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Ankarada yapılac.ak görüşme· 
lere ehemmi . et veriliyor. 

Berlin _ Roma mihveri 
ve Bulg~r~stan 

-11 öyle11tek istıyenler krala şöyla diyorlardı: 
vaziyetin vahamet n s ----~ , • 
«Bir kere dGha aynı hatayı düşmOş olın Bu ıarııtan 

Potemkinin, Türk-Rus dostluk muahedesinin askeri birit
tifakaçevr·ımesini hüki'ımetimize teklif etmesi muhtemel. 

-·~. 11 dt~a ma~voluyordu.• ııar mecllılnde ıeçen ılrlll 

Londra, 27 ( Radyo ) -
Sovyet Ruıya Hariciye Ko· 
mtser Mua•lnl Pote kinin 
Ankar da Türkiye Cumbu· 

rlJetl rlcah ıle miiblm mü
zakerelerde bulunacajı ıöy 
leni yor. 

Devli Herald g zeteılne 

ıöre, Potemkln, Tüı iyeye 

Alakadarlcuca ıöyl ndlil 
ne naz; rao büti\o Avrup 
ıly &t m haflltafn nu ıları, 
bugünlerde Ankaraya çev
rılmfgllr. 

latanbul, 27 - Sovyet 
u ya Hnrlclye Komlıer 

Muavini Potemktnla ıel-
meıfne intizar olu 
ouyor. Potemkln gelir ge1mrz 

i giliz don 
nevralar 

------

ması 

b şlad1. 

ıu lkl teklıfte bulunacaktır: 

) - Türkiye Ruıya doat· 
luk muehedeıtnln derhal 
Hkert •e ılyaal Utlfe.ka çev· 
rllmesl; 

hem n Ankar y b reket ede-, 
cektlr Ankarada mühim 

müzakereler cereyan edecektir 

Diğer taraftan Alman do
nanmasının bir kısmı da 
dün Cebelüttarıka geldi. 

2 - Bir teca•üz halinde 
Ruı orduıu ile Ruı donan-

ma11nın derhal emrine veril 
meıtne mukabil Türklyenln 

emniyet pakhna dahil ol · 
ma11. 

Ba reı, 27 (Radyo} 
Potemklnfn Ankaradan a•· 
detlnde tekrar buraya ufra· 
yacafı ve o •akte kadar 
Avrupa ıe,abatından dan· 
müı olan Hariciye Nazarı 
Gefenko ile mOh!m mGza· 
kerelerde baluaacalı ı6yle
nlyor. 

Ruzveltin mesajı üzerine: 

HOKOMETIMIZIN 
HITLERE CEVABI: 

Türkiye tehdit edilemez bir 
vaziyette bulunuyor. 

NDkômeı, sorulan sual Aİİİlnyara v rilen c v ptan 
Bılkaı Arıtıntı devlıtlerini de ba~erd r etti. 

Ankara, 'J7 ( Huıuıi ) -

Ruzveltlo meHj ndan 
•onra Hıtlerln meaej da lılm 

l•rt ııç n devletlere birer 
lnubtara g6•dererek Roma · 

Berltn mlh•erlnln tehdidi 

lcarııılocla bulunup bulun 

rnadıklarana ıordufu malum· 
dur. 

Haber ahndıiına ıör hü 
ldhnetıınlz bu ıuale cevap 

ver111ı1t1r. Verilen cevap ıu 
mealdedir: 

«Türkiye kendisini 
hiç bir tehlike kar
şısında hissetme· 
mektedir. Esasen 
kendisinin tehdit 
edilemez bir vazi-
yette olduğunu da 
ayrıca tasrih eder.» 

Hükumetimizin bu ıekil 

de cenp verdiği, Balkan 
devletlerine blldtrllmlttlr. 

Gafe ko Lo dr -
dan dü Pari geldi. 
İngilterı Hariciye Naz r ti tar f rn~an nesredilan bir 
tebliğde iki hükOmet rasmda bütün meselalerde lam 

bir anlaşmaya vanldıüı bildiriliyor. 
· Parlı, 27 ( A. A. ) - Ro- ı Loadra, 27 ( Radyo ) -

H rlclye Nuıra Ga. Rom oya Hariciye Nazırı Ga. 
DHDS'a a d d buiOD fenko, eaat 16.JO da buradan 
fenko Lon ra an Parlıe hareket etmtıttr • Ga· 
Parlse ıclmlttlr N tt fen o, gazetecilere beyana · 

1 ı H 1 ly aııare · 
oıı fa ır 

5
_ tındn: 

nln lttr tebltğfoe 8d loglllz ric leyle açıkça 
re. Lo•erad~kl ı&rüım ler 0 aol ıtık. Buodrn dol yı çok 
en kati açıklık ve 1.m mth emnunum· Bu buıuıta reı· 
il• hakim olduAu •e büt(la· m ~ bir tebliğ çıkacaktır. 
meHleler laakkında l l on zla bir ıef söylemek lii· 
hCik6met artuındekl gl5ril& fa btt1etallyorum de· 
bırllilnl t.y:lie hizmet eyle· zum n 
.tııı laıldlrllmektecllr. tıtlr · 

Londra, 27 (A.A.) - ln ı 310 bin kiti aakere alına
glheretıle mecburi askerlik c khr. 
kaou•• din Avam Kamara laglltere; Fransa, Amerl· 
sına verllmtı Ye Baıvektl ka,Almanya ve •ltalyayı reı · 
Çemberllyn bu mftoaıebet men keyfiyetten baberrdar 
le lteyaaatta bu1unmuıtur . etmııtır . 

a., •• 1111 bu be1anatıada Mecburi askerlik kanununun 
kaaua.... kabulG lfizumun- Avam Kamarasında müzakere
dan lıııalaıetmlttlr. 
Baınkll huıün de Avam Ka· Si08 baŞ18ndt. 
•araauııa bir takrir vererek 
meeb•rt askerlljlo eıu ftl · 
'9arHe kabulü hakkında be-
aıce b• kıam bir k rar 
Yerlim ıfnl tıtemlttlr. 

Ke•ar• tolırlrJa müzak • 
reelae baılamııtır. 

ISu ka•w•a g6re 1tmede 

Re11aa, 27 (Rııdye) - Ga · 
zeteler laııltereota ecburl 

ulıerlfil k~bul etm huıu· 

uına alt yaptıklara neıriyalt• 
logllterenl• la rlel tazyikleri 
altında ve kuaunrlılılar lçlude 
ldı!ı bu tedbirin hiç bir ehem· 
miydi olmadafını yasıyorlar. 

Mer z Ba kası 
um mi toplantısı. 

938 Yılında banka mua
melatına 2.021.322 
lira kar temin edildi 

Cumhurlgtl J,erke:. Bankası umumi merkezi 
Ankara, 27 (A.A } -T6r Londre., 27 (A.A , - la. 

kiye Cuınlaurlyetl Merlru aıll• doaanm.,ı Şarki Ak· 
Banka11 alelide •mum! ile· denlsde •••••ralara llaı 

1 38 lamııtır. 
y ti buıüo taplandı, 9 Al1111•• donanma11Dın bir 
yılı idare mecllıl ve müra· luanu CebelQttarslra ••lm•ıtfr. 
kabe heyetf raporlarıaı taı 
vlp etti. 

1938 Yıh•dalrl INnka mu• 
rpeleaınden haııl olan lllr 
2 021.3~2 liradır. 
Beher hlueye 140 kuruı bir 
temettü te•zl rdilecektır. 

VonPapenl•tan 
bula geldi ve he
men Ankaraya 

hareket etti. 

-
Kral Borls 1 

1b•erıoı11 
Berlln-Roma 111 

Yu oıla•Y1 ve 
Mac•rlıtan, 1 ıtteflkler 
Bulgarlıtao ıthl 111 lkaD 

1 1 oıD Ba 
arama11 ve ta J• eıl 

k tıtelll 
Antantını dafıt•a 

1913 
deki 

Bulgarlıtanın da Bal 
bududları •erll111edıkçe il· 

ır111ı1ec• 
kan Antantına 1 ıöılerl 
al bıldırmeıl bltClD 

8 tıariltıa bir m&ddet lflD 11 

Qserlne çev.rdl b 
ıçınde •· 

Bulıarlatanın 
1 

oslJ•tl 
lundulu mtıkO d bir 
yakından tedklk • •kD Bul 

1 • ere Fr nı1z ıazete~===- -= 

Hı vatlarla 
Sırplar arasın· 
da konuşrna. 

do) -Beıırad, 27 (R• ' uda 
S 1 r ar•" Hırvatlarla, ırp a Oza· 

denm etmekte ol•D • 1 
ur. Söy ea· 

kere netlceleoadı • 
far•• o 

dıjlne ıöre iki t•ra 11111ıı1tle 
da 20 Hnellk ıeç A I 

D 8f 
nihayet verılmlıtlr · !iti 

ı kral 11• 
maoın mahlJ•t d ı. 

