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Ve takdirlerini bildirmektedirler. nG tarafından kabul edtl · 1 

llllftlr . · 
Lo•dra, 26 (A..A..) - in · 

ıtlla lrablneal bu Hbabkı 
toplaah11nda m.ecDutl aeker· 
lak hizmetini eaae ltıbarale 
kabul etmlıtlr. 

Londra, 28 ( Radyo ) -
laıılta llablnuı mecburi u 
kerlttı eau ttlbarlle kabul 
et•lıt tr Mecburi aak erl ıfın 
ka .,_., e•ternuronat vazt 
Jette mGbtm aldıler yap · 
lll•fttl'. • 

Mecburi aakerlıtıo Şimali 
lrlla.la.Uda tatltık edUecetı 
bl)cj&rllmektedlr. 

Parla, 26 (Rad10) Fraa 
ııa ıazetelerl lnıllterenla 
lllHburl aalrerltk uıulQ 

nG Fraaıaaın tuvlp 
edeceflnl yaamaktaclırla r 

P6tl Parezyen, lnııltere · 
•I• lau bareketlal fraaaaaı• 
iki memleketi bırıbtrlne bal· 
lıraa ç&allmes bafhhlı da
ha atyade takYlye edec.ftal, 

B. Çemberldyn 

belh ohıacıya kadar teblrlne 
karar verllmedlft takdirde 
nazırlar mecllal lçU 

maıada bir tarzı halle varıl 
ma11nıo tmklnn• olmadıfı 

baldnnd.kı haberler S.ıve 
kll•tte yala9taamaktadır 

Hizmeti• ıeklı hakkında 
Yerilen malumata 16re 6yle 

hizmete lrarıı olan tereddi· 
dtl sebebiyle proJe•n zoı
lukıuz çıkmaaı • lmklo11zdar. 

Londra, 2& - Kabine, 
IOD 24 Hat lçtitde 
bu akıam llrtncl defa olarak 
fevkallde toplaah yapmııhr. 

Baıvekllln AYam Kama · 
ratındakl huıuıl odaaında ya· 
pılın •• iki saat ılHn bu 
toplantıda, mecburi atlııer· 

( Soou ikinci ıayfada ) 

Kabulde Hariciye Vekili 
,ŞilkrG Saraçoflu da ha-
zır hulunmuıtur. 

ırak Dahlllya Nazırı ltatOrkOn 
kabrlnı çeleak koydu: 

Ankau, 26 ( Huıuıl ) -
Şehrlml•de bulunan Irak 
Dahiliye Nazara Nact ş .. ket 
dila 6f leden evvel AtatQr· 
lrGa · lııabrlnt zfyaret ederek 
lllr çelenk lıoymvıtur. 

Mısır orctusunun 
ma n e v r a 1 a r.1e 
- ---~~~~~~~ 

İskenderiye civarındaki ha-
rekllttan sonra deniz ma

nevraları da yapılacak. 
Roma•ya •e . Yuaaalıtanı• la· 
ıtltereclea almıı el4•1darı 
ıaraattyl eafla•laıtıracafını 
lllve etmektedir. 

Diler l.ır ıasete tie ı&rle 
tll1or: 

laıllterealn bu kararı ıul · 
ba ••ti aka •uhafaaa it la . .,. 

aDlaıılıyer ki hlzmetla mec 
l:turl mahiyette elmaaı Av· 
rupa lutuıadakı aıkerllk biz· 
meli ıekılJerlndea farkla ola 
c•ktır. Mezarların ltu projeye 

Lo.dra, 2G ( A.A ) 
M .. b•rl aalıerlık lalametl 

• 1 
.... ı.ııatn tedkılr edilmekte 
•tdut• •e Hltlertn nutlıu 

alhıl bir ıarette lltlbaldarı 
meMleılne seltnce Baıvek ı l 

letedlft takdirde llu lttlrakte 
ıGpbe ıörQlmemektedtr . 

Parllmeatoda lıe muha 
lefet111 her tarla mecburi 

Yeni harp gemileri 
• • 

sıparış edeceğiZ. 
İngiltereye dört muhriple 
dört denizaltı ısmarlanıyor. 

Kocatepı vı Adaltp~ torpldolarımıı 

lıtaabul, l6 - A.lmanya-
1 tabtel· da yapılmakta o aa 

bablrlerlmlsden Batıray, 

,akıada ıelecektlr. Gemlnlo 

ıoa tearGbelerl bir kaç ılln 

•••el yapıl•ııtar. 

Hallçte ıaıa olunan Atı · 

laJ tahtelbahlrt de, mıy11 

•Dlarıatla clealze lmdtrllecek· 

tir. 
Allkadarlardan alınen ma

ldmata ı6re hOlıı6metlmls, 

laıtlız tenhanelerlne yakın

da 4 t ahtelbahlrle 4 mubrtp 

dalaa aımarh1acaktır. 
bmarlaoıcak olan 1enl 

,1 rl en IOD ılıtem 
harp ıem• e 

elacaktar. 

lıkenderlytdtn bir gôrünüı 

Londre, 26 (Radyo) -
M111rdald manenalar lıken · 
deriye clYarında de•am et· 
mektedlr. Bu mane•ralardaa 
ıonra kıtaat yerlerine çekt 
lecek •• hunu deniz mane•· 
raları talctp edecelctlr 

Mısır, lnglltıra ilı beraber yO
rüyecık: 

Kahire, 26 ( Rıdyo ) 

Mahmut 

parllmentonun bu 

Paıa , 

16akG 

toplaot111nda umu nl vazl· 

yet bakkanda milbtm be · 
Jaaatta bulunmuı •e Mı
ımn toprak bOtflnlGil 
(Sonu dardüacG ıayfada) 

