belediye za-

bıtaaı tarafıadan itfaiye bt 
naaı yanında tutulabılmlttlr. 

S61lendlllne 16re ara .. a 
ıGrücOıG arabayı ıokaia bı

rakarak btr bakkaldan a lıı 
verit yaptıia ıırada haJ· 

yanlar birdenbire OrkmOı ve 
yukarıda yazdılımız hidlıe 

vukua ıelmlıttr . 

Mayıı ıonlaranda Anka- Gelenler, Gidenler: 
rad• TOrklye ıüreı bhlocl 
ilkleri yapılacaiıadao bütün 
ıpor bölrelerlne tebltiat ya 
pılmııtar. 

Ôteden beri ılreıt• ltüyOk 
muvaffalıı:lyetler kazanan böl
ıemız, bunlara llzım gelen 
linemı vermıı ve m vcut ele
manlarlle P<'ıtahane karıı · 
11nd ' Dl çhAı anreı aalo 
nunda muntaz man ekıenlz
lerln de•aaı etmektedir. -
Bir koy ~itıbi senıd t ve 
~ef ıerleri ta~rif tmiş . 

Merkez b tinci mantaka 
köy kAtıbı Kon lcpıoar 
oahlyeılnd n Muıtaf Ç vuı 
oğlu Hüs.e in Ünal , Y tılcup 
ve Köıel r kö7lerlnd, ki ıe 
ned t ve defterler üzerinde 
sahte ve h ılell ftl r yaphiı 
ıörülerek lıteo el çekUrtl 
mittir. BalAhere lzlot kay-

beden Hibeylnln Sındırıı le za · 
eının Cölcük nıht1eelnde o \ 
duiu heb r alınma11 üzerine 
derdest ettirilerek hakkında 
kanuni taklbata teveuül edtl
mııttı. 

Mebuılaramızdao 8 F ahrl 
Tlrltoğlu bir ıOn öoce Anka 
radan t'hrimlze ıelmlıtır . 

Kepsütte~i Kille ve Simav 
~öprüf eri yaptınlacık. 
Kepıütte Sıma• ve Kille 

çayları üzerindeki k6prQler 

Nafıo Vekaletince 2 hazl. 
randa 92 .500 
lira Qzertnden ihale edlhnek 
Qzere eketltmeye konmuıtur. 

loıa edllec o1aa köprü 
lerlo kenar ayakları karilr, 
otta ayakları ve klrlılerl de. 
mir, dliıemee l betonarme 

o! caktır . -
H I~ i Kitapsar y şu~esi 

toplantısı 
HalkevJ Kıtapıaray ıube

ıl toplantısı akıam yap1lmıt 
tar. 

idare heyetine H.. n Ko · 
rur, Nuri Akacı, Cemli Atak . 
lı, Ruım Kocabaı, Nıcl Akın 
eı ayrıhuıtlardır. 

21 NiSAN 1189 

Esrar ve kokain satan 
ve k il na lar .. 
----~--~~-----·--~----~~~ 

u glbil r şiddetle tecziye dile el kler. Bı ~us usta 
hir ~anun liyi~ası hazulınd1. 

Cesa kanununun bazı 

maddelerinin deilıtlrllmeal 

yolunda hükumetin hazsrla
dılı l&ytba Mecltae veril 
mittir. Bununla kanunun 
ıs~. 160, 403, 404 ve 526 
ncı maddelerinin d~ilttlrll 
meıl tıtenmektedlr. 

Türkl6iü, Cumlaurlyetl, 
hükftmetln ıabıJyetlol alenen 
tezylf ve tahkir edenler 
hakkında tatbtk edılecek 
cezaJı g6ıteren maddeye 
«icra MOeuHelerJ» tlbtrt 
tllve edtldtil glbl earar ve 
kokal~ ıtbl maddeleri izin 
ılz memlekete ıokanlarle 
lzlnıtz ıatanlar hakkındakl 

madd~ de ıenlıletllmlt ve 
ıu hükClmler tl&n edtlmtı 
tir. 

«Bu suçları ıılemek mak
ıadtle bir teıekkll vllcuda 
getirenlerle, idare edenler 
bir aenıden dlrt ıeneye, 

mOcerret böyle bir tetek
ldile lntlıap edenlere altı 

aydan iki seneye, letekkOlü 

•Clcuda retlren veya idare 
edenlerle tetekkGle lntleap 
edenler, aynı Kamanda bu 
maddeleri hariçten ıtzll ı• · 
Urecek ıızll satacak olur· 
lana d6rt eeoeden yedi ıe· 
neye kadar hapı• mahk<km 
edilecek lerdlr. » 

Bu maddeleri mektep ta· 
lebelerl ile ord'9 •• donan 

ma menıuplarına ve de•le· 
tin inzibat ve aeaylıde mG

kellef olanlara ve mevkuf 
ve m•hk\imlara satanlar. 

tedarik edenler, •erenler ve 
kullaomaia tet9lk edenler 

hakkındaki cezaların içte 
birden yarıya kadar arttırı . 

lacalı llylhada tHrlh eclll
mektedır. 

Kanunun lmmeala niza· 
mına müteallik kababatlar 
kısmında Arap~• ezaa •• 
kamet okuyanların yedi 
gOnden O~ aya kadar hafif 
haptı cezaalle cezalandmla· 
cakları turıh edtlmJttlr. 

Tenvirat ıe tarzıfat resım- Ya~ancı mekh pl11den hu
lori hıkkındı Oahitivı Ve. susi mekteplere almacı~ 

~iletinin ~ir emri. tıle~eler. 
Dahtlıye VeklleU, beledi 

1e tanzıf at ve tenvirat re 

rtmlerl hakkında vlllyet 
lere mühim bir tamim ıön 

dermlttlr. Bu tamime göre 
mHken hıllnde olmıyen aa · 

rej, ıamanlık ve aobar ıeb 
lınde kuUanılaa yerler evle

rin mOıtemlfltınden ise ay 
rıca tanzıf at reımt ahnm1 

·yacalı, müttemtlatıodıo de 
fil ise, tenzıfat ruml alına · 
cakhr. Boı kalan mHken 
ve akar.ar muhakkak ten 
•Irat reımlne tabi buluna 
caklardır. 

Tamimin en milhlm nok. 
tası tenvir edllmıven ma 
halle halkından tenvirat 
reeml alınmama11 keyflyetl
dır . Vekllet, tenvirat rea 
minin hizmet mukabıll ol 
duğuna göre tenvJr edılmt 
yen malaalle halkından ten · 
vlrat reemlnln alınmaması 

lüzumunu belediyelere b ı l 
dlrmektedlr . 