d k olun aa•
tarafaodan ta• 1 

dılecektlr· 
tan •onra tlin e 

Belırad, 27 (Radyo} _. 
b ıyet ••· Hırvatlara mu tar 

r!ldlil hakklDdakl aala1111a, 
kuv•etll bir ıhttmalle yaran 

1 a mera 
imzalanacaktır. aır Hırvatlar 
ılmlol a>Oteakıp 

M ek Hırvat lideri Doktor aç ' 
mebuılaranı Zalrepte topla· 
,acak ve keodllertyle bir 
koaferanı alrdettlkten ıonra, 
ıelecek hafta buraya gele· 

cekUr 
Doktor Meçek, burada 

meraılml• karııl•aacak •• 
belkt de, fıtlf a etmlı ola• 
Z • e yenlik•· ••oıkoYIÇID 1er D 

1 emur edl· bloeyl teıkl • 111 
lecektır. Maamafıb, M•çekl~ 
b&yle ltlr teklifi kabu 
etmek tıtemlJecttfl ve ıım
dtkl bat••"" Ze.eılıo•lçln 
tekrar kabin• teıktllo• me· 
mur edllecrff .a,leafyor. Gafenko, gece Plulıe va

racak ve orada buluamakta 
olan reflkHına mGlA.lcl ol · 
duktan ıonra, yaran Fran11z 
Harlclye Nazm Jorj Boone 
ve Bıatvektl Daladlye tara· 
fıadaa kabul oluaıcaktar. 

lıtanbul, 27 (A A.) - Al
manyanın yeni Ankara 1eff. 
rl Von Papen don ıabah ıeh 
rl1Dhıe ıelmlıUr. 

lıtanbıd, 17 (Huıuıl) 

Af .. aayanıa Ankara ıefare 
Uae tayin edilerek dan 
ıehrfmlze gelen Vo• Papea 
akı•• treatyle An karaya ha· 
rek•I et•lıtır. 

tnlerl. rerelue Bulgar lua· 
huın 1 hsl tf'lreddOdOnl 161-
le hu Ilı• etmek tedlr: 

Bulgaristan hanıl tarafa 
meyletmek lbım ıeldlllnl 
bir tOrll keıtlrememektedlr. 
Oobrucayı ve Makedooya
nıo bir lnımını yeniden el. 
de etmek, Ete tienhtlnde 
bir liman kazanmak ıerçl 
ılk nuarda çekılıdtr Fakat 

1914 _ 1918 harbini unut-

a bir kıllm halk Alm•Ja 
manyaya b•flaamaaın •• 
kadar tehlikeli oldui•DU 

blıHtmekte •• bir karar ••· 
rememektedlr. 

Geçen perı•m .. • 1ln6 
toplanan Bulıar mecllıl bu 
d616acelerl çok ıDzel btr ı•· 
kilde alnettlrmlttfr. 

Aynı ıünkO içtimada ba· 
rlclye •ekili Almaa1anın 
Çekoslovak, ltalyanlann da 
A"nnutluk hldtaelerl hak· 
kıoda ınhat .ererek, hl· 
\nimetin harici ılyasett•t bll · 

dtrU1lttlr. 
Muhalif meb•ılar teker 

teker ı6s alarak hlkO•etta 
ıiyaıetl•• ıtddetle lalcu• et-

ndılerdlr • 
Bu1ıarlıtaaıa ıabık Parlı 

ıefı rl MClly6 Sta1aof ı6ı 
1 ._ yakında bir la1ıar a ara•, 

heyetinin Berllnl :&tyaretl•• 
a• ıtbl blr mecburlJ•tl• 
l111ll otdufunu vı Bulıarla 
tanın da Çekeılovakya •• 
ya Arna•utlufun lklbetla• 
uframıJACalını kimin temi• 
edecellnl ıormuıtur. 
Müıya Staynofdan ıonra 

ıöz alan m~buı Sakbarof 
ıddetle hOk6met• bDcum 

ld k Köaelnnofu A•ru· • ere , 
pada yalnızca dlktat6rlerln 
hakim oldufunu •illet• 
l•andırmak htemekle ltha• 

etmtıttr. 
Toplantı ekaerl mebuıla· 

rın boınutauzluiu aetlc!llD · 
de ıGrülUi ıle nihayet bul· 

muıtur \ 

Bu'gzr kralının şüphılerl 
Bütün bu hldlaeler Kral 

Borlıl endlıeye dOıDrmekt•· 
dır. Kral yılbaııadaaberl 

d Llr,.ek ııtııareler 
ıerarın a " y 

yep•alatadır. 
Kral Borfı, Nası uıullerl-

al biç f,efeame•• dahi, al
le•f yasfyetl dolaylıtle mec 
bur•• lt•lrara merletmek
hıdlr (Ma16mdur ki kralın 
karm. • Vıctor !manuelin 
kısıdar.) 

Balıar krala ltalraa-Al
man anl•ıma1ına ılrtldlil 
takdirde Bulgarlarla mlb•er 
emelleri ufraaa Balkanlar 
da 16nüllO asker vaziyetine 
ılreceklerlnl takdir etmek· 
tedlr. 

Maamaf ıh ltal1an - 11-
maa anlaımasının kendıle

(Soau lçlncl 1&Jfatla) 



: ı 

Çocuk Haftası münasebetile: .. -
Balıkesir annelerine öğütler 

Çocuk nedir?. Halt, ııhbat· 

ta olaD ana •• babadan ku · 
ıareuz olarak dofan IDHB 

lteazerf mini mini bir varlaktar. 

Y alaız çoeuk •eya babuıuı 
nenad bGyOk laıaaların kcı· 

t6ltllmOt bir ıeklt deilldtr; 
• ltaılra bir me•cudlyet ve 
lıaaıka hır llemdlr. Hah ıı 
batta dolan her çocuk ya
ıamak •e btiylmelı bakluna 

mallkUr. Ne•laln bakaıı lçfo 
ltu tabiatın ezeli bir kanunu· 

dur. 

Çocuiua meydana ıelme 
ıl, laıanların lreaaeet,ıoy •• 
ıepunu muhafaza etmeal 

iti• ana •e babanıa btr yu · 

•a kwr .. 11 ıarttar. Bu mOt 

terek çahıma kut larda ıa -
yet .. zel ı&rQlGyor. Onlar 

da J••alarını beraber yıpa . 

rak ya~rulannı bGyQtGrler. 

Bır tok hay•anlarda hep 

ıı.,le yu•a kurmak HYkl ta 
ltHal •ardar. Yalnız ara

••• lttr fark •ar o da hay-
•aaların yavrularıaı biyltmelr 
itin çok az çahımalarıdır. 

May•an yavruılım•• blyl
mek k61felt pek a1dır 

YAZAN: 
Çocuk ılltitehassısı 

İ/ha.rni Tunca 

Bualard o dolan ~ocuk

lar da bittabi normal deill· 

lerdlr. Bu ki.fi dejtlmlt ılbl 
bir de IDHD neslinde aman-

11z bir yeraaet kanunu •ar 

dır ... Bu kanun bize ıoy ve 

ıopumuzda olan •e üzerle 
rlnden Hırlar ıeçmlı ve unu· 
tulmuı ııbı ıörünen -.ncut 

Ye ruh diıkünlüiün6o e-.l&t 
-.e ahf adım11~a na•ıl geçtljl 

al ıöıterlr ... MeHIA: Sinir 
li ailelerin çocuk Is rı ılnlrlt 1 
flreoıtU allelerln çocukları · 
nın flreoıılf olmaaı 11'91 .• 

Bu veraHt kaaun•nun bu
rada izahı için vaktimiz 

1oktur . . , Y lnız her aile bıL 
melidir ki timdi yapılaa iç 

tlmal ve maddi bir kuı•r 
e•lat ve • hf adımıza da in 
tak l edecektir . .. On!aun il 
netin uiramnmak için timdi· 
den ııukbaldekl nHllmlzl 

daılnmemlz llzımdır. Hull · 
1a: Ati teıktlltı buıull bir 

· •arlıktır . Ve bu •arlıjı kon · 
trol etmek ımklneızdır . 

Şimdi gelelim ••ilam ruh 
Ye vücudda olıDların vücu 

de ıettrdıklıerl ıailam çocuk 

larıa bakımına: Çocuk baln

mı dlylnce evvell çocuiun 

1ıda11 ıelır... Methur ve çok 
ıGzel olan T6rk darbıme .. . 
lt de bunu ıöıterir ... Can bo

tazdan geltr .. · Çocoiun ıı · 

Meaeli yumurtadan farla .· 

yaa bir cl•cl• küç6c0k ıaıa· 
ıde hemen 1ıda1ıaı ara•ala 

•• ltulduian• yutmaia bat 
lar. Halb•lıl lnıan ya•ruıa 

lyle mı? .. O za•allı mtaı 
mtal kollaranı kaldırmaktan 
lMla lclz .. Haynnata na:auan 

' .. ..ecnllulz dojmuıtur .. 
[ler anneıl zor1a me1Peye 

abıtırm sa •e v~rmHe nıu 
hakkak ölü•e maiııkumdur . 