Potemkin bu gün Is- . 
tanbulda bulunacak. 

~~~~~~-:-----~~~~~~~ 

Sovyetler Hariciye Miisteşa-
rı Ankarada iki gün kalacak 
ve ricalimizle konuşacak. 
Sofra, 26 (Radyo) - SoY· 

r•t HarlCIJ• Komlıer ~ Mua 
Ylnl Potemkl• bu ıaltab ta 
at 7 de buraya ıeldt. 

Potemlıln K6ıe l naofla 16· 
rClttGlıten ıonra HJahatına 
de•am etmtıtlr. 

Ankara, 26 {lbd10) 
SoYyet HarlclJe ~omlıer Mu 
a •ini Potemkln yarın {buıGn) 
lıtanllula ıelecek, oradaa da 
doiruca A.akara1a ı•çecek-

tir. 
llkreı, 26 (Radyo)- An· 

kar•1• a1tmekte olan 5 0 .,-:

yet Ruıya HarlclJe MGıt;
ıarı Potemlrfn dGa buraya 
ıelmtı •• Baıvelııl Arman 
Kallaeılro tarafındaa kab•I 
olunarak usan mGddet ke· 
••ımuıtur. 

Pote•kla hu ıG• Sof yadan 
ıeıerlren, Bulıar 8aıYelriil 

-(Soa• .tlrtl0ac8 ••Jfada) 

ddan bir göriiıwş 
Btlgra V - Aynı ıueteler; Yuaoılavya · 

p.,11, 26 (Radyo) - ,
1
: . ı nıo ıntıkomlatera pakta ılr· 

dik miilikataoıa netle l dıll bakkındald haberleri• 
ole d bahJıle uıuo aıaka e Belıraddao tekzip edıldlfl•I 
r n en telerl, y \ 
ler yazan fran11ı ıa•• dev kay.letmekte H uıoı avya-
Yuıoıla•J•Dın, totaliter nıa eaaHD Sov1et Ruıya ile 
letlerle anlaımıf ohn•1~:: ıtyaal mOouebetl bulun • 
rağcnen, Balkanlarda :ukıadl· madıfıadan ve MoıkoYaJ~ 
muhafasuıaı temin 111 8 ikan aeflr btle 16adermeml1 o • 
le teıekkOl etmlt olan a bu duiuodan' b&1le bir pakta 
paktına ıadık kalchl~·.;;.ır · ıırmeılne lizum olmadıfını 
huıuttakl ılyaıettnl ;dırler. ilin eylemektedlrler. 
meclıflnf kaydet••" Roma, 26 (A. .A.) - A.k· 

B.JS .JS k ıam gazeteleri Venedıkt• 
DünkiJ ı.ıyu ltalyaa .. Yuaoıla•1• ha· 

•A rJctye nasırları .,..,.da 
Millet ,,,ec- yapılın mOllkatın mGıbet 

• • ..1 neticeleri ile uzun uudıya 
lı•ınae- me11ul olmaktadırlar. 

26 (Huıuıl) - Trtbuna diyor ki: 
Ankara, b 1on ı 

8 k Mıllet Mecllıl u Bu mlllkıt A manya ve 
Ciyll ş IDıettln d f ı T a 

reiı vekıllerıodeD e balyanın he ~ 1 o aD un • 

G- bııkanlaiıDd• top 98 Balkan mllletlerlnla teı 
uoayıa ı. 

kini plianna tabakku.uDa lanm1ttar. 
9 mart •Y1 do~ru ılk adımdır A•rupa · Meeltı 193 ..ı..k t • 

d 1 ı taı111 • • yı kurtarmak •• bunu icap maeraf l:tl cet 0 el 
doitlulr 111a· edene keadı rızaıı htllfı• • 

mit ve franıa ll1lh• olH J•pmak lbımdır Buaa 
ahedeeln• aıd kanu: enıne kartı ıelmek lıtly•nler bu 
ıını Hariciye Eac: • teır l kl meHI aleyhinde mi, 
ha •ale etmlttlr· ı et 

yokıa lebıode mi yaz 1 

V. Ol alacak1ar1nı iyi dOıOoıGnler. Hitler, I ag - ÇGnldl yeni A.vrupanın • • Na dinamizmi durmıyacaktar. 
lav Harıcıye . .- Macaristan ıle Yuıoıla•1a· 

M - koVIÇl Romanyay• ""'' olan 
Zlrf ar ::na1ebetlerl le1p eden yola 

k 6 l etti. ıırmtıe benziyor, Tahrıkltçı 
a U A ) Hlt· ve tehd itçi eıkt kurumlar 

Berl ıa, 28 (A ; lclJ• mlaa1taı kaJbetmlttlr Nu.I 
ler bu ıOn yanında lar hal 1 eıkl Çekoılonll:ya •• kGçük 

oldu u · . _ 
liaam Rıbentr•P H lclye · aatantın modaaı lfÇ 

de Yuıoılavyal l&a:~ı et 1 mitte Bulı rlıtan al•Jhlnde· 
Nasırı Markovlç (Sonu tklnd ıayfada) 

l * Çocuklarl kurtar· 
mak için •enede bir lira 

k Çocuk Esirgeme vere re 
Kurumuna üye obınu•. 

* Haıtal.klı çocukla . 
Lf ıu uluı• i•luraza 

rıa çoa • 
ılrlkler. 

* Yokıul anntler! Klm
•e•l:ı çocuklar Çocuk 
E&lrgeme Kurumunun 
kanath altındadır. 

* Çoeufu• en çolr HYdlfl t•Jler aaaeıl, 18••1, Hı 
ye temiz hayadır. Bunları ~ocufa her ıGn Terini•. 

• Çocuk Eaırgeme Kurumu Gene] Merkezi 
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Fikirler: 

Edebiyat 
Edebiyat; bi r ba k ıma gö· 

re. mll" du guların bedtlleı 
;;eıld lr. M ıll1 duygu; bence 
m tl 1 ıeztı. mıl 1 t dtl v~ mtl 
li ıfft d e llt> m illi edehlyah 
vnr t mcek ' n bıı ıtcı bir l mll 
dır kt mılil tah nüıa t cüm
le ve masralu içinde nbııh 

gQneı lnln tlk ı tıkiara gibi 
parlar. 

Edebt1at, tOrlG nevllerHe 
aucak iki ıeldl arz eder: 

t - Adaptaıyon ve tak. 
lıtçlllk edebiyatı; 

2 - Mtlll ıbttyaçtan dol· 
muı, bOtOn huıuaf kaide ve 
nevllerlle milli htılerl ıf ade 
eden edebiyat. 

Btrlocl ne•I edebiyat. 
ikinciye: ıtdea 1olun üzertn· 
de ıarp bir kale.lir. 

Har cemiyet kendi mtlll 
edebiyatını yaratabilmek için 
bu kaleyi fethetmek ve yal 
çın duvarlarını aımak mec 
barlyeUndadtr. Bu aıııtan 
•e fetihten ıonradır lıd (Mıl 
it edebiyat) ı yarat\ık, dlye
lttlırız. 

İngilterede 
mecburi asker

lik kabul edildi 
(Baıtuafı birinci aayfada) 

l•k hlzmt-tlnln \( abu\Cio~ ka 
ra r ver,I m i tir . 

ll k h ııcn u.·de, l g.21 y tı ı . ıı 
d ıı k i gençler m ecburi h z 
metc tab ı tutulcc lıı. ttr . Bu 
suretle bir mtlyoo kiti ıtlih 
a ltına alıamıı olacaktır Bun
lar, ıımdılık Qç ay tahmin 
edilen btr mldcletle hızmet 
ıördükten ıonra, terhlı edt
lecekttr. Kara orduıuna alı
nacak fradın h'zmet mOd
dett daha fezla olacaktır. 

Ayrıca bir ihtiyat kadro. 
ıu da tanzim edilecektir. 

Baı•ekı l Çembarllyn, ka· 
bine toplantmnı mGteeklp 
Buktnıham aarayıaa ııde· 
rek Kral tarafından kabul 

edtlmııur. 
Parllmento korldorlarmda 
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R HABERLERi 
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Türk radyo
sunun dalga 

uzunlu()u 
değişti. 

Şimdiye kadar 1639 dal 
ı• uzunluiunda çahtan An
kara radyoıu d6n alııamdan 
tttb ren 1648 metreden •e 
182 fllofll üzerlade çalııma · 
ia baılamııhr Buna aebap 
eıkı tıtaayon ilzerlnde bu -
lunan bir Fraa11z lıtuyenu 
Dun bizim neırlyatamıza ek 
sertyatle bir ıılık ıeel ka. 
rııtırmaaıdtr. 

Akıamkl radyo netrlyatın · 
da bu 11lık pek baf•ftlı. Ga 
lecek ılalerde yeal dalıa 

uranlutunun naaıl Itır aetl·· 
ce varecall tabii daha iyi 
belli olacaktır. 

DGn Poıta Umum Mü 

Çocuk Haftası
ın dördü cii 

günü. 
Dün Çocuk Haftaaının üç 

(lacü gln0yd6. 
B• 111Gnaaebetle Halke•t 

temıtl kolu tarafından ak · 
ı•m Halkevfade Namıkke· 
m~l, Hacıtlbe1, Alııu6rf, Ka-
1abey okulları ıon 1101f ta 
lelteılle veltlerlne btr m6ıa • 
mare •erllmlıttr. 

Yeni Sıhhat Mü~ürü. 
Bilecik Sıhhat MOdGrü Saf 

fet ÔDey açık buluna• ıelıa · 
rlmtz Sıhhat M641GrlOfOae 
tayin eddmtıtlr. 

Cadde üzerin
de i dükkan ve 

bahçeler bir en· 
ge boyanacak. 

Eıkl beledı1e meydanı, 

Anaf artalu, Mtlliku•vetler, 
Ôrüciler Ye Turan caddeleri 