Bıçak çekmiş. 
M rtlı mfthalleılnden Meh 

met oflu Faik, Oruçgnzl 
mahalleıtnden Adtl oilu Ha 
lllt DJnkçller mahalleılndekl • 
harman yerinde bıçak çek 
mek ıuretty le t hdıt ettiği 

ıtk yet olundu{iuod a suçlu 
yakalım rak dllyeye veril · 
mittir . 

23 Nisanda müs ore. 
23 Nlun Çocuk Bayramı 

müoul"beUle, Halkevl tem 
ıtl kolu taraf ın dao o ıece 
Müeahlpzade Celilin «İtaat 
lllmı» adındaki 3 perdelik 
bir komedlıl ernaaacakhr. 

Maarif Velılletl, yabancı 
• 

okullarının ihzari 11nıflarından 
huıuıi okullarımıza nakletmek . 
lıttyen t•lebeotn ihzar t 11nı

f ıodakl tle•amlarınıa devam 

mlddettnln heeabında dik· 
kate ahnmuı •• bu ııbt 

talebenin yabancı okullarda 
tzhari ıınıf a ıırmeden Cince 

tabıll durumlarına 16re hak· 
ları bulunduğu 11nıflara kahul 

edllmelerl ve rHm1 •e hu · 
ıuıl okullarımıza ılrdtklerl 

tarihten &nce ltu okullarca 
yapılmıı olan 11navlardan 

muaf tutulmaları uyıun 16 

rülmaıtür. 

imar p'a llan, su ve lağım 
işlerini ~ıledıyeler tındi· 

leri yapıca~. 
Nüfuıu on binden yukarı 

elan belediyelerin harita ve 

müatakbel imar pllnlarljle 

tçme ıuları, ıpor alanları 

lafım Jılc r l için prolram 
yapmak •e tatbik ıektlJerlnl 

İuırarlattırmak belediyeler 
lmrır heyetin in vazlfeılnden 

bu un maktadır Dahiliye Ve · 
k&I ti bu itlere ald ihale 

muamel lerlnlo, mür kabe 
vazıfe l v ı llhlyetlnt haiz 

olan belediyeler imar he1etl 
tarafındcn yapılmHmı mu· 
vaf1k göraıemtıtır 

Beledi yeler, kendilerine 
a ld bQUlo ihale muamelele 

rlot arttırma ve ekııltm• 

kanunu hükOmlerl dahilinde 

btssat yapaoaklardar. 



TORKDIL SAYf'A ı 3 

-
FKiki8rıerr8= go·ru·ş Meltepler ırası maçları Buraya taarruz edile- INGILJERE·IJ ALYA 

~a~~ın~a bir tamim. 
«Kara ,arlı» dlJ• Tiirk· Mektepler araaı maçlarda mez,eharp tehlikesi var KARSI KARSIYA çeleıtlrdllllD «bed'1>lal» zeki ıporcu talebeden bazılarının 

~· tıtıdatların lnlıtıaflarına mOaabaka heyecanının tesiri K r d h 
mani olacak karakterde btr altında bırtblrlerlnl renclde orı u a asının tari i, siyasi ve 
•• r.ıakur. ferdin lnlr•ı•f•n• edecek tarzd•, h•tt• bazı k i h . . M 'h - - ;e·· ı;,tlerile demokra-
m•n• olaD «kara 16r(it» ı çirkin ıôzlerle ıahadakl ar Q3 er e emmıyetı. f ver CJI vl~ • h 
fertlerin vahdeti ile vücut kadıtlanna bağırd kları na· «halyanın Arnavutluiu f ı - lerlne ıöre ada ltalyanıo 'l araıındaki hır OTP ne 
bulan cemlJ•tln ele ıerlleme- zarı dtkkatt celbetmlıttr . Ve- ıal etttilnden bir ailn ıon elinde iyi bir taarruz nuü s ı er . ? 
•••e, hiç olmazaa 1•rlode &ellet mekttıp mildiirlerlne ra İ'\orfu 11htllerlne koca- olabiltr Bazılarına röre de netice oerır • 
ıaymarına Amil olur. Bu iti bundan b6Jle bu 1ıbı mGna· man bir levha a11ldı: «Bu- Romanın kalbine teveccüh y A Z A N: 
barla «kara aöriı», ferd aebetıtzlıklere meydaa •erıl raya taarruz edı lemez, harp edecek bir dOımaa taarru - · j C V (j borne 

111·5 - !f mıra · · s •• cemlJet için mua1r bir ' memeıl •e talebenin ırıad tebllkeıl •ardır.» Bu ihtar zunun merkezidir v • 
hal, teda•I edllmeal icap edılmeel lüzumunu tlerl ıQ· levla .. ını lnılltere umıttı Korfu aaırlardan beri yal. d 1) mtz ıerçekleıecektlr 
d (D•n.._6 1azıaıo evamd Bot•a bu mGtalea •• m•· e ea bir baıtalıktar. rerek 16nderdlfl bir tamim· ve Arnavutluk çöreflnl ııttha nız erlılnıharplerln d ı kkat u • a u 

d l Yok b6yle olmayıp O· bakemeler 16ıterlr ki bir ~Kara 16r01» la ment•I ile 16yle demekte lr: ile yiyen talyaya tç açan ve alakaaını celbetmekle d y 

k d T k x. k ı Akdeaııde ıu ozerlD • mlb•er . demokraıller laarbf, ı 1 etata aJanır: « Or çocu.una yaratan cazip •e mini mini bir lok a mamııhr, btr çok tuzak- l hareketi 
l - Ferdi mu•affakıyet Jllltçe dunı~_lannı ve kar- ma ılbl ıörünen bu adacı- lara aahne olmuı. hlrçok rüyen zırhlı arın k k Almaoyayı ne bale ıetlre-

d ilk 1 1 1 t h"' "'n lm'-inıı• oldaju tabak u f L k 1 ılalllr; eı ını 1 n ° eza uru e jın çok tehlikeli bir yer ol lzUrapları beılemlt ve uyut • • cejlnl bir tara a 111ra a ım, 
ti 1 1 d k ıam•n da hl k l 1 2 _ Ruhi hutahk. •eı 9 0 maıı cap e en me - dulunu anlatmak lıttyor- muı bir yuvadır. Adada edecek oluraa 0 bl k ltalJ• için çok te 1 e 1 ° •· 

tep ıporunun kendi aaıl ka. d bir 6lüm aeıl duf ulur ııbı ıene uzaklardaki • 
0 

a ca•·tır. Bu ıebepl• bOUln 
8lrlacl Up «kara ılrliı»- rakterlerlnl kaybetmeelnl mu u. k bu mGddet • d 