' da11 "noe ıGdGdftr. Bu ıCit 

lıt• bu b çar doiut ola 
yıılledlr ki lnı n yavr•ıu d 
ı... çek ballım •e tbtı a a 

m•lıatattır . 

la b kıoa -.e ıhlJmamı 

yapacak olan aile taıktllh· 
dır. Hettl dlyehfürla ki ati . 
kurumundan malaaat; 11rf 

~ocukları bey6tmek •e balı 

mak ııbi zor olan bir itin 

mGıterek h kkmd D tef •" 
Ur •.. Çoeuluuz a1te uol.:ı•n 

bir kur11l•t demektir 

Şımdt ihlm hır mesele· 
ye gelelim: Her alle çocuk 

yepablllr mi? Bu lıauıuau tah· 

dlt etm k halihazır lufz111ıh 
h dOıih~celerıle çok ıilçtQr, 
1 aaolarda evlenme ıerbeat 
oldulu t9ln 11llhatı mCbatt 
olmıyan ve halli haatalıklı 

olan Hlıııek Ye kuhalar ev 

lenlrler. 

çocuk için en munfık ve 
uyauo bir gıdadır . lkıde bir 

ıöglcaeo noeılnln ıüdü )ia 

nrnıyor vcyıı iır ıellJor 

ıözlerl çok yanhıtır Halih · 

zır ~ocuk t babetl bu yanlıı 

f • iri eri red ediyor ve btr 
y nl doğmu çocuia yaıa· 

m k ve büyQmeal için eo 

lazımla gıdanın ırnne ıüdQ 

olduğunda l1rar ediyor.. Bı 

oaenaleyh her anne çocuk· 

lıHıoıo gürbCb olmuı ve ı1e· 

rlde yakalanmalara muh~k
k olan çocuk hastalıkla · 
rana ıaleb ç.al a arı lçtn 

en az altı ay emzirmeleri 

l6zımdır. Barde doğur n an 

nenin ııhhatının vtkayeıl 

tçto fızfyolojlk blr hldl1e 

vardır . O anoa hamile 

ıken vücudunda beslediği 
tufeyli cenin büyürken bir 

çok z birleri annesinin v6-

cudun bırak1' .. lıte anoeıl 
çocuklarına meme vermekle 

bu zeh irlerden halle olur . 
Anne memeıl emmek çocuk· 

TOR~ILI 

zi i az arını ted
ceke i g cik i i 

a 

1 
-------- --------

Bu hususta ihmali görülen
ler hakkında ta ibatta 

bulunulacak. 
Vilayet tuaf1ndan kaza 

kaırnokamlar l merkez aa· 
htye müd6tl6klerlne yapılan 
bır tamimde ı901 numaralı 

kanun muctbloce yapılaa 

lar için de ldeta bır hayat 

ku-.ntlnl haizdir. Me1ela: 
Anne ıOdll be1lenen çocuk · 
lar b&1talıklara yakalandık · 

ları zo man inek ıOdıle beı 

lenenlcre nazaran, iki mlıll 

daha muka•emet aöıterfrler. 
Memleketlmtıde çok tOkOr 
b6t6n anneler ,ocaklarına 

Hve aeve meme !'eriyorlar. 

Fakat bazı aanelerln emzir 

mede bOyOk noksanları yar· 
dır . 0 da çoculılar111a ôjOn .. 
tarzında muntazam zaman 

arazi tahrir nettcelulnln 939 
mali yılandan itibaren mut

lak ıurette merlyete ılrme 

ıl Ye mezk Qr yıl verıilerl 

oln herh ide reni kıym•t 

ler üzerinden tahakkuk ve 

tahılh llzım ıeldlil bıldırtl 

mftUr. 

Onun f çfn gerek kaza •e 

ıerekae nr.hlye ve köylerin 

ihtiyar heyetlerin• •nalr 

a llkadar memuriyetlere 

tedktkat ve tahkl· 

kat için a6nderllea turaz 

••ralnnıo bınn e••el idare 

heyetlerine iadesi huıaıu 

oun temin edllmeıl emre · 

dtlmtıttr Akıl takdlrdf' bu 

ılbl evrakı ıecıkdlrenler ce· 

zalandırılacaiı ıtbl eakı kıy · 

metlerle ye ol kıyDJetler ara . 

ıında fark olduiu takdirde 

bu farkın lfd ihmali ılrü· 

tenlere ödetllecejl 

izah edilmektedir 

ayrıca 

Bir flnncı hı~~mda~i tah
kikıtm neticısi. 

- Y ~tUh camii civarında f ı 

nacı Muataf Atatın çıkar· 

dıjı ekm lılere baıka btr fı · 

rıncıoın blrlact ae•l ekmek 

etiketi Y•P•ıtırdri• lddıa1tle 

beledl1e tarafından 

t kmeklerlnfn toplathrıldı-

iıoı yazmaıtık. Belediye En· 

cOmtnl Jıptıfı,_tabktkatta 

bu etiketlerin matbaada n 

yanlıı olarak. fırıncıya 

•erılmlı olduiu netlc•-

ılne nrmıı ve etiketler de 

ilıtlrllerek ekmekler Hhlbf

ne iade edılmlttlr 

28 NiSAN 1111 

Daimi enciimen Sıhhat 
toplantısı. afişleri. 

Dan Daimi V• layet En
cümeni aıutad toplantı · 

11 ı ıaat 20 de yapmıı ve 

muhtelif daireler en gelen 

ı rffyata afd enaln tedktk 
ettikten ıonra toplantıya ıon 

Yermlıtlr. 

G 1 e mı~uslar. 
Mebuılarımızdan Htlmt 

Şeremetll dOn Bandırma 

tlrentle ıehrlmlze ıelmlı 

Hayre tin Karan da Bandır 

madan Gönene ııçmlıtlr. 

Ktzımık hıstıhiı. 
Memleketlmf~de iki ay 

dan beti devam eden kıza· 

mık ha1tahi1 bu aOnlerde 

tlddetlnl kaybetDJlf •• tek 
tük Yakalara ıetadaf 

edllmekt•dfr. 

Hılkeıi kurslanna devam 
e~~nlerin imti~am. 

Mtthatpaıa okulunda Hal

ke•I kuralar tabeai tarafın
dan açılaa A ve B dereha · 

nelerine devam edenlerin 

lmtlhanlarına batlanmııtır. 

Neşriyat: 

Siyasi ilimler mecmuası 
Ayda bir çıkan bu ılım 

mecmu11111aın 93 ncii aay11ı 

Detrolunmuıtur. lçıude Ga 

lip Pekelln, Selim llkıelenln 
Ha1an ŞCilnQ Adalıo, Rıf. 

kının ya:aıları -.ardır . 
T a•ılye ed rlz. 

İl iğratim 
10 ncu ıa1111 çıkta. lçınde 

mealekl yazılar bulunan bu 
&fretmeo m11lek ıazetealol 

lanlye ederiz. 

Beden t11biyesi ve spor 
Bedea T~blyeal Genel Oi 

rektörlOiOniin çık rdajı bu 

mtcmuanın dördünc6 aayıaı 
nın tlk aayfaaında General 

Ali Htkqı t Ayerdemln ölü
mOne dair bir yazı tle ıpo· 

ra dair muhtelif makaleler 
ve rulml~r vardır . Ftetl 15 
kuruıtur. Tanlye ederiz. 

Sıhhat ve içtima 1 Mua ve· 

net V ki.letl tarafından muh

telif h11talıkları 161terlr 

büyGk dav r afıılerl tabettl

rtlerek Maarif MndürlOfilne 

16nderllml1tır. 
Afifler bütiln okullara 

glnderllıcekllr 

RADYO 1 
ANKARA RADYOSU 

Dalga Uzunluğu; 
1639 m. 183 Kcı. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 KYv. 
T .A.P.31,70m. 9465Kcı. 20 Kvv. 

28 - 4 - 939 Cuma 
12.30 Profram 12.35 Hhk 

mtlstil - Pi. 13.00 Memle· 

ilet aaat ayarı,ajıaa ve meteo
relojl haberleri. 13.15 -

14 Müzik [Karııık protram 

- Pl ] 17.30 lnkıllp tarihi 

denlul- Halkevlodea oak· 

len. 18 30 Proiram. 18.35 

Müzik [Neıelt pllklar] 

19.00 oouıma [Çocuk Eılr

ıeme Kurumu - Çocuk tarkı 

ları} 19 15 T6rk mllzlll 

(Fa11l heyeti). Çalanlar: 

Hakin Derman, Eıref Kadrt 

Haıan G6r, Hamdt TolıaJ. 