Gzertndakl biaalarla bahçe 
parmaklıklarının btr reoıe 

boyaamaaı lçla 8eledtye, 
emllk ıahtplerloe llzım ı•· 
lea tebllğah yapmııtır . 

V erllen mOddet tçtade 
boyama tıtat 1apmıyanlar, 

yapı •e yollar kanunuDun 
maddel mahıuıuaa 16re 
cezalandırılacaklardır 

BALIKESİR 
gazetesi 25 
yaşında. 

Şehrimizde tattı r at· 
mekte olan raı•t 

«BALIKESiR• ıazetaıt 25 
yaıına baamııtır. Tebrik ede-
rls. 

Düvertepede 
'çalıımalar. 

DChartepe, (Huıuıl) 
Nahl1eml:ısde on alta otlah, 
ıentı ve ıtbel çl9eklerle ıOı
lenmlı büylk .. tr bahçeıtle 

k6yl6 tarafından 1apılaa 6r· 
nek e•I bGkdmete teberru 
edılmıı Ye timdi hGkdmat 
konalı olarak kullanılmak 

tadır . 

Atatürk parkmdıki gazino 
kirayı ıarildi. 

Binanın yanıadakl k&bne 
Ola Belediye laclmeal e•lar yıkılarak btıyBk bir 

• • • 
Oımanlı de•lettnln kuru· 

ı6yleadljloe 16re bazı ec. 
nebi doıt memleketlerin ve 
bllha11a f raoaanıa tazytktla 
lnıtlız aakerl ıura11nın ta•~ 
ılyelerl, mecburi aakerlık 
hizmetine mütealhk karuın 
alınmaıında lmtl olmuılar· 

dOriülO t•hrlmlz Poıta Baı- Kaçak el. 
' mOdlrlüiOne çekttfl bir tal Mecldl1e malaalleıln.le Se 

srafta l 648 metreden ça- •inç ıokalıada eturaa Ham· 

toplanarak AtaUhk parkın · Cumhuriyet alanı yaptml-
dakl ıazlaonuD m0Hyede ' 

mııtır. 

luıunu takip eden ilk ten• 
lerden yıkılıı,na ve battl 
Cumhuriyetin dk bet Hne 
ılne kadar ıürtıelen adt bt· 
yabmıs bt~ bir zaman (Mal 
11) olamamıı; tlk çaiları 
Arap •e Fon, Tanstmatı ta 
kip edan çaiları da ıarp 

1tılba11a Fraa11z edebiyatının 
mukallidi olmuıtur. Ne D•· 
van edebiyatı••· n• de Tan. 
zlmat •• Senetlf ıııun ede -
blyatına (Milli edebiyat) 
16ıiyle bakamayız. Halk 
tabakakaları araaında yayıl

••ı elaa halk edebiyatı ta 
bit mtbtHaa .. 

* • • 
Son on Hnenln edablya

llnı tahhl edenelr, onda da 
ta• bir (Mılll edebiyat) ka 
rakterl bulamayız. (Mılll) 

olmafa 6senmfı bir •aııf 
•ardtr. T aklttçlltkt~n kurtul. 
mala •e (Milli) olmafa ça 
lııtılı da muhakkaktır. Fa
kat lılft deilldlr. 

Altı yüz bu kadar ıenelık 

taklit edebiyatı artık yeter. 
Azimli bir, iki hamle ile 
(Mıllt) edebiyata yaratmanın 
samanı ıelmlıtır. Artık tak
lidi bırakıp milli ruba ıarı · 

lahm ve (Milli edebiyat) ı 

blUln buıuılyet •e karakte
rtle yaratalım . 

0$man Balkır 
~ 

Yugoslavya, 
Mihver ve Bal
kan Antantı. 
(Baıtarafı btrlncl aayfada) 

kt bir Balkan Antantı da 

eaklmlıttr. Çank6 yeni Av
rupa bir eıua mibteatd ye· 

nl btr teıklllta doiru ıldl
yor . 

Lavaro Fuııta razeteıl de 
Berllu : Roma mth•erlnin ye. 

nl bir merkezi Avrupa lrn 
racafını y zıyor ve diyor 
ki: 

Tuna henuı memleket
leri kendi f lllt iktidarlarına 

Buyıun nzlyete avdet ede
cekler ve tabii yollarına tek 
rar döneceklerdir Onlar ıu 
lb muahedelerlnln kandile 
rlne •erdtil ıunl rolleri 
hk •1namı1acaklarchr . 

ar · 

dır. 
hımala baılıyan Ankara d• Ça•uı otlu Muharrem 
rad1oeu ae,rlyatıaıa 8alake· ••inde mezbaha laarlolf laeı· 
ılrtia aa11l ltltlldlilnta takip tıtı iki otlak etini 

Bu kararın, Almanya Gıe· 
rinde büy\ik bir lHlr yapa 
cai' anuhakkak ıayılmakta· 
dır. Kararın tatbllst tecnüııı 
ıtyaıeUne aıhayet vermek 
huıuıunda l•ıllterenln az
mini lıbat eden maddi bir 
deltl teıkıl edecektir. 

adtlmealnl •e netlcaaln btl. aatarlıen Belediye za 
_.ı_ı_r_ll_m_e_•_10_t_ıı_tem __ ı,_t_ır_. ____ ı bıtaıı tarafında• 16rülerek 

j etlar mibadere • edllmtı. 

Londra, 26 - Dan 
Brrllne d6nmiiı olan 
lnıılıslbOyGk elçlıt Sır Na 
vll Hendeuon, hen6z Harl· 
ctye Nazırı Fon Rlbeatrop 
tle _ 16rüt memııur. Sefir, 
herhalde Httlerln ı61ltyecail 
nutuktan e•vel Fon Rıbent 
ropa mOllkl olacakhr. 

Sureti umumlyade zenne 
dtldlllne ıöre Henôeuon, ltu 
fınattan lıttfade ederek, her 
HirUi yeni bir teca vGze mu-

. kavemet etmek buıuıundalci 
karar da dabıl olmak (izere; 
loaıtltz ılyaaelloln bazı eıulı 
aoktaları hakkında Rtbent 
ropa malumat verecektir. Tah 
mln ed·ldtilae ıöre ıefır ay
nı zamanda lnıılterentn 
hiç bir veçhlle Almanyayı 

muhuara etmek f ıtemedt 

ğıol de aarabaten bildirecek 

Ur. 

Sefir, büylk btr ihtimal 
le, lortlız ılyaaeUnln bir ıu

lh ılyaeell olduiuou, fak at 
lortltere bOkumetloln ıon 
hadiselerde mOodemtç olan 
tehltkelere nihayet •erllme· 
ıl llzım geldtğl kanaattode 
bulundu un• tlive ed~cek · 
tir. 

Londra, 26 (AA.) - in · 
rıltz ıazetelart, vazlfuı ba· 
tına avdet etmlt olan logıl-
terenln Berllo ıeflrl 

Str Nevıl Heodenonun 
Hitlerln Rayttaida ıö ,. 
lty@cefl nutkun ar i feılnde 
Alman h6kumeti nezdinde 
earıh bir vazife ıfaıına ıne· 

mur edllmlt olduiunu yaz· 
maktadırlar. 

Gaıııetelerln btrlblrloe te 
vafuk etmekte olan haber 
lerlna ıöre loıtlız ıeflrlnta 
vazlful, Voo Rıbentropa ve 
mümkün oluna bizzat Btt· 
lere loıılter~nln Ruzveltin 
meujı muhtevtyahDI tam•· 
mlle taevlp etmekte olduiu· 
au ve Almanya bu me11Jı 

heıaba katm•i• IOzum 16r. · 

medlil takdırde ~ yeni taar 
razlerın 611lne1 a~çmak için 
zaruri olan mecburi Hker 
ilk lalzmetl de dahtl olmak 
lzere bütQn mGdafaa ted 
birlerini ittihaza azmetmft 
bulunduiunu anlatmak ola· 
calıtar. 

Berlln 26 - Hıtler tera· 
fından yapılacak olan b~ya · 
nah dinlemek Ozere kayt 
tal cuma ıünQ ijle üzeri 
toplanacaktır. 

Partı, 26 -, Daladlye bu 
aabab Franaanın Berllo bü· 
yOk elç l ıl Coulondı e ıle ıa 
rüımGıtOr. Elçt bu akıam 

Barllae harel&et atmfıtlr. 
V~ıtnıton, 26 (A A.) 

Amerikanın Berltn eefırt 

Hugh Wılıonun vazıfut ba
tın• ••det edip etaılyıcejı 

hakkında ıorulan bir ıuala 

Harıct1e "•zm Hull, bu 
buıuıta henOz bir karar it· 

tı has adllmedfjl c••abını •er 
mittir. 

l..ondra, 2e (A A.) - Bu 
akı•m uat 13 de yapılan 

mecburi atkerltk hizmeti 
hak&uodakl müzakere!e eluer 

nazırlftr ııttrak etmtılerdlr. 

Bu akıamkt kararın kall 

olup o 1 mıyacağı veyahut 
bu kararın yarın aabahld 

kabine toplant11ında tekrar 
tetlktk: edilip edllantyeceil 

meçhuldür Parllmento me· 
haflllerl kanun laylhıuına 

«milli mecburi aakerlik ha 
zırlılı» lımlnl alaca im' bil 
diriyorlar. 

Berlfn, 26 (M. A.) - Al
man gazeteleri, lngllterento 

mecburi aaker ltk tehdidinin 
hl9 klmıe üzerinde tealr bı · 
rakmadığını kaydediyorlar 

Anırlf diyor kt: 
İnallteranln kendi mtll i 