Cla meı•l •e lmllt dofru En ıenlt noktuından an- dır . Fakat her ıey ııbt ölü devam edece , d ki muabede1erln çtjnea 111 •e 
cip olacak bu nevi hldleele k il •- 1 ü d 1 b Akdealı • k 1 tl 

daa dojru1a fercltn kendi- rln •nine oeıl!mek ı .. ın mek· ca e 1 •I ometre ıenltltiln· m e ıtır •ttlren deniz in- sarfında ız, ... yarttldılı •e uvnt ı yaM • 
u • ... ... d 60 k l l b d B l de mi• r d d 1 el ıtdlr . Teda•lıl •e yek edıl· tep ldarelerınln mGıabaka- e •e 1 ometre uzunu- ıanı cez e er. uraaı deni~ ka••etlerlmlz il nln alıp yOrl Oll •• r e 

•MI ele ylae ferdin hamle lardan e•nl.talebeyl ırıad lunda olan bu çakıl taı yı · orta11nda aııh bır bahçedir bir hale 1et1rmek için ltalyanın kendlılnl b67le Itır 
lerlae ltailadır. ferdi mu•af. etmeleri ve ıpor tahmah f11u için loııllz amlrallıfı Tarıhln her devrınde bu zumlu tedblrler alacala& telalıke,e atmamHıDı hem 

L d b d 1 k ••••talara dl fakıJelılallktea clolıD «ka . hilklmlerını kendılertne ha aütQa ooanmuıaıo çellk u a a•ın çok tatlı maaal· Netice o ara .._I rı onun, hem de bilin a-
l l ".J t x. 1 1 t E d t lra1na• • t ı 1 •• ra ı6rtlf»Ga en iyi lllcı ly· tırlatmaları IGzumlu g6r0l a ız arınuan a •f ıaçm••• ara 0 muı ur. eatlr evrl- mısın •• ıerH BG 1anıo ıu ' hu için em nD 

maa •e aatmdlr . EıHea her mektedtr. Gerek müıabık ıı 16ze almııtı. Artf olan leb nın hllllm kahramanı Oııı zın bollulu yOıOadenı 
1 6 Om6l edelim» · 

lııan•I bir ııte ma•affakıye · faWe .. ha1a çıkan, gerek demeden lebleblJI anlar yOze yOze çıktafı bu adanı• JOk Harpte de tecrlbeı ~ -The Dally Teleıraph 
tin eıaılarıadan biri ve bl H Hylrol olarak etrafta 1er Korku kı•ılcımı Avnıpanın kumaallannda 6:om tehlike· rGldOiü ıtbl, lflD ı~DUID ~ Aod Moralnı Poıt-
rlaclıt, ıuGra dayanan azım· alan taleltenln lıtenllmlyen buıG• cephaoeltklerın~ ateı ıınl atlattal&tan ıonra • ıevıı h ızım 1ar~b•• -~·~•_:1:•:•:r~•:.,r_·_"'.'-"_7"==-:: 
llea llaıka aeclır? (Şu6rta• bldııelere aebeblyet verme· verebtlır, oıçıa mt? ıle karıılandı. Son aaırda ı, .. ------11-.-r-ıııı•• çılr luna deum etti. 
asmln inat oldu•anu herke1 melerl için mektep miidOr Tabıl adada tlolaı•n bir A•uıturya ımparatorlçHI Eli- 1 ıeoç kız l arın Oıııı TlllSİZ kraliçenin 

• mua•lnlerlle beden terblyul ._ k 1 1 tı . Kızlar kartılarıacla 
Karfudıki 

bilir.) Tuttuiu ııte mu•af •aç eç yl, ıert rOzılrlar aabet bllı7lk kederınl unut- I k 1 ye kaç· hayafl: 
muallimlerinin ke•dı mek . Ö"'" d bü " 1 b d mak için burayı ı•rott. Ada- ' 16r6nce kor tu ar k fak olama,ıp cL-dblnl» 1e • ..un e Juyem J•D o ur "'T N ık• mer• ı · t '"' teplerlaln m6ıabaka oünle· 1 t • Ol l!'-kl A•uıturya lmpara o· 

tllıe• her ı•hıın iti•• 1,. • •taçları, Venedtkten kalma dairi meıbur AtllJon k6ı- ti ar ya aı.. d kal· ~ 
rinde 1ahada •e talebeleri L El nı yenemedi .•• ora • ru franıu•a Jo)efln tallıls 

maa •• asimle ıarılmuı araııada buluomalar1aı dile harabeleri, Yunan krahoın .Cini lzabet yapbrmııtar. 1 karuı Ellzabet A•uıturya•ı• 
onu ma•affalnyete ı6Uhlr rlm.""' k6tkün0 mGdafaa için laıl· Adanın bu iki maaah da an - dı. I bir • ,. Ol kıı• ılı• ıaraylarında kırk ıeae 11· 
ve ba mu•affakıret haı ~ lız aralanı lcOkremlyor Ad latmala defer. ıı ıeDÇ f ilke· 

O ı f l h t etti e •·ıntılı blr 6m0r ıeçlrdiktea 
talık haline gelmek Clzere Gür~u·z çocuL mu·sabakası rlJatlk d•a ızıoın cenubunda lise aşık olan genç kız: te af UZ a 1 •P b ı~ı dısle· ;onr• eahıllerl k6p0kl0 dal. 
bulunan . «bedblnb JI klkGn 1 lyonlyen denız.tnln eııtınde ttnl anlattı ve •f k 

Ç k . o i K 1 b d y Ülıı, Trava barbenı bıtlr· rt GzerlD• koyarak uyum• oala,la d6~0le• Korfu ada· den ılker. ocu ... el rgem~ uru. o an u a a unanııtaaın • • 
mu Baıl<anlığından: n6bet bekllyen muhafızıdır. tlıkten ıoara 1olunu ıaıırdı. arzuıunu ızbar etti Genç ııada buaur ve ıülaQn içe. 