Basri Üfler, Okuyan: Tah

ıla Karakuı. 20 00 Memleket 

ıaat ay r1, •janı ve mele· 

orolojl haber leri. 20 15 Ttlrk 

müzlfi. Kllılk eıer r proi 

ramı] Ç lanlar: Vecihe, Cev · 

det Çaila, Refik Fenaa, 

Ruı n Kom. Okuyan: Mu

lllm Nuri Halil Poyrftz 20. . 
45 TGrk müz• tı Okuyan: 

:Semahat ÔzdeDıeı 1 - Se

llbattla Pınarın - Hüzzam 

ıarkı - Ümidini ldrlplklerl· 

ne. 2 - lımall Haklunıa 

- Htizzam terin - Hekle- · 

rlm her gün . 3 - Hacı Arif 

beyin - Hüzzam ıarkı -

Meftun olalı 4 - Lemini• 

- Hüzzam tarkı - Aman 

ıakl 21.00 Konuıma (Haf · 

talık ı1tor ıervlıı l 21.15 Eı · 

ham, tehvllat, ' kambiyo -

nukut ve zhaıtt bor11111 (flat }. 

larda meme vermemeleridir. 

Bn,ok lnıanlar ıtınde Oç 
defa yemek yiyerek rtbelce 

1•ıarlar .Kiiçüklerln de maa· 
tazam ölOnlerl olma1ı IA
z!mdır. Bir çok tıcrilbeler 

yapılmıı, anne ıOdl ancak 

Qç eaatte çocuiuo midesin · 
de hazırn olabtltyor.Şu halde 
her memenin araaı beheme

hal tıç aaat aralı olmaladar. 
inek ıGdtle beıleneo çocuk 

larda bu ıüt alma araıı dört 
ı at olacaktır. ÇOnkü inek 

ıldünün haımı anne ıOdün · 

deo daha ıOçtyr. Hayatın 

her aafhuı•d• IDtlzam ıart 
olduiu ııbl ıGt çocuklarımı· 

zı da muntazam ve muayyen 

ıaatlerde meme -.ermeye 

alııttrıraak aradaki zaman· 

tarda anne de rahat kalmıı 
olur. Bu muntazaın ve üçer 

saat ara ile meme vermek 

öyle ZID ıdlldlil llbt IÜÇ 

bir ıı deiildfr. Bir kaç ıün· 

lülr bir deneme her anneye 

bunun , ae kadar kolay ol· 
dulunu 16ıtertcektır. Mun · 

lazam ve öitinle anne me

meıl emen çocuklar yı~ il · 
haline yakalanmazlar. Eier 
anneler mu11tazam meme 

vermede bir mGık!I Ata rut 

gellrlerae müe111~eemız Ço 

cuk Bakım ve Dotumevl 

bu müı ılatı hal edecektir . 

Ro e p 21.25 Neıell plak 'or R . . 
2ı.30 Müzik (R ıya ıetıcum 

hur Fı larmonık Oıke traaı} 

ş,f: Praetorluı 1 - P jerre 

M urlce - lıılanda balıkç111 

- Pecheur d' lıl inde (Pc 

yer Lotınln romanı Ü&erlnde 

ıenfontk p arça} 2 · •Paul 

Duka1 - Çırak ıthlrbez -

L'apprenU ıorcler Senfonik 

Scherzo [Goethe nln bir 

«balad» ındau malhem) 3 

- Chıupentler - ltal1• 

Anne meme.ı emen çocuk 
lara alh ylıia kadar btr 

ıoy verllaıez .. Altı yd n 
ıonr artık enoe ıüdü çocu 

tun DefYÜoQo:ıall için klfJ 
ıelmemefe baılar Sıkletin 
den ualm ja veya yerinde 

aaymala b ılar . Çocutun 
yüzü ıolar, ltllhuı aıahr . . . 

İtte bu zamanda Dliilem 

mim ııdalera beılam k la 
zımdır. Mltemmlm gıdalar 

yani çocuk mamal rı yalnıa 

ecuheoelerden ted rık edıl 
mez .. Hepimizin evinde bo 

luoan buid y uou, irmik 

üou, yul f unu, pirinç unu 

tıte bu mamaları y pmak 
için pekli& kullanılır . Ço 

cuklara •erilen un lu 

çorbnlara, bulamaçlara, mu 

hallebılere çocuk doktorlu 

tunda mama derler .. 
( Sonu yarın ) 

Alın nya uütQo Avrupa 

devletlut ıtbı petrol ıılunh 
11 çekl1or. Avrupada bu il· 

luntıdan uzak olan yalmz 

ıkl memleket vardır: Sovyet 
Ruıya ve Komany 

Romanya, kendi Jht11acı 
nı temin ettikten b ıka 5 6 

milyon ton da ı hraç edebi 

lecek yegane memleket ol· 

dufuna g6ıe, Almenyada 

n z:i idareclierfoin bu mem 
lek'eu y11baca atm11lıuına 
tmkln yoktur. 

RGkreıt~, Romen petrol

larının ihraç tnhlıuıoıo ıon 

Rom oya Alm nya ticaret 

anlaım 11 netıceıl Almanya 

ya verilmtı olmadığ1Dı keU 

yetle .temin edilmektedir. 

Fakat bu anlaımanın umu 
mi metninin ifade c:Utjl 

mana belul.raa Almanya 

bOUln Rumen ekonomtıJne 

yaptılı ıtbl petrol meaba-

larınada ehemmiyetli suret . 

te hllıı.lm bulunm ~tadır . 

Bu ıilnkü harp ılli.h ların· 

da petrol ve benzlnledn bü · 

yük rolü nazarı itibara alı· 

nuıa Alman nnıo eulh ha 
lınde takriben 6 milyon lo· 

DU bulan lhtlyGcmın harp 
halinde üç, aegarl ıkı mtı 

line çıkac aını kabul etmek 

bir nrurettfr. flalbuki Al · 
m nycnın bu gOnkü t bil 

ve ıuni lıtıhuh en çok tul 
mtlvon tonu bulmıtktadır. 

Berltn planınıo t hakkuku 

halınde bu tıtıhıalin l 940 
ıe~sinde 4 mtlyoo tona çı · 

kacağı öylenmektedır 

A.mııoyenın hezerdek pe
trol ihtiyacı Romanyanıo nor· 

mal ihraç miktarını bulmuı 

demektir. Almanyanıo Ro 
manya yı tıg l ettığlot, pet · 

rol HnayUol tamamen elıne 
(Sonu d&ıdOocQ ıayfada) 

1 tibaları - lmpre11lonı d' 

halle: Orkestra ıiiltl a) Se· 

reoade b) Çeımede e) l(ü• 

çük hitıralarl~ gez inti f) 

Dai tep lertode d) Napoll 

22.30 Müzik (Opera af)' ta · 

rı - Pi . J 23.00 Mozıl< 
(Cazbant - Pl. J 23 45.24 

Son ajanı haberleri ve 1• 
rıokf proğrAm. 

.. 
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Birbirine zıt iki ideoloji 
arasında kalan memleket: -

LEHiSTAN 
Berlin - Roma 
·mihveri ve Bul-

Casusluk yaptığını bilmeden 
idama mahkum olan casus 

ff ızin ~ir ölüm. 
Altıeyf QI mektebi talebe

lerinden Nuran Yıldız Klper 
&uzamık hutalıjıaın yaptıjı 

lbtı llt ıonunda zatGlrıdea 

Qç gOa içinde hayata röz· 
lerlnt kapamııtır. Çek HTlm· 

J1 ve çok munlı •• arka· 
daı arlle 6tretaıenlerlnln 
kalbi ıevrılerlnl kaıanmıı 
olan Al tıey 'Ql okulu ıl1ab 
ıoclıl olan Nura• Yıldız: 

garistan 

Paris - ~Jidi gazetesinden 
«Polon1a, tarihlDla bQtQa t L ep • ar . • ehlll,·r bu kcı.dar 

devamınca, dalma ı arl&ta• b imp çalırıroriar , fakat 

Ruı, rarplan AlDJao tebli . Almanya onlar iç in en kQ. 

(Baıtarafı btrtnct sayfada) 
rlne babıettlil haklar da 
oldukça cazip görüamekte
dlr. 

Fakat lnaho bir çok ya• 
kıolarr , Bı: ıvekıl ve Eulıa · kesine maruz kalmııtar . Ve çBk bır b ak taoımıyor. 

dalma, bu teblllrell komıu- Pancermaatzmln zeblrlt 
lardaa bir ine muka•emet nazariyeleri ırki lktl111di, ta-
etmek için ötekine daya•· rıbı ve hayati aaha1a mQ 
mıı, nazik bir baıkGI ılya· tealltk.. . İlk bahanelerle l•· 
Hll takip •lmlttlr. fakat bu tıfadeye kalktıiı halde Po · 
ıl1a11t latç btr zaman klft lon1a tle Çekoılo•akyanna 
Itır ıaraatl tealı etmemlıtlr. tah ı l aatanh kar1111nda hiç 

Bu ıüa, Polon1a için bu bir ııe yaramı1acakt1. Al 
iki tehlike her zamankinden manya, battl. Avusturyayı 
daha bOyOktOr: Poloa1a Jlrt ılhak ettikten ıonra bile 
ldeolojt araaındadır. bu de•letlerl b tr b ir ••'•-

Almanlarca Polon1a, Prao 
ıa ııbı ırki bir dlımandır . 
Polon1a. uaam m6ildet Pıaı. 
fanın tazyiki albntla kaldı· 

lınciaa Almanlar Lebl•e 
hakaretle ka111ık bir kın bea· 
lerler. 