müdafaa ılıtemlot tanzim 
için Hçeceil ı! ıtem bizi 
alakalandırmamaktadır. Biz 
kendi milli mOdaf aa ılıte 

mlmtzı mükemmel hale koy· 
maya çalııacafız. Bizim ye· 
alne aalltıemtz ııt• budur. 

ve kHap bakkı•da ke-
aunl muameleye baılanmıı-
tar 

Bir tavzih: 
Şehı imiz f nhisarlar Baş· 
müdürlü~ünden gelmiştir. 

((23 4 939 Gln6nde lntlıar 
eden 4161 Hyılı ıazetenlzln 

lktocl ıablfealnln beıtncl ıü

tunu ortalarında lıarllerlnfz 

den Al.met imzalı •e «Şılıl 
yetlu» bathiı altında nokaan 

ıeleo tGt6n paketleri hak
lundakl 7azı okundu. 

Karınızla bu yazıda me• 
zubabı ettıil on liuruılulr 

tGtGnlerlmlz, paketleri On . 
ı inde de 1azılı olduiu Qzere 

21 ıramdar. Ambalajıle bir
likte bu miktar ha •aların 

kurak •e rutubetli olmaaına 
ıöre de 28 ili 30 ıram ara 

ııoda tahalQf eder. lu 11k
lettan aıılı dütmlyen •e 

lıtanbul fabrıkamııııda oto 
mattk makine ile ve h iç bir 

bata ya 
imal 

maruz: kalrnadan 
ve kootroldan onra 

plyaaaya te•dl olunan on 
kurutluk paketlerimiz gaze
tenizde görülen ıtkly et ü-ıe· 
rlne derhal muayene ve kon · 
trol edtlmlt •• muhtelıf ba
yiler nezdinde bulunan me•· 
cutlar da yoklamaya tlbl tu
tulmuı ve bu incelemede 
,aketlerlmlzln ambalajlarıle 
bir likte yukarıda yazılan 

sıklette olduk ları g6r6lmGı 

•e tozlu olmııdıklar1 enlet ı l· 

mııhr. 

Btnaenaleyh, hanıt bayi 
den ahodıfıoı ı tklyetname. 

ılnde baluetmlyen karfolz· 

den ıtlciyettnln tedk tk •e 
gereflnln yapılabtlmeal lçtn 
nokıan ol~ujunu beyan ey 
ledlit paketlarıle idaremize 
mGracaat eylemealnl veya 
paketi aindererek haoıl ba· 
ylden almıı bulunduiunu 
bJldJrmeıl rica olunur » 

ıuretlyle fena veralmeel iti NahlJemlze balla Sokkarl 
le ~e11ul olmuıtur . •e Düiüactiler k6y0nde ı• · 

Uç talibin lttlrak ettlil fen aenedaa .berl 1apılmakta 
müza1ıdede ıealno balen ıehlr 1 n. fld 11 · o an nua>uae mey•• an ı ı 

kulabooa tutan Remziye ikmal edtlmlıttr. 
iki ıen• müddetle •ertl111ııt1r. Sakkarl k6yünde clnı ta-

Sırtrndın yarılamıı. 
•uk yetlttlrmek için bGyOk 
bir ta •uk lıtaayoau blnaaı 

Yenice mahallHlndan He - 1apılmaktadar . Bu itina aynı 
ıan otlu arabacı Nıyaı.t, 

Abdullah oilu Mehmet Alı 
ıle llttfe yaparlarken, 
aralarında kavıa 

çıkmıt ve arabacı Niyazi 
hamil bulunduiu çakı ıle 

Mehmet Altyl ıntındaa 

yaralamııt1r . 

Zabıta vaka hakkında 

tahkikata baılaaıııtır. 

RADYO 

~ ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

27 - 4 - P39 Ptrşe mbe I 

zamanda ziraat malsemHI " 
nln muhafazuında da kul· 
lanılacaktır. 

Nabiye ve k6ylerdekl yol
ların yapılmaıına da bas Yerıl
mtıtlr. 

Hilekar f n1nc1. 
Yeııllt camii lıarı111ndakl 

8 numaralı farancı Muıtafa, 

aY•el kı aabah çıkardıiı tklncl 
nevi ekmeklerine, 
fırıncı Hailmtn birinci nevi ek· 
mek etiketini yapııtırdılı 

yapılan tahlc:tkat ıonunda 

anlaıılmıı ve plyaıadakl ak · 
mekler. tieledlye ta
rafından toplatılmııtır. 

Fmocı Mu1t'afa hakkında 
kanuni tabk•kata baılaamıt· 
tır. 

12.30 Profram 12 35 l Ork 
mlaljl - Pl. l 3.00 Memle- j 
ket aaat ayarı, ajane meteo· ---·----------

Babçentz · 
7 - Le-

rolojt haberleri. 13.15 
14 M6zlk [Karıtık profram 
- Pi] 17.30 lnkıllp tarihi 
dereleri - Balkevlnd eo na k 
len. 18 30 Prolram. f8.35 
MOz ık [Bir kooaerto PJ 
19.00 l\.oouıma [Çocuk Eıır 

ıeme Kurumu temıtl]. 

19 20 Türk mOzttt [f a11l 

heyeti] . Ç elanlar: Hakin 
DermBa, Eıref Kadrı, Huao 
Gür, Bıı.arl Üfler, Hamdi 
Toka,. Okuyanlcu: Celll 
Tokıeı ve Saf•ye Jokav 20 
00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haber 
lar•· 20.15 Türk müztjl. Ça
lanlar: Vecihe, Refık feraan, 
Fahire Ferean, Kemal N ıye 

zl .Seyhun. Okuyan: MOzey· 
yen Senar. 1 Müıtear 

peırevl, 2 - Rahmi beyin 
Müate r ıarkı - Gel 

eyn aakl ıarabı taze\lndlr. 
3 - Zeki Arifln - s~ıah 
ıarln - Ailadım ümit lerim 
hicran dolu hep. 4 - Mah • 
mut Cel&lettln paıanın . 
Hnzzam ıarkı Oefıldl 
b61le. 5 - Refik FerHn 
- Tanbur takılml, 6 
Suphl Zt1aaı• - KQrdtli 

hlcazklr ıarlu 
de bOlbOI olıam 
mtaln - Kırdılı htcazklr 
ıarkı - Nazlandf bilbol. 
8 - Oıman Nıhadın 

Kihdıh hicazkar f'\rkı 

Akıam güneıt. 9 KOrdı · 
h hicazkar aaz ıemafıl, 10 
- Oyun havaları. 21.00 
Konuım• [Çocuk Eılrıeme 
Kurumu) 21.15 Eıham, t h 
vlllt, kambiyo - n•kut 
ve zir at hor111.11 [flat) 21. 
25 Neıell pllklar - R. 2 t .30 
Müzik [Şınraı ı talt - Barı 

ton Mıx K leıo tarafından} 
21.55 Müzik (Bır 

ıolo - Pı ) 22.00 M<lzlk 
[KOçük orkeatra - Şef: Ne · 
cip Atkın} 1 - Brahma -
Macar danıı No 17. 2 

. - Uelıbeı - Menba: Balet 
ıüıtl 3 - Lautenıcblaıer 

Yıldızlora dofru - fan 
tazl. 4 - Rıı .. ıer - Bir 
antermezo. 5 - Y6hr 
Bavyera valalara. 6 Co 
lerldac - Afrika ıGltl No. 
1. 7 - Tıchalkovıky 

Mıllet\er ıOttl . 23 00 Mozık 

(Cazbant - Pi.] 23 45.24 
Son ajanı haberleri •• ya 
rınkl pr•lra•. 



TORKDIL 
SAYFA ı ! 

Çocuk ve sağlık: " ....................... , 
: Çocuk Haltasınd a : Nevyork sergisi 

., 

8 . k . 6 adamın açacagı aer-
ır ma ın l k' 

Çocuk ishali 
• • • I . I • : genç enn yazı an : 
\ ••••••••••••••••••••••• .1 

Me•ede-ve~ılııı~ ·,aıındaal 
aıalı mama çocuklaranda 
Jaaı• ve 11eak ••Yllmlerde 
llrlle• ılrıGadlr. Bu haa· 
tahk 1artlumuada ve dlDJ•
•ın her tarafında 11caldar 
baıla•ıtı aamaa ıerek me 
me emen ve serekM mama 
1•1• iki Y•tıntlan aıafl ço. 
euklar ara11ada ııiır ıılr si-

için 11eak menlmlerde hun •Je neler görü ece • 23 Nisan 
larda lıbal çok ıörülür. gı 8 en m6kem•elt olacak. 

Buadıan 19 yıl önce yaıa Amerika Cumburrelıl • •• İnek ıütl ••Y• kutu ıG · h otuıuac• tar. 
d ma akkı bile eltoden alın. Runelt, bu ayın 

1 
Serıtnia açılıtında bGtila 

6ndea laazırlaoao mamalar k 1 _ k tll ti d- a ıerıl• t ti 
h d ma tıtenen ur · m • ıünO Nevyork unJ .JlaJadaD ıelen ıl1are ç er· 

er efuıuda taze taze ha- 1 . A d 1 k dl e kadar 11 f k 
l l çın na o unun çora ve nl açıyor "'im 1 

1 
le Lırllkte, her 1101 taa a-zu aoıp veri meaıe, çocujun "I a • 

kızgın muhitinde Qmtt ıııiı Japılan basarhklarcl•D •• - ha.. deni• ku•.etlert 
mide Ye bajınaklarıaı boza - d d N yyork, ser ra, • 
call •• iıhale ıebep olacak· ot u: tıldıf ıaa 16re, • 1 11 

de bulunacaktır. Bittin ıpor 