«Kara 16r01» in ikinci tl· 23 N 11. ü T b k d Ş ı. Gemlıl K.orf u adHı ıalatl lr bel• ettl, >1> rlıtnde J•t•m•k arıuıuaa 
1 ıun pazar fluD ta a iye no taeın an aral kız O 118 mu • 

Pi o aa ruhi laaatahk·, daha 1 ı d 1 d z il tı d A ti n at 15 de yedi Y•tına kadar Akdenlsln mühim '9ır kıı· er n e pen"Ça an •· a•a 1 LabaıınıD Lu•••t vekaadt•e
1 

• kapıltlı •• bur• a f JO 
zı,ade iı, ıo~ ıalaıltt olmı· d k d d ı ı d 1 • • d .,.. .. LO de 

'.a' bir .mit
.,. -e emeli bu . olan çocuklar ara11oda ılr mına blklmdlr. Birçok de•- a am, u uran en z D a - ar • •ı •- k6ıkla0 yaptır ı. aut• D 

... b k b k galan araaında iki ıOa ılrı 01 anlattı, eoar• bl beJkeller, ay•lar, madalyo•· 
ıu •• l'aa' IDaa'y.D b.r 61. la çocu mOH a uı ya· letlerln erklnı barbıyHlnde i d elt.lı• •• r d 

1 k Ç 1 l ece .. .,pındıkten ıonra in· rıoı ça ır ı, LendıılDI lar araııada bala,.elerln e pı aca tar ocuk arını bu «Korfu doıyHı» etiketini ... V • ... 
·ki takı• etmekten kendtılal yıyı tutabildi. Ve aahlller 16mlek •erdi. • il 7tln •e 

m6ıabakaya , lftlrak ettir taııyan kecaman birer doı· l b baıınıD ••· eer•tler, 16 er, se 
•areıte .. ,.D ılllk 1alaıl1et· mek lıtlyealerln Gazi oku ya •ardır. üzerinde ba7gın uyuyabıl. araba11oa • ıp • ki f et yaeemloler lçeılnde ıOalerlDI 
lerde ılrGnQr. luna nıiracaatlara rica olu- Baaı erklnıharplere ı&re dı . rayın~ 16tlr••JI t• l ıeçırdl Bu k6ık sanllı l•pa 

Ba tip, t•llıl teda•I tle 011, ada tayarelere mOkemmel Erteıf eabah oradan, çama- ti. 6 1 ralorfçeato ıeaçlıllntie lmpa 
_ .... 1 8 Üllı bu aık dolu 1 a er 1 k iyi wul emea. uaun teda bır hedeftir. Bazılarına ıa tır yıkamaia giden bir ıenç 

10 
olmadı. rator için da7duiu ateı 1 •t ID 

vlılntle aaa, baba, karcleı, 11talarıdar. re mQteca•lz tayarelere mü- kıs ıeçtl . Bu kral Ahkono- karııaında ••I P mezara oldu. ~ocaaınıa hlya-
boca, arkadaı, kar1, koca •*• kemmel bir tuzak olabiliyor. ıua kızı Noııkadır. O de · Kızın imalarını ye tekllfl~rl- netlerle•, tbmallerlDe ltura-
ııhı daimi mlrakıplerln te· Her lld tip «kara a6r6t» Bahrlyelller, tayarecıler •• aı· vlrde kral kızları da çama 111 red etti . OauD Ja nı• da afladı. Zavallı kadınıD 
da•lıl llaımdır. Buaun için de ferd •e cemiyet lçla ~ mu· kerler, Oaıformaların renıı fırları, arkadaılarlle beraber kendlılne bir ıe•I ·~rı:mr~~ etrahnda J•t•J•D bOtOa l•-
de ea IJI lllç, en emin te :ıır olduklarıacla tGphe edl ne ıöre bu adaya bir ta bizzat yıkarlardı ve kar ıl için taya11ut etme• n ola· unlara birer fellket ılnmlı· 
da•I Jolu: Tellrlntlır . Benli · lemez Keodlılnde ve baı arruzda canını dOıecek •e11ç ııbı çamaıırlara kumlar Qze. ca etti. Noııka kıııın ti, kız kardeıl Sofi bir 1an· 
11•1 taaıtmalı, ıahıl kud· lralarında bu hutalıfı ae- lerl ve aarf olunacak m6bım· rlne Hrdtkteo ıonra top rak Üllıten a1raldı . ıında d ırı diri yandı Koca· 
retıae laaodırmak, fikir •e •enlerin 1•da•I yolun• ara· matı, yahut da mOdafaa oynarlardı . lııe kızlar top Oıtı Korfu adaıı kı,ıla ıanın kardetl Makımul1e• 

l bllh ' h•J•h ıu6ra m11•affakıyete karall- ma arı, alla cemiyet için için icap eden erzak •e cep oynarken kahkahalarından rında tik Robtnıon · Mekılkada kurıuaa dlsllclf. 
l ~ 1 f d 1 b Lrahn bu· 

ti amell ııler Gaertnde tek usum u •• ay a 1 1' •• hane ile cHaretl bir çok de- Otıı u7andı. Kendııını çml · yaıadıktan ıo•r• • Karlll Şarlot çıldırdı. Kuae· 
f k b k ztfe olur 1 1 d M b d zuruna .. ıkabıldı •• ıluaa f d ) ıl ettirme «ru 1 ara 16 · falar hHap amıt ar ır u çıplak 16rOnce utan ı, yap .... (.Sonu dö rdüncO. HJ 4 a 
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ı•h aserlnde de nafuzu
n• 16ıtermektea hali kal· 
mamııtı. Saltaaıa kalbıncl!t 
bu dınıızlerdea bir korku 
•• onları• oHaretlne karıı 
hayranltk ha1ıl olmuıtu. 
Onun huıuruncla Moiollar
dan bahı ohındutu sama•, 
ı•la ha yatantla ti aha llu ka · 

d L bramaa, maka•I• •• 
ar aa ı.ı 

kıbçlarını mD.lafaa ve 

d b kadar meharetle 
cam a u 1 dt 

1 rm• . 
kulla••• adım ar 1 

llnl ı6ylerdl · ll 
b Molo arın 

Neticeden t• ' ._ 
1 1 

'

ilkte" tlerl JlrOJlf erin 
. d t aktan •ıdtlerde dur ur m 

ıarfı aazar etti. Eıa1eD pek 
aa mOnblt olan arazi, ııten 
fılolollar tarafıadaa talll• 

•ile ••• ı ..... lllJtk "1' 

ordanun ıaıeıl için ı•Jrl 
mu•afık idi, Fakat her ıey 
den •••el bu mGthlt laaaım· 
dan Seyhun nehri boyunca 
uzanan mGıtahkem ıehlrle 

rlne çekilerek kurtulmak lı 
tlyordu· Cenup memleket· 
lerden ok atıcılar ı•ttrterek 
orduıuna lll•e etti •e mem 
leketlnde de bClylk bir safer 
kaaandıfını ıl&n ederek bu 
nu tahkim etmek içle .. 6 
lllı kamaadanlarına kaftan· 
lar ıhaan etti. 