Poloa1ada 8QO 000 kit ıhk 
Itır Almaa azhiı bulunmaeı, 
Polonya iti• çok teblıkel ı 
bir •azlyetttr. Polonyada bu 
azhlın btr kıamını, Polonya 
nıa taksimi ile Pruı1a1a 
dOıen Polonya •lllyetlerlne 
on dokuzuncu atırda zorla 
JHl9ftlrllea Almanlar teılctl 
etmektedir. Şanu da ıla•e 
edelim ki, ıeçen teırfnev · 
•elde Polonyahlar tarafından 
ltral edilen TeHn mıntaka· 
11adan, Poloa1aya 20 000 

mıya cetar.et eciemt1ecek
tl. Çiink6 Polonya ile Çe
koılo•akra devletl1 bıdık ol
duldara lakd ırde Almanya 
l~la ıtratejlk vaziyet okadar 
ıayrl müaaıd olacakttr. 

fakat ne yazık ki Teıea 
mıntakaaınıo 1919 da Çekoı 

lovakyaya nrılmeal bu iki 

memleket araımda bir kin 
ıne1dana ı•ttrdl Bu kını 
f ran11z dtplomaı'ıl yaphrma 
1101 bıl•medt. Ha lbuki araya 
dalma Alman tahrıklerl ka 
rııı1ordu . 

BuıQn Polonyanıo emniyeti 
ordusunun kalıtealne rafmen 
lnrıltere ile franaanın ooa 
yapacakları ııkı yardıma 

bailıdır. 

rlıtaoın Berllo eef •rtoJo fJk 
rJnde olmadıkları tç ln krala 
•azl1etln vahametini arz et
mekte ve: «Bir kere daha 
a1nı hataya düımOı olan 
Bulrartıtan u daha mah . 
voluyordu.» 

Demektedirler. 
Buı6a kralla vaziyeti 

mOnakaıa eden klmıelerln 
arka11nda da ordunun bü 

JOk bir luımı bulunmakta· 
dır . 

B ır ıok zabitler, Bul•ar 
erklnıbarblye refıl olan Na 
zl aleyhtarı General Peefla 
katlt meaelcılnl uoutmadık
lara ıtbt, Almanyanın bazı 
iktisadi menfaatler karı•lı
iında mtlli •arhklarına el 
uzatmasına da razı 

maktadırlar. 
olma· 

naa Macarlaı: lfaret edHlyor 
ralıba. 

loııltereofa Poloayaya de
nizden yapacaiı bir yardım 

doirudan dojru1a bir yar · 

dım defıldır Bizim yardı

mımız lae, Alman1anın öbür. 
uc•ada kalacaktır. 

.. 
" . Alman ıeçmtıtlr. Eıkt mık Po'onya için So•yet uke · 

tar bu kadar daha ""Ofal· Po!onyan111 hazer zama· 7 rl yardımından babıedıldı. 
mııbr. nıoda 30 piyade farkaaı var. 

ftjer b61le bir ıey olurta, 
Varıova b&kClmetlnln mO · ispanya iç harbinde tam bir dar. Btr o kadar da thtlyat 

•••ahuı •etlceıl olarak AL 1 lar teıkll eder Bundan baı 
aa 1 ki b muvaffaklyetaızltfe dGteD lde·j 

an az ı arı eı y6z ka ka hudut muhafızları ıle 
da ille k olojılerlnl kuv•e tlendlrmek r me tup, Jlrml lra· 1 mahalli mtlıı aakerlerl de 
dar lııe meydana ıetlrmıı - için, Moıkovadakller çok 1 
lerdlr. Ba mekteplerde ted . memnun olurdu. Fakat L•- var. Fakat denize aıahtecl 
rlıat hep Almanca olarak h lıtan on sekizinci a11rdakt olan koridoru t ebdtt altında 
J•pıhr Südetlerde olduiu dır . Şarki Pıuıya hudutları 

parçalanmaaını ve akabrode 
ıtbt, Polonyadakt Alman az 1 çok kuvnth olduiundan, 
l lel arazlılne yapı an Ruı moda · 1 arına Almanlar ceaaret ta lıaa ve terbtyeıı, aıke ••rt, O 1 haleı lal unutmadı Polonya ı or. •er, yarın bir rl teıktllh buluoduiundan 
Alman k 1 R her ne babaaına oluru olıuo 

a•rHı o ursa el bOtQo ıtmal hududunu teh 
•hın taraftarı olmaya ha- ı b~yle bir aakeri yardımı lı dıt etmektedir. Fakat Polon 
•arlaaıyorlardı. Ayrıca Daa· temez. 
ı fanın seferde balunduraca 1 1 ve «korldon meaeleat / Keza Romanya da öyle O I• 6 farlralak bir kuvut 
•a~ ı6rüoQyor. Romanya aaıl mOkemmel bir mukaveme~ 

lr de karıı tarafa •ele· ı Macarlıtanı hesaba katmalı -
hın: Almaayada 1.200.000 enerjıııdır. Buna bazerdekı 
Polonyalı •ar. Fakat bu lra· dar. Polonyalılar , Macarlar· 20 fırkaaına tlive edecejl 
d p la müıterek bir cephe yap· e:oa liim olmıJaa bır mlktar 

ar olonyalının ylz kadar malarını lıtedtlcleri halde bu 1 R 
ınelctebı 1 e, omaoya orduıuou da 
O la h ya •ar, Ja yok. it bir muammaya dönmGı katarak iki ordunun yapac• . 

, ta ııJ IDGeueıulne haldedir . n erllndeo Buda 
ıtltnce, '9.r tele orta ••k· i• ittifak, Macarlitan tara 

---::::::::::~~--~~------~P~•t~l~e~y~~~·~R~o=m~a~n~y~a~d:a~b=u=l~u~-~:fı:n:d:•:n:_:ı:e:le:cek büt6nmüda 
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tea dd ıt aiinler kAhramanane 
mudafs a e ttiler • e Mofol 
lara bir çok ze ytat ve rd r:di 
•er N h ıı yet kuld•r y ılnidı 
ve va lı sadık ıs damlarıle 
buaber ö ldOrOldü . 

Franuda, Almenyaya mem 
leketınlo mı l ı l ~mniyet lnl 
tehlıkeye tiBıürect'k aıkeri 
Hrarı 1ata •1t k caauılwk ya 
pan llelcnut Gr uueberı la· 
mtnde 26 ya ıında genç bJr 
adamın yakalandıiını ve 
c6rmü 1abtt o ldulundan 
öl6m ccza11na mahktlm edıl
dlfln l e•velc e yazmııtık . 

İki , Oç •ün vvel de kısa 
bir telrraf bavad l İl bu ca · 
ıuıun kurıuna dizilerek 
idam •dlldtiJnl bıldtrlyor
du . 

Son ıelen Avrupa r • ze
telerf, ıenç caıuıun idamı 
Te hayata hakk ında enlere 
n n t a fı • Jat vermektedir. 

Bunlar ıöyl~ b11llıa edi
lebilir: 

Helmut Granebarı ) 912 
de Straaburgda doimuıtur. 
Babaıı orada bir ıtmendüfer 
memuru ldL Helmut biraz 
bOyOyüp, delıkanla balJnl 
alınca bınblr tGrlB çılıınhk 
yapmafa baılamıt ve nıha 
yet babçevanlıiı 6irenerek 
bu iti meslek edınmlıtt. Fa· 
kat çok gayri muntazam ça· 
lıııyor, bol para kazanacak 
bir lf arıyordu. Bu ıarada 
tesadüf ooun kar111ıaa Al-

baleyı men edebıur. 
Baltık memleketleri, ken 

dllerl için Almaoyanın 
ne htı bealedlflal, Relchın 
erıeç bir « Balttkum:o me 
ıeleıl çıkarmak arzuıunda 
old~funu biliyorlar . 

J 9 ! 9 Sonlarına dofru bu 
ınıntakaların tahllyeal iti tle 

me11~lken Alman zabJtle· 
rlodeo biri bana : «Zavallı 

macera b6yle bitti; onu baı· 
ka bir ıekll altında ele ıe
çhmek l azım ıel i yor» de. 
mlıtı. 