tır. laek ıüdl için çocuklar· 86y6k aa•aıtan yorıuo ıtıt, ıtmdtye kadar ::• :k (Sonu dördGncü ea~fada) 

•e majlap çıkan Türk mfl dın,a ıerrtlerloln en ' çb" I da bu ıOt temiz aatılmaz, 
ıeu hıç durup dın•enmeden nlar «Ben 

temiz kaplarda eaklaamaz ı· . bir zama 
ı hGrriyet ve latıklil• için bü Musso ını -- d" du 

ve plıtrlmezıe ,z zamanda k deg.-il"ım» ıyor ··· 
ktrfeotp mtlıuoplaoacaiı ,. y6 bir mllcadele zarureti kolleksiyoncu~-

kar1111nda kalmııtı. Hu mü -b•. yazın .. ,z. açık kaplarda K 
1 

taç 
bırakılan ı6tte aıcak teatrıı. c•dele lçla kendlıl•e llzım ı· ta lya ra 1 

olan kudret bizzat kendlıln 
mikroplar tGreyerek zehir 

1 
d 

(Tokıln) ifraz edtceklerınden de ıakla leh. Llldn bu kud - su O U 
bu 1tbl ıldlerdea çocuklar reUn bir it 16rebtlmeal için k lleks•ıyoncu e 

bir yerde ve btr nokta etra O 
hem zelıatrlenebtllr •• hem de hada '•planıp aıklaımaıı Pariı _ Soir gazete&inden 
lıbal olurlar. d f ı 

Jisımdı. ı bir ıln• teaa 1 ett • 
Yasın çocuf a hasmedeml· b sa•aalar ıar P 

lıte hu milli kudret 19 cMu110llnl lr Atlna: «.Mu11ollal beni• 
Jecefl m•ktarda fazla ••rl l L il kılJO• k 

cuk ' 'halını dOılamemta il· Ma111 191V da• itibaren keadlılalD «çl • 0 • L•,ok doıtumdur.» Der ea, 
len ıGt •e mamalar mide tllD edlJOf- •u 

1 
Be 

zamdır Hele lıha 1 yeııl renk Anaclolu da delaım•J• baı- cuıu» olmadıl1•1 Londrada ona ıe ip: « D 
•• balınaklarda elsılyerek bir 1 L alı taç ..ı 

ahr, ıOmtUc ve kan ile de 111•• AtatOrlcGn etrafında ve du. Fakat talJ• •' N a. ıeal on• kartı ıarantl ••I· çok mlkroplartn hazım 10- ld eıu 
kar111rea baatahlın tlddetlt 27 K&nunıaal 1920 dea iti- kollekıt1oncuıu 0 u: . ,oram ya » Dtyecel&tl, dlye-

lu•da tlremeatne ve baiırıak ,.,,dı, ti• 
olduiu anlaııhr. baren de Ankarada teplaaıp ıtl• tacını eline ı•... 

188
..11. aarı•ı tahrif ederek de lıhal tac:ıDI • 

Çocuk lıbalı nktlntle bak- yapmaııaa ıeb•p olur ııklaımaya baıladı. dl de kral ZofoDUD fakat laıılter• tle fraaaa-
tmlmayıp, tedbir alı•maz Çocuk yıkanarken, •eJa Ea blyGk varhklarıa, ea ckaaandı». Yunanlıtana ve Romaa · 
•e tecla•I edılmeaıe pek çok terli ıkea Gt6tOIOree, nezle bl1lk kadretlertn dalma Fakat bu ta~ batt•• si::~ ;::.ola" ıaraatllerl•de b61· 
çocukları• 6ltlmGne ıebebt· olabilir Mıkrop!u ılmllüaG toplanıp 11klaımakla kendi- de •lcdaaa alarhk •••bir le buıuıl blr mlna •ardır. 
yet •erecetı için buna (Ço yutan çocuklarda hazım bo· al 161termeıl aaııl bir tallı dır KOçOk Ar•a••tl•I• Şımdı kulakta• kulafa 
cuk kolera11 ) adı da •eril· ruları •aaıtaalle mikroplar at kanunu tıe mtlll kudretcle , 0 ;tu ı6a6ade 1apı~D ::~ bir fHıltı dol•t•Jor: Ortalık 
mlıttr. ICo!era kadar 6ld6r6 · bafıraaklar• ıeçer ve bafıraak itte 6Jlll!ce Ankarada Ata •ilz clOnJaJ• blll eJ ıevıedf . fakat Alman mat
cQ •e tehlikeli bir lıhal ol- aeslHI yapabtltr •• lhı•l tOrk etrafında aıklaıa ıalda· landuı1or. Bu tlrl6 1tler ... buatı laıtltereye ııttıkçe aal-
duiunclan dolayı bu ad ta · olurlar. ı• bl16k itler 16recek bl· b ı. t n adet a ı• m · dırı1or . ._ ı t E Lll la ylk bir •arlık oldu. Bu var· p 1 t lt6f· ı t •• mıı ır. mea yen Tfl e•I• er Londrada ye arı e, Kelch doaan•HIDID ç e 

1 h 11 b b Lt lak baharda naııl bitila ta· et•-•• ı H 1 •• D •D aı .. eu me•- le ıulkaıtler cleyam biri Cebel6ttarak• sttt . o • 
ılmln ııcak olaıudur. Kaçık biat uyanır •• canlaaırıa idi f 

Tlrk •lllettala de l1lece dlJ• kararlar nrl · lında hemen hemen •• er· 
çocukların 1aıa111, ııytnlı a ıaraa- p ı ıllla 

uyanıp canlanmaılyle orta ltal1a Yuaaalıt•D ber blr halde. 0 ODJ• 1 
Ye ylyecell eserinde b• il t ed••• B • ..11 

Ya "•kh. ti verdi. Ona bir•• altında bekhyor. Olu• • -calın bl16lr tealrl •ardır. ... t • ... 1 
Suf aoa ıütO ile bealenen Mılıl H&kımı1et ılk ı6r- jlnt .. d etti. Yunanlı •Ati•• ıer devletler de 61 •·· 

'Glfı,or. 1 ·,a.ona 23 Nııaa 1920 de ••• ,.t.. rupıadı ye Her'·•· tetikte tluraJOf. çocuklar eler ıathk yo lart- ... ... • 
Ankarada verdi. Ylkeelır, R a ıkl mem· ı..ı ı t.ı ye 

Ba haıtahk hakkındaki le bakalına 11callta ithal ol hlla6metl omaJ ca•ane•I Da•••• •••• ~I r 
1 

· 
mazler. Aııcak ama ı0d6 pek ıonıuz •e Jeallmez bir kud- lekeU btrleıtlr•D ..1 luoa koymak içi• ~•••ar· 

aa•elerta btlıııtzltft ylzln· relin ılrünmHI olan bu l derek ae el ı 
dea ber yıl ıehlr •e k6yler yr.ih olup •e çocuk hea•m· ı6rg6a fe1z •• bereket ka1· doıtluiu» tebcl • ldtrdl la Poloo.ralalar araeı• a m . 
de bir çok J••rularımız bH de 1iiçl6k çekene ııcafı• nafı oldu. Btr çok aOzel çl · rlo teıekl&OrlerlDI bl ıakereler olacak••f· Ro•a· 

teılrtle recuian nude ve ba· y ye Roma... 1 d kt ltalyaa ıo-t l 1 T rekler ve faydalı mey•alar unanlıtan I ı de, ıpaoya • a aaıJor, 6 l1orlar Ye bu T b6tır• ar... •- 1 
1 1 ı 

JOıdeo nllfuı luyıbım ız da •e, dı . Fılvakl ne eıki 
1 

kan oü ı lllerlota çeat meı ç n 
çoktur. llitOn lokıllbımısa yol O bltıralar ki safer• bal· bir beyanat aeıredtlmtı. 

H~lı tabllde her ~ocu" :44 açan ve bOtOn .mıHeUer bırıbırıoe lcarıtlD•I bir Buolar, ortalıkta dolat~• 
•••tt• bir veya iki clefa bı . aruında mohım bir me•kl de.. • ı&ılHdlr . Fakat Muuollnl, 

verdlrea 23 i'lıan 1920 de 8 Ati a 1al••• 18 
JGk altdHt yapar. Bunun u ıln D yadlol Jerlne getirmek lflD 

Ankarada sa,ok Mıll~t zafferlyet zama•l•flDI laabr b ıayııı çoialar •• abdest ıu· Mecllıt açılmııh. hotl•D•Jor. Çemberliynın neler yapa l· 
lanarıa ıGrıOn (lıbal) denir lıyor •• oadaD lu:e-jlol pek iyi btllr. lıp••· 
k L •-ı Nı'met TunclJıv Bu ı6ılerde ••L1a••111• ı 1111 ı ı içi. çocua arın kakaıınan 11 11 

J :kell eD ,ada ki talyan 16•6 er D D 

'•nsı halı tabllde lranarya tıraaklarının bozularak tıhal taraftnda ılrGnerelı dolaıan ıtderek çocukta ııbal yapa mln, tedbirin •• m• B 8 gtrl çekll•HI ıotn D•f'edl-
lanıına yakın olup kı•amı olabılmeı• mlmklnd6r. klçlk çoculalar bakıauıshk bilirler. lıhalh çocukların dııen ın hlHH1 nedir? ua len beyaaname, ÇemberllJ· 
da koyu bulamaç sıbt •eya Ana ıQdl emmeyen, inek y0z6nclen ellae ı•çlrdıfı 1tlı bazılarında hararet y6lueltr, ltl 16.terecelı. lr k nı• Anm Kamaraııada ılı 
d.L ttt Ç LI d L ı. "'d l L 1 •- 1 b ı. 1 h l faLat ıımdlliL •uhak a i • raıtlaclı· '-• ••a ıer r ocua ar a ••· •eya •Utu ru Q 1 e vH enen •• mlarop u er ıeJI •i•ıaa bazılarında yil•H me a 1 a • alac• ı zaman ' 