Cenılz han bu mubareı,e 
haklunda maldmat aldı; Yu 
hlJl medhederek oDa 6000 
klttllk bir takvJye kıtaaı 
yolladı ve derhal Mehmet 
,.hı takip etmealnl emretti. 

yut•• ıla1ları · ku•v•I 

• fa•-at Tem6r Malik bu ma· eut de· • 
ta k6prl eıaıen mev ne.raya kartı mukabeleıtz kllll1ealn ileri 

olan ıol cenabı 
ıGrllmGt 
y6r6161e 

de•am ederek, her çayın 
kenarında beyaz duvarlarla 
çevrılmlt JOkıek mlnareJt 
bir k6y yata• Garbi Aıya 
nın o balla bahçeli akıamı· 
na aırtlı. Burada kavunlar 
ve en•aı tOrlO meçhul mey 
•eler yet11l1ordu; zarif 
minareler, çam Teya meıe 
afacıadan mamal ılvrl kQ
llblarlle aemaya dofru ,.ak 
ael • yorlardı; yeıtl yamaçla 
rıoda ıOriller J•Jlayan al
çak tepe ıtlaılelert hu çaJ· 
ların her iki tarafıodaa usa· 
oıJordu. Uzaklarda ,oluek 
dalları• beyaz tepeleri ma · 
•I aema ile hGl1ah menevJı
Jer Japarak ufuklara dofru 
uzanıp aıdt1ordo. 

Ye Llu KutaaJ: «Buralar 
ılıı 1umruk bOylklOfGnde 
tatlı elmalarla doludur, diye 
aeyahatnameetnde izahat •e· 
rlyor, oranın ahallıl bu el
maların ıuyunu tıkarak ıu-

ıurluiu ııdermek için fe•
ka1lde neflı bir içki imal 
ediyorlar. hr•••• lıarpuı· 

ları on beı okka ol•p iki ta · 
nett bir merkep 10116 lçtn 
klft ıellr.» 

Dalların buzlu dlnyuın· 
da gf'çen ıofuk kıttan ıon• 
ra, Mojol ılvarllert için bu 
ralar bır sevk •e Hfa lleml 
ıdl Se7hun nehri ••ttıkçe 
daha ıenııltyordu, tabii bo · 
yunu takip ede• Moiollar 
(Hoı•nt) deaılen mlıtahkem 
ıehre vaaıl oldular. Yuhl 
burada keatllılne 16aderllea 
5000 •111Uk takYIJe lrttHı 
ile bırleıtl, bunlar muhata· 
raya baılemıı1ardı blle 

Şehlrlo TOrk olan kuman 
danı eaerjl ve ceıarette• 

J•ratılmıı bir adamdı . Te 
mor Malik TemGr Malıkın 

iyi aıkerlerrladen bin t ane· 
ıtnl ıeçerek Seyhun nehrinin 
ortaııada bir adaya çekıL 
mııdı. Hldlıe a• 'et nevi 
ıabı111a mOoba11r bir tekilde 
eerevan edı,ordu 

Nehir burada oldukça •• 
n•ıtl, •• ada da çok mGıtab · 
kem ıdı TemOr Mallk l:ıQ . 
tlD ka11kları atlara takmıı · 

1ı'ıdı. Moiollar lalç bir mıı· kalmadı 
tahkem kaleyi ••Pl etmede• Orada bulunan kayıkların 
arkalarında bırakmamak en eyllerlndın bir .ııznne 
için tlddetlt emirler almıı kadar bularak etrafını tala· 
lardı, fakat maDcınıklarınıa 
ve m•ıbaıara makıaelerlnln tadan ılperlerle çe•lrd!, •• 
e•dabt meaafeıl adayı bula· iyi ok atıctları hamil olclu-
mıyorda. iu halde bu kayıklar ıablle 

k d dofru arıldılar •• okçular Kabra•an oldulu a ar y ı 
da zeki lalr TOrk tipi ela• Ht Gserlnde çabıaa Mofo . 
TemGr Malikin i•d•n kııkırt· ları 61dGrm•J• ltaılad.lar 

8 Bu kaydılar• kartı lop'• 
m• k mlmkGa olmech. • ti ıldt 
nua lzerl•• Mofollar J•P kıtaatı harekete se r ' 
Jenl bir muhaaar• metodu fakat bu aefer •••cınıldar 
takıp etmeye beıladdar. taı 1erla• eteı oaaakları 
a. meıele•ID usamaaıntla• allJorlardı. Bunlar •~iade 
aabıraızlan•D Yubl, kuma•· 1aaar kOkGrt ••Ja Katay 
dayı seaerallerıadea birlıl•• ıopcularanca malam bir 
terk ederek orduıunua bir ae•I 1anıcı maclde de dolu 
k11mı il• nelalre yukarı ~ık - ,analı veya fıçılarda . Baaua 
tı Gzerlne Temlr Malık de ka· 

Yuht burada etrafa yol · yıklarının bı,ımlnl dellıtlrtil 
ladıfı keı1ı kollartle yeril bu defa kayıkların dOrt ta· 
abaUJi zorl• toplı1arak o•· 

rafı, Cberlnde dar ahı delık · 
lerı Seyhun nehrt kenarına 
blJGk taılar yıfmafa icbar lerl bulunan tehtalarla tar· 
etti. Bu ıuretle Moiollar ıln edlld ıkten ıonra (bUlne 
ıabtldea adaJa dofra bir de btr dam Japıldı. 
taı Hl ıa,.ıı•a Htlaclılar. - JeNU VAR ..... 
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Arnavutluğun ·şgali müvacehe i d . · Mus ol" i Ruz-11 
velte c vap , o Pukal1a JGrtuları dola 

111tyl Yu oıla• ıazetelerl 

DIHDID 8, 9, J0 ve J l DQI 

ıtıalerl IDtlf r etmtyecelde· 
rlnden bu ıazetelerlo, Ar
na •ut lufua ltalya tarafından 
lt1ah hldlıHlnt •• ıuretle 
karııhyacakları huıuıunda 
bfr fikir edinmek kabil el 
mamııtar. T ertu artfealnde 
çıka• yarı raıaal «Samaup· 
ra•a» tla Araat'utluk deill, 
alelu•am dihıya ılyaaetl 

lıaakkıada hli bir yHı •e1a 
telıraf 16rllmeml1Ur. 

Yara reıml «Novoıtl» yor · 
tu alılaa11a.da ltal1an ordu 
ıuaun ArDavutlula ayak 
baıtıli, Araa •utlar tarafın. 

plı GrtGldGlil •e Bel 
ırMI ile Roma .-raunda da. 
imi temaılar · menut oldaiu 
llaldaada Roma, Parlı, Ti• 
raaa •• Berlln haberleri 
vardır. Makale J•ktur. 

Bu mevzu etrafında en 
lsarakt•lltlk 16rGlea 1azı 
( Polltllia » Belırad, 
1 - 4 1939) ı•zetealncle tı· 
kan ve reıml mebafıl ta 
rafındaa mGlbem olmaaı 
muhtemel bulunao ıu 1ası· 
titr: 

Dlnya matbuah ıon ıGn· 
l• fialy Arnavutluk ma~ 
aaaebetlerı· ile liararetlt bir 
ıurette •e11ul olmakta •• 
dela1lılyle ıuıaıyonel ha· 
berler fnttıar etmektedir. 