Polonyalılar, yal nız yar. 
dım lçlo dahi olsa araztle. 
rlne Sovyet aakerler,nln ıır 
mealndea defll , aynı zaman 
da arazilerinde Alman aa · 

kerlerlnl dahi ıörmekten 

tevahhüı edlforlar. Polon. 
1anın ılmal cenahını barp · 
le 20 fırka dabt örtebt•ır . 

mao cuuı tetklf,taoın bir 
delıkaalı 

aj anını çıkarıyor, 
bu dnıman memorıle derhal 

dd•t etme· u 1uım akta tere u 
d l Ve birkaç ıamaD ıoora 

hudut clurıo• yeılettlı m~m· 
le ket in in ukeri eırarını of-

memlelıete 
reolp yabancı 

ıatmaia baıladı . 
fakat nıba1et bir 16a 

keadı ıınden ııtpbelı:dı le~ 
ye hemen tevkif e er• 

1 Genç adam 
ıorıu1a çekti er 

ı ıakir etti 
evveli her ıeY d 
amma birkaç gOn için e 
ayni tıte A.lmaalar hesabın• 
mOıterek çalııtıJı bahri~~ 
ed•kll zabltl ObertlD de 1 1 ıtıraflarda 
kalandafını n daha 
bulunduiunu ıi!rGnc• dl 
fazla muka•emet edeme ' 
her ıeyl itiraf etti · 

Dt•aDı harp, evvel& ıe· 
dtlcll zabiti ıdama mabl&Om 

d 1 ... bl· 
etti. Helmutuo avu 

d Keadtılnl 
raz daha uıa 1• 

Jan Arno lımlnde ıeoç •• 
kat mOda

kıymıtll bir a • 0 

f aa ediyordu. bl . 
uıua r Genç eaıuıuo 

haplı ceıuıle yakuıaı kur-

ıd fakat ııtn 
taracalı aaııı 1• 

H t fda•llDa 
ıonunda elmu un 

karar •erildi. ı 
Buna rafmeo, delıkao ı 

6mtdtaı keımemfttl· A•uka 
l d ıııculDhur 

tının ıe~en er e re 
1 tarafıaclaD kabul edtlmlf o . 

maıını tamaıneD lılayra 

Ve 
.. iom ıeıaaanı• 

yordu u ı 
h i l eddeceJI• 

hapıe tı v 1 t.ıı ·tekrar lmlt etr11eJ• 

mııtı. 
mOtemadl· 

Geaç adı• 

1en: 
- Ab, ,aptıfım iti• iJu 

ld ~UDU bllml · 
kadar feaa e u. 

d dı1f P duru1ordu 
yor um, um· 

fak at aıba1et 1 r•:;~c etti 
bur ela af talebin 

idi çıtlı. 
ve 610m ıDnO ı• bl 

H l t bu VlllJltleD • 
e mu , k a l 

b b dl Ve kurtulma ID -
a er • fd ID 

dini ka1betmenrittl· d ıl ı 
t keD fi D 

aababı ıaat b~t • 
•••• acı uyandırdıkları ıa 

bakıkab artık ıoladı : d 
Her ı:am•D aıııad•• aı · 

l 1 tekrarla· 
mlyen kelim• er 

dı: k dar Romanya, Lehlıtanın 1ar

tlımtle uzun bir muka Hmet 
ıöıterebllir ve Almaaya 
kolay ko lay bu muka•eıne · 

-Y eptafım lflD bu a 
fena oldutunu bllmı,ordum . 

babam be· 
Acaba annem •• 
o ı affettiler mı? Hiç olmaz· (Sonu dördüncQ tayfada) 

da can verfyorlardı » yükıek ve ıarp bır duvar 
1 ltı . Fakat 

i nıuına bıı onmı 

M x. il seri bukın ları 
0 8 0 nrıo 

ıoıaah yarım hırak tırınıftl· 

Klperl aralaraadan kaybet. 

111tılerdar. 
Aıleıl efradına •• okul 

arkadaılarına beyanı taziyet 
• 

olunur. 

ıa buou 6irenmek lıter-

d lu>. 
İdarn bükmOnG infazla 

metıu memurlar mahkumu 
h6areıı nden alıp bıplıbane 
nlD ktltıeatne 16tDrdOler. 
Helmut , burada boynaau 
öoOoe eğerek ıe11lı ıedaaız 
ıon duayı dinledi. 

Saat altıda, ıe•ç mahld~m 
yanıod , avukatı ve 
muhafızlar oldutu halde 
kendlı ınl idam meydanına 
ııötOrecek otomobile btadl. 

Naocy ıehrlnden d6rt ki· 
lometre u~akta 11kerl atat 

ıahuında herıey hazırlan• 

oııttı MahkQm otomobil · 

den iner inmez elleri arka· 

ıına baj landı Gözle!lne bir 

bez ıarı l d ı. Sonra nlıaa alan 
· bir maoıa aakere «ateı» e•· 

rl verild i 

Saat alta1a on vardı . 
S ı ılblu hep birden pat

iadı. 26 Y aııodakl reaç ca. 

ıuı yere canııs yıkıldı . 
Bu sırada rlneı 1• vaı 

yanı 10kaellyordu. ...... 
Helmutun ıerlkl c rmCl 

bahriye ıttdıklı zabtU baf

tılarca dıha evvel idam 
edılmlttl· Fakat umumi 
barptenberı yant 20 11nedtr1 

Helmut caauıluktan dolayı 
kurıuna dizilen tik ıuçlu· 
dur. 
Aynı ıuçtan dolayı ıen 

d~fl\ 19 19 da bır idam ya· 
pıl mıthr. O zamanki idam 
hükmünü idare eden ele 
buıüo ıenç cuuıu kurtar
mak için bOyGk bir ıa1ret 
sarf eden avukatın babaaı 
lmtı Çok rarlp bir teaadlf 

d e ill mı ? . 

ve aalı•dan çok dıha 
kuvvetli tel&kkt e tmlılerdl . 
Ku•el mOdaf aa harice çıka · 

rak kati bir bOcuma karar 

verdi ve böylece Molollar 
ıo çok aevdıklerl bir tedktk 

fle hath rfcatları keılldı •e 
müthlt suretle baltala•dı. 

Bu m•.Jbarebenln •erdlfl 
a~! i" zayiat mOdaftlerln kuv· t••····· vef maae•f1eıloJ 
kırdı ve Mojolların hlcuma 

• teırüman ı6zlerlnl ter 
cGme edfnctye " •dar bek· 

llyordu. Ooun nazarında lı · 
llmlar da Kataylı lar glbldl· 
ler; ıeh ır banılerl •• kltcp 
muharhlerl. Onlar, oa•, or 
duıunu bealernek •e ha-

me t eahm edınız , evler l nız 
de nklı olmıyan ıeyler l 
getirmeye 16zum 1olctur. 
biz yalnız saklı olao ıeyle 
rl kabul edeceAlz.» 

Zeoaın Buharaye, orayı 
aece •Dndüz terk etmly•n 
bir Mofol alayı baraluldı . 
Kim bütOa •aklı ••yayı tu 
lım etmedi diye ıtlphe al 
hDa dOıeue deı ha l ıdam 

edildi. Mojol zc bltlerl lceo · 
dılf'rJne lalim uıul ü llzerlne 
oynıayau raklraı e ve uzen 
deler lıtlyorlardı Ellt"rlnde 
kadehlerle uraylar ve ca
mlleule dolaııyorlar ve lc en 
dllerlnl 9ıhtrler ve bahçe 
lerde J•tıyan bir lıavm te · 

llkkl edlyorlard1. 

Bütün lc ıymeıl ı • tY• ku 
yulardao, çukurlardan ye 
kı lerlerdco dııarı çıkarılın 
ca, bOt ün ehalJ ıehlr beri 
c loe toplatıld ı Müı16ınan 

tar ı bl er ı" bu vnka h :.klo nda 
ıu ma lüm&tı ver~yorlar: 

Ş e h i r ayna zameade m uh 
tel if nokta lardan ateılendı ; 

alevler ruQtblt bit ıO r t ie 

tahta •• kireç binalar a ra 
aında büyüyordu; bilyOk bir 
duman bulutu Buhara üze· 
rinde y61ueldt ve ıüneıl 

tuttu. E11rler Semerkanda 
ıürGldü ve onlar ıu•arl bu 
lunan MojoUar kadar ıQ 

retle , y8rümeye muktedir 
olamadıklarından bu kıaa yl 

rOyOı onlara bQyDk lztlrap· 
lar verdi . 

Eski ıurlar ite , I~ demir 
kapııı ile k&fl der••• t•J•
nı ehemmiyet ıd ı . 20 Harp 
f tlf, 120,0IO Türk •e lranlı 
ıehrln mOdaf aaaıoı terk edil• 
mıılerdl. Mojollar adeden 
kuvvel mOdafaaden daha za 
zayıf tdller; .tolayfılle Cen
giz han, ıletemaUk bir mu· 
baaera t .. fıl•fn bOUI• ba· 
zarlıklarını. bDtlhı cfYaf' aha· 
llafnl •e Bultara eefrl•rfnl 
yardımcı 11f atll• ıltOrmek 
ıureUI• tkaıal etti. 

••çm1tk Jıtedfklerl ııaan 
ubabı ıehfrJa imam ve ka· 
daları hana ıelerelr ıehfrl 
teıllm ettiler. 

zinelerini zenılnleıttrrnek için 
llzımdı lar; onlu o••t dOD· 

yaoın dlfer k11ımları laakkı • · 
da roohlmat yerebtllrlerdı, 

orduıu ı çln ite yarar 
ona, G b 
amele ve esirler • e o ı 
için de mahir ıanatkirl ar 
verebıltrlerdl . 