d ..ı L k Yuaaalıt••• d ttldı » .. tin reası •eilıtr, aıva- çocuklardı mide Ye bafıreak ıokarak mikrop ahrlar ve tabltde kahr Çocuk tıhahn olan ıe1 ıu 1, tlıl teıadiif iti e r . 

• •.•-d.•.•.u.la•a•ı•r•aa-•.lk-6.ac•e8111!1ç!lomıl!l8b•o•z•u•lm_•.11-•ç•o•lc-o•l•a•b•tl•e•c•e•l•ı -b•u•n•1•a•r•m•l•d-e ve balırHldara::·~~(:s:o:n:u~d!6:rd~O~n=c~ü~ .. :'!f •:d~a:)~~•:a~d!..:e~d~tl:e:n~~le~r~tl~ls:.!ı:•:ra~D~~~=:;:-:;.:~:=~=-
•

6,1edl: «Allahm kudreti bir 
• $ 1 ıııal et. bl •••DTGrkdıllaln Tefrlka11: aa•aaaaa•••a-••o• btrleımeyl tecr6be etme1e lere atlar çektldl, kuranın çelctan malaz• arı kıta Yeya ' :• c E N G • z H A N •o lcaru •erd ılu. Böylece mev mukaddes yepralılara at nal· tıklertnl 16rdl~•;; G;:;:,:~ tek ıehfr Qzerlae tahdit edil· 

a ı a cut bö ilklf'rln &c11mı mühi ları altında parç•landı. laarlplert, bir 1 • mit defıldlr. O, dOayaaın 
! 1 mrnı •le nehır kapuıundan H b ı. ıle ç61Q arkaların• bırakmılt her parçaaı •• her aektaıı • an bizzat ı• re ııreraeD d h faz a 
D a çıkarakoehır boyunca inme- lar •e tlolaJiılle • ad ııerladedtr.» 
O Yasan: H. LAM.P Çıvlren: ENVER ATAfRAT : 18kıek kulelt bOy6k bir bl- beklemek lıtememııler ı. 
•• O 1e baıladalar; fakat Mofol na 6nGnde durarak bu•un C ıd aoara han, abnı lbt11ar fatih, ıamllırtnla 

011•aaaa••••D Tefrıka Ht il aaaaaaaaaa••• lar derhal arkalarındın J•· tıhıa .. rayı olup olmadıi•· am e• el tellkktlerlal laaklkl ı•reH• 
tııerek bQy6k blr k11mıaı meıhur clarllfunua mey • · d 

Mehmet ı•hı Buharada bu 
hracafıoı iimlt ediyordu, 

Fakat ıehlrla 6aiine ıeldttl 
zaman ıabıa çoktan kaçh-
1••• anladı 

Bubarada han, lallaun en 
mlhlm bir merkezi tle kartı 
lcarııya buluau1ordu. Etrafı 

12 mili laahrl uzualutu•da 
yllreek bir duvarla çe•rtl· 
mtıtl •e ıahtllerl bahçeler 

lleac• mahallerıle •• · 
•e 8 k t 
hat bir nehir tarafından • 
olunuyordu. Şehir 20 OOO 
Terkten mOrekkep bir kuv· 
•el mldafaaya malik bulu 
auyordu. Aynı ıamaDd• btr 
tok bGytUc imam •e ıey• 

Jttler, mGılGmaa iltml~r, 
lıttaplana lutabı Kuranın 

laafı•aları llaratla oturu1or· 

lar.&ı. 

Bu duvuların içinde ea
kln bir a teı, m6ıl0manla 
rın iman ateıt J&nıyordu; 

fak at bununla beraber ara 
larıada blyGlr nlf aklar tla 
mevcut ldt. Surlar hGcum 
ile •ıalamıyacalr lraclar kuv
·utlt ıdı Ye 1•1•t mGdafa 
a1a karar verllmlı olaaydı 

Mofollar tehirin An lr111mla· 
rm• ayak baımaları aylara 
mOtevalrkaf olurdu 

Ceaılz han « - Bır duvar 
her zaman mi!ıd 1a ftlerlnln ce 
ıaretloe ıöre kalan vera in· 
cedlr » Dereli. Fakat luha 

Tnrk lcumandaaları, 
ranın •-

1 i k Ddl taltlerlne ter• 
aba ly e ı 

k yvel mOdafaa 1 e 
ederek u d l 
beraber ,.1aaa or uıu l • 

nı ıordu Oranıa Allabın ı takdir etmeyi b1U1or • v• 
imha ettiler. nıaa ılrdl; burada hatip er, 

1 
batıl korkuları•• efl olduiu oaa anlatıldı ) a ara• 

Şehrin ıhtlyarları, imam ıamllerlnl etraflara•• top•· 0 b 
.e •·adaları •-u•el mOdafaa· Derhal ahoın 6.tOade 1 il tıezJit et••k iti• hl~ lr ,.. 

• • Jarak tmaa •• ı ım lllH& '' ekılL etml1ord•· leJA•I•. 
taraf andan terk •d•l•D ıehrl merdivenleri çıkarak camiye hakkı•d• malemat •erirler • LI -

1 d' t -' ti lr rm ••l•cl• patpereıt 111 r .. teılım etme1e karar verdi- • ' ' •e • ID••D a ı1ara dt v k Lıla 
b Lt O d 1 · Jım, Larbar, ••1rl •• 

le' . Hana btr he1•t rl•Ü· mta ere c:•• 1 ra aa, 1 . Bt lcu· 111 11 
r JO • laLlıar bir ku• .. tlD tim .. rllerek ıehrla anahtarlan rab Yeraeldenmtı deri eliti- d bu adam? Dire • 

- Kem tr LulAıa biraz fe•kattaltla ıl· teıltm edıldı ve ahalinin il•- ıeal ve parlak mlfferl fçlade b ytde eordu. • 
ratlarının bafıılaaacalı ••· olduiu halde, karııaına top m•bterem lr 181 rGaGJordu. Bulaara tl•dlJ• 
dı alındı. Şehri• vallıl, .. lanaa talebe •• Mofollara Ali•: 1...1 d kadar, du•arları•ın lçl•de 

bir nutuk frat etti. S dıye fıeı .a 1
' • 

lrerlerlD bekl1eıt de iç ka allaLıD 
0
•

1

1
•erlmlse .6adercllfl yalnız mimi• 16rm6ttG. 

le1• ı ı fıntlı. Mofollar ODU - Bea bura1a, ılztn be • ·- sı.ıa laGk6mdarıDIDID 
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binaya yanar oklar attılar . ı6ylemeye reldım. Dııarda bt , ı,ı ılı ı61lemelr ku r•· el 1 l 

h b b ti.. maltk buluau1ordu • dlf•r lalkQ111 ar arı . Mil 
Savarllerden merekkep bir ne ot ne de u u at ••r ve k k lcıhcımıa ku••etlle imha et· 

tufan, ıehrın ıenıı caddele· Hkerlerım •lattraç ltladedlr· hitabet kOreGıGne ~· ara 
h b b halk • .ıoaru d6nd0. Evveli ttmıe, onu da yok etme1e 

rlne yayıldı, anbarlar •e ler. Derhal u u at depola- • ldl O .ı 
dl.lerl ıserlae bazı ıualler ıe m. Da yar.ım etme· 

hububat depolarının kapıla. rınısı açını• 1 t h 1 d ı f eorduktaD ıonra eamlJe •it. Y n •· ,. hmlarak, ııllmların ı&s fakat, anıa r• 81 1 • 
1 il a •k•rlut meala bir bata .Wu"8u - SOll\1 VAR raıları araııada klllplaane· lfla kot•' ar • • • 
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AY'A ı 4 TORKDILI 

------------------------------------------------
1 gilte e v Leh -
A a ih il A fıe. 

evyor 
(Baıt rafı .üçüocü eayf da) 

tPravd » ıazetealnln 2 
alı D 193!l tarih il nüıhaıı
DJD beynelmilel menulıır 

ütuouad dn.ıltere ve Leh 
Alm D hUl6fı» baı·ı~ı al
tı•da tntr r eden makale
de Çemberlay ın 31 m rtta 
A Yam Ka ara11nda harici 
ılyaıet be.kkıDda yaptıfı be· 
yanalı ele alınarak ncOm· 
tö1le denllm ktedtr. 

«Leh - Alman münaeeba· 
tıaın btlbae.. buıüo Merke 
zi Anupada huıule ıelen 
ıerıtn vaziyette tlddetlea· 
meat, lngtltere ile Franeada 
aleni bir debıet uyaadırauı· 
tar. Bu me1eleye Loodra ile 
Parlıte ne kadar büyük bir 
ehemmiyet verlldlilnf, Çem 
berllynın bir Leh · Alman 
lhtdlf ı halinde lnıtlterealn 
alacalı vaziyet baklunda 
ıayet etraflı bir ıurette te · 
vakkufun lizumunu bı11et · 

meıl keyflyeU ıle anlaıılabl· 

ltr. Halbuki lnııltz bOk6me· 
ti, malt~m olduiu Gzere, 
Çek Sfovalryanın ortadan 
kaldırılıtını ve Memelln Hp· 
tını oldukça lt6yük bir ı'1-
k6oetle karıılamııtı. 

loılltZ Bııvekılı; eler Po 
lonranın lıtlkllltoe doiru 
dan doiruya bir tehdit baı 
161terdlil ve Leh hüktımetl 
de kend• milli kuvvetlerin· 
dea lıtlf • ederek muka. 

vemet 16ıtermeyl mutlak 