Bası lktlıadt •• malt m•· 
••lelerin halh için ıeçen •J 
ltal1a tle Arna'futluk ara· 
11ada mGzakereler baılamıı,. 
Y• bu mtlzakereler eınHıada 
ba•ı sorluklar zulınar etmlt 
lıe de bu ılbl meıatlıa 
m8sakereıhıde bu kabd so· 
rlulilarıa hal demek deill· 
dlr. 811 sorluldar Araa.,ut · 
luk tarafından vaki olan Ye 
aalaıma huıulünO daha ıt-
1ade llllli eden bazı nG· 
ma1ı1ler yGıGndea ılddet 
P•Jda •tmlılerdlr. Bu vakı
alar dola11ıl1l• yabancı ı•· 
setelertle ltal1aaın Arnat'ut · 
lufa f11al •e Arnayutluiu 
kendi hl•a1eıloe lııaınrlat. 
tıjı batierlerl çıkmıılardır. 

Bu lıaaberler hem Araa· 
vutluk, hem tle ltalya tara 
fın«laD tellılp oluamuılar 'fe 
ltal1a tarafıadaa Hauız ve 
buıuıl makaadlara matuf 
haberler olarak ta•ılf edil· 
mtılerdtr. Bu rl•ayetlerl lıo 
mante eden ltal1an matbu· 
ah ha!,aaıa Aroayutl~fun 
mGlkl tamamiyeti•• ve lı
Uldlllae naklae lrae etmek 
balıuaından hiç bir teıebbCh 
lteılemedlil•I beyan etmtı · 
tir. 

lu ıuretle ~u meıele ha 
kiki hudutlara dahiline lr -
•• oluam•ı bulunmaktadır. 

Yuıoıla•ya bu bldraelerl 
tabii bir alaka •• ltal1a 
luallyeU de kendi araaında 
mevcut doltluk ballara do· 
laylıl1le bu111r ile takip et 
mektedtr. Buadan bir kaç 
ıla ••••l f aılzmla yirminci 
ıeaHlaln teıtdl mlaaHbeU· 
le ı6yledlil nutukta Mu110 · 
llnlaln de tebarüz ettlrdlil 
••çblle Atlrlyatlk .ulbunua 
ber~e•am olaoalındaa emin· 
dlr.» 

ltalyan basını: 
lu tarihli ıaıetelerde ı&· 

•• t•rpaa buıuıl1et, ltalyaa 
efklrı •mumlyeıl•ln Beekln 
Loadra ıeyahahna ı&ıter· 
dikleri a1lkatlar. GaHteler 

baımakalclerlnde ıerek Po demokr t d vletler t raf ın 

loa1a11 ve aerek bu blok dan kendi oyunların ıürOk 

ıtrmelerl muhtemel olan dl lenmekte ~lduklarını y oz 

ler deYI tlerl lkaz etmekte maktadır. Muharrir, demok· 
ve bt r nevi tellt ıöatermek rAt devletlere itimat 
tedlrler. Dlier taraftan etmlt olan büUln 
Franıa11 1 ltalyantD taleple- dıfer mllletlerln iklbetlerlnl 
rlaln laaf edtlmeal huıuıun· zikreder k « Polonyı, hare· 
tla fazla be llyeml1eceflal lıltıoı Jıted ı t ı kaide karar· 
bey n etmek ıuretlyle laıtırmakta serbeıttlr Fakat 
tehdldllmlz bir Usan · biz, Avrup nıo muvazene· 
la bir ani ıma sevkin ıiol v ıulhun tem Cnl gibi 
çalıı aktadırlar. Y lnız umumi menf ati rdeo 

"Gtoraale d'ltalla» ı•zele· baıka hiç bir buıuıi gaye 
ıl, cY an hı yolların takibi» •• menf aatl lıUhdaf etml 
baılıkla bir makaluloln tik yen ltalyao Polonya dost 
kıamında Frauaaaın, ltalya lufu 'fe tamimi lıbtrltil 
ile aralarındaki aalaımazlıiı namına bu devlete nuthat 
çok eathl bir ıekılde telikkl •ermiyor fak at bu hidlaelerl 
edip vaziyeti bekletmekte hahrlamuını tavsiye edt· 

yoruz demektedir. 
oldulunu 1azmakta ve «Ef. 
end&ler, ıtmdl alayın ııra11 Diler ıezetelerln llaanıda 
dejıldlr. İtalya nthayetals 1 _b_u_n_a_m_a_ıa_b_ı_h_u_r. ____ _ 

bir ı tlzarda k lamaz Ye bu 
.bal, ıonuada bundan •az
ıeçm le müncer olabllir. Bu 
latlzar yalnız ıon bir itidal 
nlmun ıl olarak bahıedılmıı 
idi. Her ıeçen 16n onun 
mah•ına aebeblyet vermek· 
tedlr » Diyor. 

Vtrılalo Ga,daaın olan 
l>u makalenin tkloct k11mı, 

mlb•erla çember alhna alın· 
ma11 demek olan Almanya_ 
aın ıha ta edllmeıl f aall Jeli· 
nla, demokrat deYletlerln 
menfaatlerini temtnen 1•· 
pıldılını, kttçOk ' de•letlerln 
lktbetlerfnln bununla halılkl 
ıurette allkadar bulunma
dıfını •• bunların bü16k 

Alman-Romen 
konuşması. 

(Baıtarafı blrfacl aayfada) 
madı Ye ıkt m.emle et era . 
ıında en tyt anlayıı 16zu. 
muou kaydettikten . ıonra 

ıoa Uc ret muahe ıin ııa . 
ret ederek bunun bakh ve 
tam lalr kıymet iktlaap de 
ceilal blldlrmlt •e muahe 
deni• ebemmlrettnı b1lba11a 
kayıt ve tıaret eyi mııur. 

Berlln, 20 (Radfo) - Ro
manya Hariciye Nazm 8 . 
Gaf enko, bu ıOn Httler ta 
raf ıadan kabul edılmııtır. 
Hıtler, Almanya Hariciye 
Nazırı Fon Rt bentrop da 
hazar oldulu halde Gafe • 
ko ile bir buçuk ıaat kadar 
konuımuıtur. 

Fon Rtbbentrop, müzake
relerden ıonre. Berlfn civa
rındaki •tlllıında 8. Gafen · 
ko ıeref ine lr ziyafet ver · 
mit ve miiteaktb n iki dev
i t adamı ar ıında tekrar 
mazakereler baılamııhr. Se· 
llblyettar mebafllde ıöylen 
dlftne ıöre müzakerel r, 
tam bir ltlllfla aetlcelonmfı · 
tir. 