(( - Siz benim 
yiyecek bulmakla 
hareket ettiniz, 

orduma 

dofru 
dtye 

devam etti, ıımd l de ne ka· 

dar lcı1metJı etyanıı 9 aua 
b•ra,a ı•tlrln ve Hbttlırl -

ı~ kaleol• mGdaf&lerl mO· 

«Korl.c unç hır gündQ o 
ıüo H .. r tar.ha y•lnız , ar 
tık h e r zam11 n için btrib• 
rlnden ayrıla n, icadın eıkek 

•e çocukların ah ve zarı 

duvu • u ~· ordu . Kadı nlara, ar 
ta k keodılerlne fztırep Ye ıe . 

f Aletten baıka bir ıey kal · 
mı,ao akra bfllllanbln ıözlerf 
öniinde taarruz edild i. Bazı 
erkekler ailelerine yapılan 
hu harekete taha mmil l ede 
mlyer~k , ~ı l ııın bir tek ilde 
Hkerlerl• Oserlne atılıyor 

lar ve kıht ar bel eri altın · 

Cengiz han bizzat yalnız 
iki ••at Buharada kaldı . Ve 
ıahı orada_ bulmak Omldtle 
ıOratle Semerkanda koıtu . 

Yolde Seyhun aa. h ıU rJode 
çarpıılln ordu kııuıılarlle 

btrleıtl; oiulları ona, .nehir 

boyunca zaptedıJ en ıebfr . 
ler b&klunda izah t verdtler . 

Semerkant ıa hın ıeht1rle. 
r lnden en kuvvetllıı tdı Kı
ıa bir saman •••el ı•hrın 
barfcl bah,.lerl •lrd111a 

Eter ıah, orduıu ile ora . 
da kalıaydı veya ıehlr ku 
mandanı TemOr Malık rıbı 
bir adam olıa1dı , muka•• 
met, erzakın kifa1etlae ka 
dar hfç te mOtkfl olmudı . 
f'akat Hrl •• metodik mu · 
haura amelJ1atı rnOılOman 
tarın maae•lyahnı lurdı; ıılr 

ıOrOlertnl uzaktan ıGrOnce 

onları MefoJ er~u.. u• 

.... ,fıant madafllerlndea 
30.000 Kankalr TOrk Mofoi · 
lar tarafına ı•~tller; bunlar 
orada evveli hlnG kabule 
mazhar oldular •e lıendtle· 

1 

rlae Mofol Oalformaları tk
ıa edddı, fakat bir ka~ ıOn 
ıoDra hepıl lmlaa •• katil 

1 edıldt. Molollar Harzem 
TOrklerlae hıç bir nman 
itimat etmediler. 

- SONU VAR 



Lehistan 
(Baıtarafı üçüncll aayfoda) 

ti kır maz. 
ÜçQocli Rayh, 1914 de ol· 

duiu gibi, k ndıstol çenber 
lçlae elec klar diye haykır· 
may atlayacak Fakat Al
mc.ny yı lılmgo tebdlt ehnl. 
yor; bılakl herkesi tebdtt 
d n kendisi. 

.. . " 
Pekli!, bir dilnya lbtllAfı 

olursa, Almanya tle Rusya 
raaıodakl devletler Ruıya

nın memleketlerinden geç· 
esini istem zl rae, bu dün· 

ya harbine Rusya nuıl ka
tııacak? 

Ozaman bitaraf kalarak 
ceph•ne tbtldat madde satar· 
Veyahut Polonya tayyareci· 
lljl ile lf blrlı§I yapar. Po · 
lonya (Çın bu d ha iyi olur 

P rts-Mıdı 

---CEırıı•---

Romen 
petrolleri. 
( Baıt r fı ikinci ıeyf ad ) 
ıeçlrerek, ahalU iltıblakl 

ortadan kaldırmak suretiyle 
bunları sadece Almanra he· 
aabıa ltlettlilnl, albayel 
bOtGn teknik lmk&nları kul 
lanarak btlbıalt Azami mik
tarına çtkardıiını ve m6lte· 
fıkı ltalyaya dahi biç petrol 
•ermedlAlnl faraziye olarak 
kabul etsek d hl Romanya· 
dan temin edebil celi petro· 
Ula k ndl harp halindeki ıh· 
t11acının ancak bir k11mını 
karıılıy blleceilnt g6rürGz. 

8undan bııka ıu noktayı 
da n•zarı ltlb ra almak il· 
zımdar: Romaayadakl petrol 
kuyularının bulunduğu saba 
Bükreıln biraz 1101 llnde ve 
zirveleri 2000·3000 metreye 
uzanan muaszam K rpat 
dail rının himayesindedir. 
Şu v alyette ~ızılordunuod 
yardımı iazlmam ederse 
Romanya petrol menbaları· 
aı Almanyaya karıı kolay
ca müdafaa ed bilir . Hatta 
bu araslyt mOdafa ede 
ml1erek dOımano bırakmak 
mecburiyetinde bile kain, 
Umumi Harple yıpıldılı glbt 
bunları tahrip etmek lmL:ln· 
ları her z m o için milm 
ldladür ki bu takdtrde ku 
yuları tekr r fa il yete ko· 
yabllmek için aylarca çahı 

Belediye 
No: 
1 

3 
6 

10 
12 
14 
15/17 
21 
24 
26/29 
28 
34 
37 
47 
54/55 
56 
69 
79 

128 
143 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162/ 163 
164 

165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
ı73 
174 
175 
176 
177 
178 
179 

fORKDILI 

e 
Mevkii: Moh llesı : Cinsi: Muhamm o bed it: 

Llr : Kuruı: 

Abac:ıl r KaraoAI o Dnkkin 115 00 
B h P. c< « 14 3 00 
Yasmacıl r Sahnlıar « · 165 00 
Müftü b dea Kar o~l o « 40 00 
Koıuaıcular « <' 66 00 
Yazmacılar S hnlsar « 176 00 

(( (( « 165 00 

ÔrOcOler K raoğlan a 150 00 
Uncular Sabnl1ar « 50 00 
Kentalaoı Sör kçller « 300 00 
Ab cılar Karaoğl n « 80 00 
Bahk P. « Malaz 150 00 
Btiadıç C. Eski. Kuyum « 1 IU 00 
Demireller E e « 50 00 
Sandıkçılar Sahnlsar « 100 00 

« « « 30 00 
Turan B6rekç,ler DOkkln 250 00 
Kelek T. Kaıaplar Depo 400 00 
ipek S. Sahnlaar Dükkan 100 00 
Şeyhlütfullah., Şeyhlutful1 b « 50 00 
Hal yanı Salabattln Maiaza 150 00 

( « « 150 00 
« (( (( 180 00 
« « « 180 00 
« « « 18U Oo 
(( « (( 180 00 

Dere kenarı Hemldlye Bajıreakbane 40 00 
H 1 yanı Selabattln Maiaza 320 00 

c: C< (( 150 00 
(,( « (( 150 00 
« (( (( 150 00 
« (( (( 150 00 
« « (( 150 00 
« (( (( 150 00 
c " « 150 00 
(( (( « 150 00 

HOlıii•et C Martla Ev 1200 00 
H l "/ nı SalAbettin Mai z 175 00 

« « (( 175 00 
« « « 150 00 
(( • , (( 1 20 00 
(( (( (( J 20 00 
« « C! 120 00 
« « « 200 00 

180 eledJye meyd nı Börekçller « 120 00 
Yukarıda Belediye numara e mevkileri yazılı dairemize id ( 45) parç dükkln 

icara verileceğinden 28 4 - 939 t rıhtnden itibaren 15 ıün müddetle müza7edeye çı
k nlmııtır. lh leal ) 2 5 - 939 cuma O afi saat 15 de Beledly c cümenlnde apıla 
c ktır. Tallpl~rln müz yldeye ııtırak d bilmeleri için yüzde 7,5 depoı:ıtolarını müz ye 
deden evvel B l dty veznesine yatırmaları v mezkur ı tte Eoc6meode hazar bulun-
maları ılitn olu ur. 3 - 1 - 85 

\TiJayet ınakaılıından: 
No: Kö1ün adı: 

1 8Qy(lkboıtaocı 
2 P mukçu 
3 Selmi e 
4 Balıklı 

5 Köylü köy 
6 Aytebacı 
7 Köte lt 
8 Yenıköy 

J 6 Kara çaltı 
17 Keçıdere 
18 Tek e ıııldar 
ın Recep 
20 K rac öreo (K.epsüd) 
21 Eıel r 
22 Serv t 