sarurt g6rd61tl takdirde, in· 

rıltere hillılQmetfnln Polon 

yaya elıaden ıelebtlecek 

tam bir yardımı ıe>ttermelr

le kendini m6kellef ad ede
eeilnt beyan etmlttlr. 

Çemberllynıa bu be1ana
tı, Polonyanan emniyetine 
fatlıt Almanyanın tecayüz · 

lrlr ılyaeeUnden dof an ciddi 
bir tehdidin mevcudtJ• · 
Ual teıblt ettlfladen do'ayı 

tok mühimdir. lnıllfs Baı· 
veklllnla bu beyaaah 17 

martta (Çelr Slovakyanın 
Almaa aıkerlerl tarafındaa 

ltıallnden ıonra) yapbiı be· 
yanat11le mukayeıe edile 

cek oluraa Brttanya boka 
metinin ne oluna olıun bir 

çok feraiatler be ha11na mQ 

tecavlzlerle anlaımak Ha 
11nı ıOden Cmuıalemet,, ıl· 

Y•Htlnln ademi muvaffaka· 

yetini itiraf etmek mecbu· 
rlyetlnde kaldıiı netlcHI 
çıkarılır Bu glln Avrupada 

hiç blr «meaalemeln ıö 
rOnm mektedır . Btlaktı m r· 

• ke:ıl ve cenuba tuiA.nupa ha 
rltaııoa yeni ıekdler verilmesi 
alcbıldtflne ıttmekte, yeol · 
den 1eul aıkert lhtlllf kay. 
nakları dolmakta ve biltün 
lıpaoyayı, Tuna banutle 
Mtrkezl Avrupanın mühtm 
bir luımını lttlla eden f aılıt 
tecavGz dalgaları daha yü -
aehnektedfr. Münib ıt1aaetl 
nto tamamlyle lfllı etmıı 

olduiuna bundan daha iyi 
Itır d itle artık lüzum kal
mamıttır. 

lnılltere blktımetlnln reı 
ml ı•z lesi «limen Çem · 
berllynın bu nutkuou tefılr 
ederkea «Tamamiyet» ve 
«İıUkllb kellmulerlnl kulla 
narak, lnıılız dlploma1lılnln 
hakikat halde PolonyanıD 

~iman metal•batını tatmin 

etm ıine 01la muhalif olma· 
dıfını, yeni logllterenln Leh 
Alm o ibttJAfına muhalif bu 

lundu§unu, btr Leh - Alm6n 

harbinin zuhuru u fsteme~t

ilnl ve bununla ber ber Po

looyamn müz ker ler neti 

cesinde Daotzlil ve belld de 

Dantzlıden dab fazla11nı 

Almanyara terkto kaUyyen 

muhal ı f bulunmadılanı ıöy· 

lıy•cek kadar tlerf Yarmıı · 

tır . 

Brıtan1aom h rlct ıtyıse 

tine olan itlmadıızlak, de-

ill yalnız faılet tecavüzleri· 

ne yol aç o, halta ıulhcu 

devletler cepbeıloe darbe 
vuran M6oıhıa dojmdufu 

aeUaelerdeo biridir .. Bu ltf

mad11zlık, ocak logiltere 

nln f aıtıt ıec vüzlerlnln 

bundan ıoorakl ıenlıleme 

aioe karta fılen faal bir ıu 

rette mOcadele etmeie ha 

zır bulundufunu ıöıterece.k 

ted~rler ıoouada bertaraf 
edllebtlır. 

Ll tn «Tlmes» in tefılrle 
rl bu Ulmadıızlıjı bır taraf 
etmei• defll, ancak onu 
dertoleıtlrm•le muktedir · 
dfr » 

ulzvHtia» gazeteılnln 2 
a r1an tartlall n6ıha11nda ıa
tııar eden ve Munıb anlaı
ma11ndan e•vel ve bu aa· 

latmadaa ıonra Anupada 

tabaddOı ecen •azlyetlerd n 

bahlı uzun bir ınakalcnln 
rezüme1i olarak Münıbın 

ıayrl müteoav1• . devletler· 

den ekserlılnln Ye evvelemlr· 

de loıllter• ile Franuoın 

kollektlf emniyet ılyuelln· 

den feraiat f'derek ademi 
mGdahale yaslyeUna geç 
melerl neUcealnde dofduta 

ve timdi lıe bu devletlerin 
ademi mldahale ııbı tebli· 
keli oyuadan •az ıeçerek 

hakiki kollektlf •moıytt ve 

tevavOzlcrle m6cadele po· 
ztıyonuaa • vdetlerl zaruri 
bulundufu ııaret •luna:ıak
tadır. 

---'Dili -

kaltar Y hayır mOeueıe · 
lert azaları ıçılıtt• bazır 
bulunacak, Nev1ork lımaaı · 
ns elc.ın 150 h arp ıemlıl 
Ye 50 000 denizci mer ılme 
lıt lrak edecelttlr. 

Şlm il A erlkı Cumhu· 
rly ti üçük hır d vlet ola· 

rak 150 aeoe evvel teıek
kül etmtıtt Bu cumhurlye 

tın ti relıl Corç V t'nıtoo 
du lcraı hu bOyük d mı• 

yOz ellinci yılı münuebe · 

tiyle tertip edtldıtı için ya· 

pılıcak açılıt merasiminde 

V •tlaıton namına da bir 
pay ayrılacaktır. 

Serginin açılacalı yer btr· 
kıç yıl 6ace bOyük Nev· 

york ıebrlnln ÇÔJ' yeri idi . 

Koıkoc m mleketın bütan 

plılıklerı buraya toplanırdı 

Yaimur yafdıiı zaman bu. 

raıı bir bataklık haline ge· 
il yordu. B• bataklıkta Ame 
rlkalılar bir b6y0k park 

meydanı ıetırmlılerdfr . 1 O 
Bın afaç d'ı ktlmtıtlr kt . bu 
•taçlar ıtmdt ıölıe yap· 
maktadır . 

250.000 de tur .. yoa ala 
ıı, milyonlarla çiçek de dl 
kılmlt olap bu çrçeklerdea 
SQo.QOQ taneıl l&ledtr. La
leler Hollan•adan getiril 
mittir. Serıı mahallinde 40 

kllometre ıokak ve bunu• 
iki mtıll ya ya lraldarım ya · 

pılmııtır Sunl 161 ve lıa
nallard bQyQk, küçftk k • 
yık ve yatlar yOsecekttr. 
Huıuıi llmaa,~ıtmendQfer ve 
tramvay tıt .. yonları, tele 

fon ve radyo merkezleri ve 

dlfer muhabere v .. ıtaları 
en kOçülr teferruatına kadar 
dlltüniıl6p hıt• edtlmlıt f r. 

1- ederal Amerika devletle
rinden her blrt namıaa lnıa 

olunan •uaszam binalar 
Jetlllıkl r tçfnde gözüldlr. 

Serılye ald lauıuıutl ve 

umumi bıaa ve pavyonlar, 
yerli birçok müeıHıelerln 

malazaları, abaacı devlet · 

lerln pavyonları yekdtierl•· 

den daha QıtQn •• rekabet 

edcır derecede ıOzeldırler . 

Potemkin bu Bunların iç takıtmah Ye 

mim rl t rzı t lmdlye kadar 
gün /st nbulda dOny mn hıçbfr Je-rlnde IÔ· 

b l k 
· rülmemtı der cede mlltenev· 

u unaca • .ıdır . 
(Baıt rafı birinci ıayfada) 

k.6H lnnoffa da konuımuı 
tur. 

Bnllreı, 26 (A.A ) - Ha
u ajon11 bildiriyor: 
Remanya resmi mehnfll . 

leri Potemktnln .hiç bir Ro 
men ııbılyetlle temu et
memlt olduAuou blldtrınek
tedırl r. 

lıtanbul, 26 ( Huıuıi ) -
Sovyet Ruıya Hariciye Müıte· 

tarı Potemklnln yaran(bugGn) 
akıam tehiri ize ıelmesfae 
intizar olunuyor. 

Doıt devlet Hariciye MOı 
teıara derhal Ankaraya ha· 
reket edecek ve rlcallmlzle 
mOhtm meaeleler hakkında 

mftzakerelerde bulunacaktır. 

Potemkln, Ankarada iki 
ıG• kalacaktır. 

Sergiyi ziyaret ed nier 
bir otomobilin na11l J& ıldı 

jım, otomobil I ıtlklertnln na 
ııl meydana ıetlr•ldlilot , 

radyo ve dıklt maklaelerıle, 

Mısır 
ordqsunun 
manevraları 

(Baıtarafı birinci tayfada) 

haklundaJaıllterece teminat 
Yerlldljlnl, bir harp halinde 

M11ırın, eıkl doıtu olan in 
ııltere ile birlikte hareket 
edece4ln4, bu huıuıtakl ted 

birlerin ıtmdıden alındıfını 
a61lemı1t1r. 

e 

gısı 
aoçlarya ve huap r-oakl· 

nelerfnfn, tr l:ı.tör, kamyon, 
tayue, lokomoUf ve vapur-
ların intan elt v makine 
lerle nasıl y pıldıfnn göre· 
ceklerdlr. 

Erk k vo kadın elblıclert, 
tuvalet t kaml rı , bir ev ka 
dıaınıa tılerlol kolay!aıhra. 

cak tek lk ııterla nelerden 
lbu t olc:luAu, çocuk oyun
cakları, lıtıhllk maddeleri, 

mobll1a ve her türlO laıa 