Gafeoko, huıual ıurete bir 
gGo daha burada kalaca 
·ve mOteaklben Hr61uele et· 
derek, orada bir ka9 aaat 
kaldıktan ıoara Londre.ya 
tlofru yoluna devam ede 
ee Ur. 

.. 
/ngiliz r l 
Am ri aya 
gidecek. 

Lo dra, 20 (Radyo) 
lnıllla Kralının 11 . 17 bazı. 
ran araaıada Am•rlkanın 

lı fırı olarak V •tl•ıtona 
ıtdece 1 reıme• btldlrllmek· 
te lr. 

Japonya Akde· 
nize doncınma
mı gönderecek 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

ilnl ıöylemlıttr. 
Parlı, 20 (A.A.) - Pa

rlata 'çıkan Humantte ıu:e· 
teıl 15 mayıata Alıdenlze 

bir Japon fıloıunun gönde 
rllmeıt bak~ında ltalya ile 
J ponya ara11oda müzakere
lere baılandıfını yazmakta
dır. 

Loadra, 20 (A.A ) - Ti · 
me• ıazeteal Sovyet Ruıranın 
lnılhı - Fran11z tekliflerine 
ceıaret verici b ir ceYap 
16nderdıtı ı yaıı:ıyor . 

Parlı, 20 (R•dJ•) - Par
llmt!Dto Hariciye Encü Di, 

bugQa MlıtlerJn rlyaaetlnde 
toplaamıı ve Hariciye N zm 
Jorj Bonoeoın tzabatını dlo
lemltllr.Jorj Boan , bir aa
at ıöz ıöyll1erek b<it6n ıl· 

yaal vazlJetl teırıh etmlt •• 
Fraoıaeıu, lnılltere ııbt Yu 
nanlıtaala Romanyaya ıa 

rantl verdtilat Polon}'• tle 
olan mOnıueb tinin, Avru 
padakı ıl1u ti ln temel t•· 
tını t tktl ettlllol, Türk· 
Fraaa ı z mQo ıebatınıa de.· 
fml bir doıtlulr hava11 için· 
de tem dt edeceflnden mlo 
ol dulunu, f ranHnın tmpa· 
ra t e r 1 u k t o p r a k 
larıoı mGd f aya ka 
dır •e hazır bulunduf unu, 

muhtelif de•l tlerle devam 
ede m6z k relerin, biç bir 
de•l•t ve milletin aleyblae 
matuf olm dıiıaı, .Amerika 

Cumlaurrelıl Ruıveltln Hltl r · 
le u11ollolye ıöaderdlfl 

meaejıo, cihan ıulhunu te · 
mln edecek J•ılne bir le· 
ıebbaı olduitunu, bu meaa· 
Jıo , r d vlet tar fından 
m mn niyetle k bul edilme. 
ıl llaım ıeldl ini ıörlemlı 
ve müteakiben keDdlılae 

tevcih olunan yetmlt ıüale 
birer bir r ce•ap Yermei• 

ılamııhr. 
Jorj Bonne, Türlılyenlo, Ha

tayı ılhah fçla l:uvut tıtt

mal edecefl hakkındalııl b · 
b rler Qz. rl o ıorulan bir 
ıual cevnp v rfrken. bu 

ı 1 de TOrklyedea t m 
m n mln olm k IA11m el 
dlfln\ ve Ankara hQ Qm U· 
•in, Hata1 m ıelHlnd ıl llb 

kullanmıyacaima d lr Fran · 
aaya teminat verdlil•t lle-
1an eylemııttr. 

Jorj Bonoe, ıece ıeç vak 
te kadar 161 ıa,llyerek, ıu -
allerla mQblm btr kıı ı•a 
e ••P vermlıttr. 

v rdi. 
(Beıtarafı birinci aayfada) 

büy6k p ktlard n n• Ro· 
maoın ve ne de Bultolo 
korku ve tellıe dilımedlilnl 
ve m aa batlarınd& 

y pılan plan •o ıly setten 
heyec n d yulmıyacajıın 

ıö 11 dikten onr h r tGrlQ 
te it karıııınd tnaaf e 
vHılalarımız oldufunu blll-
1oruz d mittir. 

Roma,20 (Radyo) - hal· 
ya Baıvelrllt Muuollnlaln 
mayıaın 1 '5 nd Ttrana at 
deceil ve orada lrad edece· 
il ılyaıt bir nutukla Ame · 
rlka Cumhurrelıl Ruzveltln 
barıı muajıDa ceYap vere· 
ceil ı5ylealyor. 

Allkadar mehafll, Muı
ıollnlnln,Tlranadaa ıonra Ar· 
navutluiun muht lif kaıa
balarını ıez~ceflnl bildir
mektedir. 
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T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

21 · 4 · !,39 Cuma 
12 30 Profiram, 12.JS 

Türk milzlğl . - PL 13 00 
Meml ket aaat ayarı, ajanı 
ve meteoroloji haberleri, 
13 15-14 Müzik [ Karııık 
profram - Pı ] l 7 30 Konuı · 
m (inkılap tarihi deralerl
H lke•lnden naklen), t'8 30 
Proiram, 18.::SS MGzlk (Ope. 
ra mOzlk - Pi] 19 00 Ko 
nutm• 19.15 TOrk müztil 
(f Hıl h yet ı), Tabıtn K ra 
kuı • arkadaıl rı B kkı 
Derman, Eıref K drl, Hann 
Gar, Hamdi Toka1, 8 arl 
Üfler. 20 00 Ajaaı, meteo 
rolojı haberleri, r.lraat bo11a. 
11 [flat) 20 15 Türk mQzlfl 
Çal nl r: ZOhtO Bardakof lu, 
Cevd t Çofla, Kemal Nıyazl 
Seyhun O uyanlar: Haluk 
[tecal, Melek Toka&z. 1 
SenJ1ettın ZtJa - Hıcaz ıarlu 
- Kim ı&rae ıenl 2- Rıfat 
beyin Hicaz ıarlu - Sle
leadı bava, 3- Rahmi be 
yla Hıcaı ıarkı - Akıem 
erdi ytae ıular, 4- Zühtü 
Bardakoilu - Santur talul 
mi, 5 Ded~nln - Şetarabaa 
tarlu - G6z0mde 1ö1nQ~ · 
elen, 6 - Dedenin - Şe · 
taraban ıarlu - Gecemiz, 
7 - Üıküd rJı Ziya bepln 
- TahlrbuHllk ıarkı- Ntm
nlıA.ha kail oldum. 20.45 
Tark Osl t [ S z eaerlerl ] 
Çalanlar: F hlre F ra a, Re
fık Ferıan, . 21 OU Memleket 
ıaat avara, 21.00 Konuıma 
21.15 Eıham, tahvilat, kam· 
blyo - oukut bor ıı (ftat), 
21.25 Neıell pil lar - R. 
21.30 Müzik (R•yaaetlcumhur 
Flllrmoolk orheatraaı) Şef: 