48 Kınık 
49 İ~cller 
50 Kırca 
51 S yacık (Ourek) 
52 Yafcılar nahiye merkezi 
53 laaolan (Durek) 
54 Kıılad r 
55 K. yapa 

m•k icap eder. 9 Ortamandıra 

23 Y yl baıı 
24 Ar ut l n 
25 K.urddere 
26 Hofazlcöy 
27 fbtrler 

56 Sarıpınar 
57 lıed re 

M mafıh, Romanyanın 10 K.epıiid oab,ye merkezi 
Almanya ale htnde olacak 11 Dedekalehaıı 
bir harbe ıllibla lıttrak edip 12 Atranoı 
edemly ccğl de dOıüoülecek 13 Akçakertll 
bir meseledir. 14 Karaaiaç 

15 O oahıa r 
Eter Hıtler, bü1ük lecrü· r-------------

b ye lusa bir zaman ıonra Bah~f SJ ticaret B 
erb 1 glrlımek niyetinde 

de llıe Romanya latlhı ltnfD s nayi o~asm~ n: 
tekemm6lüoll b klemeııl 

Balıkeılr Yllay ti merke· 
m nfa tine d ha uygun ge· zfnlo S luuya mahellesıode 
lebılir. Bu tekemmül d~. 63 num ralı hanede otura 
Rom nyad , petrol s naytl· Tcırkly cumhurly ti taba -
nl yaratmıt olan İngiliz, ıındaa olup eıkl beledty 
Fransız, Amerikan v Bel- alanı cl•aranda 13 numaralı 
çlka sermaye inin yardımı fmnı ikametglhı ttcerl itti· 
tle olabtltr. h z d rek 936 yılından beri 

Romanyada lıletllmlt v ekmekçlllk Ucar tile fotıı l 
tıle~ılmekte olaa 10 000 bek ettlilol beyan ede Hüıeyln 
tarla araziden 7000 hektar- oğlu HOınünüo uoYaoı Uca 

la ıamı kullaoılmıı ye bu- retf bu kere (Ekmekçi Hüıı
ralarda petrol bttmtıtlr 3000 nO Malaklı) olarak teaçıl 
bekt rlık arazi dahtlfndekl cdildı 1 gibi bu unYanın im · 

za şekli d TOrkçe mühür 
kuyul r bal n ııleulmekte 
dır. Fakat mQteb&1 ısl rıa yazıaıle (H. Malaklı) olarak 

ttcaret kaoununno 42 ncl 
dediklerine bakılırsa daha maddeıloe göre Balıkesir ti . 
mlikemmel randıman vere · caret •• sanayi odasınca 
bfü•cek asgari 3000 hektar· 27 4 939 t rlhtnde 1073 si 
lık arazi mevcuddur. eli .ayısı a kaydedıldıi• ıllD 

- SONU VAR- olunur. 

28 K raca6rea (Ş mlı) 
29 Fethiye 

30 Dellyuııuflar 
31 Kırmızılar 
32 Kongurc 
33 Ç murlu 
34 Cövemltar keçili 
35 Kurudere 
36 Çıftllkdf're 
37 Turfullar 
38 K yırlar 
.>9 lmırler 
40 Osmanca 
41 Çam 
42 Kay lıdere 
43 Kozpm r 

44 YeırıcelHjlr 
45 Knleoba 
46 A çal 
47 Okçular (lvrladl) 

58 Çıçe it 
59 Madenmezarı 
60 S6p 
61 Taıpıotır 
62 Pelttctk 

63 Oık&ıooak 
64 Bere etli 
65 Türkıı a 
66 Dereköy 
67 Sarıalan 
68 Kuyu l n 
69 Ç m 

70 8 ğalan 
71 Mac rJ r 
72 Dereçtf tltk 
73 K r maolftr 
74 Karek vak 
75 Konzören 
76 Ovabayındar 
77 O uf 
78 Gövemçetml 
.79 Akyer. 

Yukarıd dları yazılı (7Y) parça cQzQta raı:!l rlnlo 
yazı ı dol ylatle mükellefler tar fındaa konulan kıymetle· 
re • ki itiraz ilıerlne idare heyetine tedklk ve intaç edl 
ler k kıymetleri keabl katıyet ettljlnden 939 senesi için 
Yerıılerlnlo yeni kıymetler üzerinden tahakk.uk •e tahıll 

edlleceAt 2901 ıayılı arazi tahrir kanununun «10» ncu mad 
desi mucibince il n olunur. 

28 NiSAN 1139 

\i · ıayet Daimi 
ncüıneninden: 

Balıkeslrde Anaf rtal r caddesindeki KOtnplaanenlo bl· 
rlncl k tınd y ptlacak ve keııf bedeli 956 lira 80 kuruı 

ol n fa a tı 4 · may11 939 tarlhlae raatlıyaa perıembe •üntl 
1aat 1 O da ıh le ~dilmek azere 15 gfln müddetle açılt ek· 
slltmeye ooulmuıtur. 

Muv kkat temin h keılf bedelinin y6zde 7.5 tu olan 71 
lira 76 uruıtur 

Bu ite an ıarto meyi keılf eYrakını ve eYrak aalreyl 
ıarmek ı tlyeoler her glln Vilay t Dal 1 Encümen kale
mine mQrac eti g6r bilirler. 

Bu iti ima' lıteyenlerln Vali.yet Makamına mGraca· 
atin N f ı Müdilrly tinden 1 aluıl sekiz ıOn evvel aldıiı 

ehliyet esik ıını ibraz elmeıt Y'e muvakkat teminatını 

, malaandıiın• yatırdığına dair makbuz Ha dt Yeyabut ban· 

ka mektublle ıhale g6nü muayyen •akitte lhal yl yapacak 
•• thale 7erl olan Vıl )'et Daimi EncGmenlne müraoaat-
ları il n olunur. 4 - l-7ö 

sir v·ıayet Dainıi 
Ene·· nıeı inden: 

Bandırmada yeniden loıa edtlec ilk o ul binasının 

keıtfoamewtne aöt• Aü45 ılra 67 kuruıluk lnıaahn IDfHI 

4 mayıı 939· t rıhıne raıtlıy n perıembe günQ ıaat IO da 
ihalesi r11pılmek üzere ı 5 ıln m6ddetlo ·~ık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Bu itin muvakkat teminatı keııf bedelinin 16zde 7.5 
ğu olan 603 llra 43 karuıtur. 

Bu ite aıd enak 'keı f hulaıa.ı, ıartname ve mukavele 
6rneil ve aatrcdır. Bu evrakı görmek lıtlyenler her ıan 
Vtlayet D imi EocOmen kaleminde ve1a Nafıa Dalreıtnde 
göreblhrlH. 

lbal bOk6met dalrHlnde teı kk6l ed cek Vıllyet Da· 
fmt Encfim nl t rafından yapılacaktır . 

lııtekltlertn ihale tarihinden sekiz ıan •••el vıllyet 
makamına mOr caatla Nefıa M6d6rlyellnde~ ala•alı eh 
Uyet Hstkaaını ibraz etmesi ıart olup ıhale gftnQ muar
yen zamanda mu•ak at t mJ•atını malaandıiı•a yahrdı
iına dair makbuz veya banka mektaıblle bırltkte mira
ca tlara ilan olunur. 

4 1-80 

Göne Belediye 
Riyasetinden: 

Gönen kaplıcalarının J ·6 939 tuıhıadea ıubat 1942 so· 
nuna k•dar iki 1ene dokuz aylık icarı on bin lira mubam· 
men bedelle 5 5 939 cuma 1606 1aat 16 da ihale edilmek 
fh:ere açık artarmaJa konulmuıtur Tafllllt lstlyenlertn 
Gönen Belediye d lr sine müracaatları llln olunur. 

4-1-82 

Bıı ıkes·r Vilayet Dainıi 
Encüoıeninden: 

l - Açık kaılt eye konulan it: G6nen kaza1ında lnıa 
edilecek sfot 1 tuvo unun fnıaah olup ihale edilecek kıs· 
mıo keııf bedelı 1003 ltra .C8 kuruı, muvakkat teminatı 
75 lira 28 küru,tur 

2 - Bu 1 td evrak keılfo•me ıunlardır . 

A - E ılltm •e ı rtnameal 
B - fenni ıartname ve p lan 
C - Muk vel örneği 

D - K tlf projesi 

H - Bayındırlık tılerl g nel ıartaameııl 
lıtiy~nler bu keıtfna e ve enalu Balıkeılr Nafıa MO · 

dürlyeU de veya Datrul Encüm n k leminde görebilirler. 

3 - Ekıtitme 11 mayıs 939 t rlhlne raatlıyan perı•m · 
be günü sa t 10 da vilayet makamında müt ıekktl Daimi 
Encümen huzurund y pılac khr. 

4 - lsteklller yukarıd yazılı güa nı saatte muvakkat 
temin tlarını mal ıeodığına yatırdıklarına dair makbuz 
v ya bank mektublle ve bu tıle uir ıtı§ına dair Nafıa 
Miidürlyetlndcn ihaleden 8 ıOn evvel al nmıt ehliyet vesika .. 
ıı U btrltkte Daimi Encümene müracaatları llln olunur. 

4 - ı - 84 

1 Baıı!dığı yer: Vıl yet Matbaa11-Bahkeslr 