levazımatı, etki ı rgllerde 
olllufu ıtbr, huır bfr vazı 
yette ıö tortlmeylp, haoııl 

YHıtalarla hazırlandıkları 
16z lnOne lconu1muıtur. 

Serr•de 201 laelr ıflt •er
meye hazır bir halde bul•o· 
durulanktır. Bu ineklerden 

ı6t eafınınıyacak, bu ıüt · 

lerden paket haltade peynir 

ve yaflar meydana getirile· 
cektlr. Japonyadan gelen 

ltçller ipek doku1acak, Çın· 
itler lctraz afaçları altıada 
çay demllyecektlr. 

Ziraat, hayvan beıleme. 
unayl, trcaret , malf1e, 11h· 
ht koruma tılorl, yangın ve 

dtier lfet1Hden korunma 

çareleri , kGltOr tekemmlllta 
kara, ıu ve hava nakliye 

va11taları, maarif, Hkat ço. 
cukları yetııttrme uıullerl, 

reılm, muı\ld, din , asri av 
itleri, be1nelmtlel mlnue· 

betler, hayır iti rl, baDka · 

cılık ve dlfer blnblr tQrln 
medeni ftl•r ıerıtde teıhır 
edilecektir. 

Seralye ıelecelr ziyaretti · 
ler fçtn y rla it ve 6ıtGnde 
nakil vuıtaları tıltyecek . 

Trea, tram•• y omntbnı, 

vapur, tayareler m6temadı 
yea ıtdlp ı lecektlr Bır 111 

atte 10 000 in.anı ı rılye 
ıetlrlp g6t6recek U!ırld •a. 
aıta temin edılmtıtır. Seral 
yl 60 000.000 fnıaaın siya · 
ret edecell tahmin oluaaak· 
tadır. 

ilk ıftnlerde ziyaretçilerin 
.. ,... ı . ooo 000 dan •ıaiı 
olmı acaktır. Serılde 80 
tan hDyGlı lokanta buluna 
caktır. Bu lard n baıka ı•· 
nlı pa•yoalarda ıofuk ye

mekler eatılacaktır . 

Tiyatro ve ılnema ıalon 
larında m\lalkt meralrlılan 

bQUio düo1a muıtkltlDH · 
larından parçalar dınleoebt
lecektl r 
Dnn1anın en büyGk kom

pozltlhlerJ bu aalonlarda ıa· 
Dalının ihtfin1Qfün6 iÔlte· 
recel&tır . Balet eeyretmck 
lltlyenler bu lıtthalarını do-, 
ya doya yerlao getire lle. 
ceklertllr Amerika, Avı upa, 
Afrıka ve Aıyanın muhtelif 
me leketlerfnden ıetl rllen 
truplar birkaç ay aerııde 

icrayı IQblyat edecek lr. 
t 

Kayıp şı~ı~etname 
925 SenHtnde Ômerk6y 

Hk okulunun ıoo ıınıf andan 
aldıiım mezuniyet ıahadet

namemt kaybettim. Y enlılol 
alacalımdan h6kmü olmadı · 
iı ilan olunur. 

lzmlrler maballeıln· 
den A•dan ıokak 

41 aumaralı lb · 
rahim Ertan 

27 NiSAN 111 
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DOKTtJR 
Fahriye Altaylı 

KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM BiRiN
Ci SINIF MOTEllASSISI 

Muayenehane: Milltkuvutller caddtıi No: 1J4 
P AZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT il 

DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL V! 
TEDA VI EDER. , 

- • 181SB ............ ..1 
Edremit Ortaokul 

Direk törlüğünden: 
Okulumuz blnaaı çatı ldremttlertntn mtlbayea •e yeri· 

ne •a•ı iti 14 4 1939 tartbtnden itibaren J S ıGn mtlddıtle 
açak ekılltmeye konulmuıtur. Ket!f bedeli 1113 liradır. 

. ihale 29 4 1939 cumartesi güol aaat 14 te okultla mG
teıekktl kombyon huzurunda yapılacaklar. 

Şartname her ıün okul 'dlrektörlOiünde 16rlleblllr. 
Muvakkat teminatı SJ ltra 47 5 kuruıtur. 

Çocuk 
(Battarafı OçGnc6 ,,,fada) 
de ter Ye ıldtk de azalır. Yav· 
runun cildinin ratubett, tara
veti ve alaıtıktyetl kaybolur, 
vClcut porsuk, kuru ve buruıuk 
bir bal alır. lıbal devam 
edip tlddetlendfil zamaa 
~ocuk ka1elut haline ıeltr 

ve Adeta 6lüm çebreatode 
ıörülür. 

Koruıa va tadavl 
Baılıca korunma çareıl 

çocula aaae1tnlo meme ver 
meıl Ye 11cak me"ılmlerde 
eaflak yollartle bakma11dır. 

Çocula anne ıGdO vermek 
lmk6.nı olmuıa: Sot ana · 
nın haatalıkh olmamuına, 

ıGdGn çocola u11un ıelme
ılne dıkkat etmek ll•ım · 
dır 

Slitanne bulunmadıtı tak 
dırde; tnek ıl1dü verllec kH 
ana ıütüne yakın bir ter· 
ktbde ıulaadarmak, J•ila ve 
fazla ıekerlı olmamuına 

dıkkat etmek ve her defa· 
fında taze taze kayaat&hp 
verilmek J&zımdır. 

Çocufa kutu ve toz tfit
lerdeo Yertlecelııae toktoruD 
tarıft üzerine her def aıında 
taze taze huırlayıp kaynat
mak ve temiz ıııe Ye em~ 

ztkle vermek icap eder 

Çocufun yazın ıündelık 
bao1oıuoa, üıümemeılne, 
.. addinden fazla elbiae ıty

memeılne, kaynamrı ve ıo 
futulmuı ıu •ertlmeılne dik· 
kat ederek lahalden korun · 
mak m6mküodilr. 

Bebeklerde ve küç6k ço 
cuklardo yazın lıhal ıörli· 
lüoce tik 1apılacak ıey, be 
men ı~dil ve mamaları ver
meyip keım~ktlr. Böyle bir 
çocufa ıadece kaynamıt az 
tekerli ıudan kaıık katık 
verilir ve byna tcabıDa ıö
re 24 · 48 aaat llevam edi· 
Ur. Su yerıue biraz ıhlamur 
papatya çayları da verllebl 
lir. 

Y apdan bu ev teda vlıl 
ile lıbal keıtlmezse veya 
ııddetlealne bebek mubak 
kak bir çocuk hHtalıkları 
mütah 11111na, buluomadıiı 

takdirde bir doktora •6ıte· 
rllmelldlr. 
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ishali 
rinde açılan çoıuk maay•• 
ne •e balrıme•lerlal ••ut
mayınız. Burada memleke· 
tlmJzln k11metll çocuk baı· 

talıkları mdteba1111ları var· 
dır . Bunlarıa 161ll1ecelderı 
ıeyl yapını• • 

Y arınıa bdyDft ,, Ye buıl· 
nGa kOq&kterlnl 6ltllrea çok 
telaltkell bir h&1talılr ela çe · 
cuk Jıhalldır 

H•r aDanıa bu baatıhk

dan korunma çarelerini .. ıl
meıl •e yavrularımıınn ke· 
ruDma11 •• lıbal ltaılanıı· 
c1ada hemen IJI etmek lçla 
tedbirler tı lınmHı 'i•ımtlır. 
Bu ıuretle J• nularımıaı ke· 
rumuı ve olfuıu•u• da art· 
mıt olur. 

Bıhkesir ticaret ıı 
sanayi odısmdın: 

Balakeıtr vlllyetl merlıe. 
sinin Aaaf artalH •aba ile · 

ılnde Selvl çıkmazında 8·• 
numarala hanede oturan TQr 

kiye Cumhuriyeti tabaataa· 
dan olup Y eıllli ••ml cıva. 

randa 38 numaralı dOkklaı 
tkametılhı t rcarl ttttha• 

ederek 931 yılından beri 
bakkaliye ve peyolrclllll tt. 

caretıle lttlıal ettllderlnJ 
beyan eden Abduarnıalı oflu 

Şahap ve R ıat Ataldıaıa 
unvaaı tlcareU bu kere 

( Şahap ve Reıat Ataklı ) 
olarak teaçll ecltldlil ılbt 

bu uavanm imza ıektllerl de 
TGrkçe el Ja•ıatle (f. A.talı 
lı, R. Ataklı) olarak Ucıret 
kanuounua 42 ocl •aclcieıl 
a• ıöre Balak.sır ticaret ve 
Hnayl oda11nca 13 4 939 ta 't 
rlhlode 10&9 tlctl ıa111ana 
ka1dedlldlii ilin oluaur. 

Kayıp dip'omı 
1937 · 1938 Dere 11lında 

Çank1rı orta okuluadan al· 
dıfun diplomam kaybol· 
du Y ealıinl alacaf ımdaa1 

Hkltlnln bClkmü olmadıl• 
llln olunur. 

Çankm erta okwl 
Çocuk JıhallerlnJe 

lekeUmlzln pek çok 
mem · mezunlarından 

yerle· Tabir Selcuar 

Ba11ldıf1 yer: V allyet Matbaaaı- Balıkeılr 

' 