Pıaetorluı l - R. Heuber
ıer Op ra b loıu: O rn 
b il operetinden U•crUlr, 
2 J . Str u11 - cVJyan 
orm nmd m ı l! r ,» 3 -
P. Leh r-«Altıo •• lhnCh» 

4 - J . Str u11 - cG ce 
kuıu» op r tinden uv rtOr, 
5 J Strau11 - « Gnz ı · 
m vl Tuna » 22 30 Müzik 
[Opera aryaları -- Pl.] 23 00 

6zlk (c zbeot - Pi ] 23 45 · 
24 Son ajanı baberlerl ve 
1arı ki profram. 

a an kası 
1 Memlekette taaarruf hareketinin lnklıafına hizmet 1 arzuıunda olan Oımanh Bankaar, Aile Sandıfı (Ta· 

ıarruf C6zdanı) heaabına tevdiat yapanlara kura ke· 
ıtdeıl ıurettle aıaiadakl ılnamtyelerl tevsle karar ver· 
mittir. ~ 

Keıldeler 25 mart •• 25 eylOl tarihlerinde icra ~ 
olunac k •e her keıldede aıaiıdakl ikramiyeler da· ~ 
ğıhlacaktu: ~ 

T6rk liralık 

1 1 aded T.L. 1000 -
4 » » 250. 
5 • )) ıoo. 

25 )) )) 50 

1 . 50 )) )) 25. 

1 Yani c~man 85 aded TL s ooo . 
TOrk ltralık tkramtye. 

Aile aandıfa hesabındaki me•duatı kuranın ketlde 
~ edfldlil tarihe tekaddGm eden aiti ay zarfında: "a 
it, T. L. 50.· TGrk lıre11ndan aı•i• dftımemlt oı.. '1 
ı her mudi bu keıldelere lttlrak edecektir. · ı 

~ ~~~~~~ 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encünıeninden: 

Bal.keılrde Anaf artalar caddealndekl KGtOphaaenla bl· 
rlncl kahnda yapılacak ve keı'f bedeli 956 lira 80 kuruı 
olan ınıaah 4 may11 939 tarihine rHtlıyan perıembe ıOnG 
aaat 10 da ihale edilmek Ozere 15 ıiln müddetle açıla ek~ 
ılltmeya konultnuıtur. 

Muv kkat temlaatı keılf bedelinin yGzde 7 5 iu olaa 71 
ltra 76 kur~ıtur 

Bu ite alt ııutnameyl keı&f enalunı •e evrak aalreyl 
16rmelr lıtlyeoler her ıOn Vilayet Datml EncQmen kale
mine mfiracaatla g6reblllrler. 

Bu iti almak tıteyenlerln Vılayet Makamına mlraea· 
atla Nafıa MüdOrlyetlnden llakal ıeklz ıGo •••el aldıiı 
ehliyet veılka11nı ibraz etmeal ve muvakkat teminatını 

malaandıfına yabtdıiıQa dair makbuz aenedl •e1abut ban· 
ka mektublle ihale gOnü muayyen •akitte ıhaleJI yapacak 
•• thale yeri o Vtlayet Daimi Eac6mealne mGraoaat• 
ları ilin olunur 4 l-78 

dremit Ortaokul 
Direktörlüğünden:· 

Okulumuz bloaaı çatı kiremitlerinin mGba1ea •e J•rf· 
ne va•ı iti 14 4 1939 tarihinden ltlbtren 15 ıOn mGddetle 
açık ekıtltmeye konulmuıtur. Keıtf bedeli 1113 liradır. 

lhale 29 4·1939 cumarteal güntl aaat 14 te okultla mG· 
tef lckU omlıyoo huzurunda yapılacaktır. 

Şartname her ıüo okul dlrektörlüiüode 16rllebıltr. 
Muvakkat teminata 83 lira 47 5 kuruıtur 

4-1 - 79 

Buraya taa ı·uz Edremit ııliyı ~utuk 
edilemez; harp mahkemesinden: 
tehlikesi var! 

(8 ıtaraf ı ilçlocn ıayf ada) 

nt Luı ı&lde boiuldu. Oilu 
Mayerlli ıatoıunda eararen· 

ılz bir ıekllde öldG. Korfu · 
dakl köıkte yaııyaa kadın 

bu matemlerin caalı 
h rkell olan bir hayalden 

b ıka lr ıe1 dellldtr. O 
ba1atı ın meıQm 

akıbetine boyun •imek için 
buradan oyrıldı, ltat,ada 

b!r aoarıııtı la açerl altın 
da can verdi. 

Cıban harbi de araslıl 
b ıtan b ı lıtlll edılen 

Sırp hGk umetl bu ad cıli• 
11jı dı 1917 de Kerfu pak 

tll Yuıoı~aYJA devJetlalo 
ilk t m 11 bur da ku uldu. 

l 923 d ö ldaral n btr it ı
Y n a er linin f tık mıoı 

a lmak içlo Mu11ollnl ad yı 
bombardıman ettirdi. BuıOn 
gone Korfu ıüolOk ıly Iİ •• 

&1kerl meı~lelerlo temer kaz 

Edremldln Heklmıade 

mahallealaden Havranda E•· 
kaf f abrlkHında çalııan 

Süleymaa oilu Hüıeyln Taı 
tarafıadan karaıı mGddeaa· . 
leyha Bunada Hacı Ha· 
HD ıokalı 13 ıa,ılı ••ti• 
oturan MGae'fver aleyhine 
açaaıı o141uiu boı••ma da

vaıınıa icra kılan n duruı· 

maaında alGddeaale1ba~ı• 

l.kam tılhıaın meçhul ltu· 
lanmaaı baaeblle namına çı· 

kanlan da'fetl1enln lllaen 
tebltfıne •e duruımaaın 

28 4 !l39 cuma 1DnQ aaat 14 
de bıra ılmaııaa karar Y•· 

rtlmiı olduiunda mezbure· 
nln ye•ml zk6r a ya blııı:at 

b lunma11 •• yahut ltlr vekili 
kanuni 16oder ıl d Yetiye 
malıamtna kal• olmak üse· 
re teblfa lllo olunur. 

ettlil bir yer ol•uıtur.» 
Pıul · Su•ardan hullı• 

Ba ılchiı yer: Vallyet Matbaa11-Bahkulr 

\ 


