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Adres: Tıirkdlli 

Balıktslr 

Her Gün Çıkar. 
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ltaly an kıtaları din g~ce Arnavutluğa saldırdı. 
A ti . t·•~tAf I . . . k 1 M latYa bez fabrikamız rnavu ar IS. '" a en ıçır;ı an an- . a . . . -k-:ı hltıce~ olan fı~rİ~IRllZ· 

d 1 k d d ·· ı~ ki inşaatı ıylul nıhayetıne auar . . . 
nı SOM am asına a ar OK ece er.. da senada 2 milyon 650 bin kilo ıplık elde ıdıleca•. 

ARNAVUTLAR SIDDETLE ÇAnPISIYOR. 
··········---------------------

Yugoslavya ve İngiltere İtalyayı protesto etti. Arnavutluk 
radyosunda yapılan bir hitabede fakir, silahsız,donanma
sız ve bir tek tayaresiz millet olan Arnavutluğun haksız 
ve sebepsiz bir tecavüze uğradığı tebarüz ettirilmektedir. 

Ankara, 1 (AA.)- ltal
ya, Ttranda ve baıka yer· 
lerde nümaytıler tertip edil
dtflnl ve ltalyan emnlyetf. 
illa tehlikeye dOıürüld6i6n6 
ileri ıOrerek d6o aıceden 

itibaren ArDavutluta taar
ruza ıeçmtı ve Arnavutluk 
radyoıunua bu ıabab dört 
kırk beıte blldlrdıflne ıöre, 

yClz yetmtı ltalyan harp 
• 

ıemlıt muhtelif Arnavut 
h•anlan 6aüne ıelmtı. Av 
lonyayı, Draçı, Şınglal ve 
Ayaerandayı ılddetle bom· 
bardıman etmeie baılamıı, 
Draç civarında ve Ay .. a· 
raadada karaya aıker çı · 

karm•i• teıebbOı etmlt ve 
Araa•utlaran ıtddetU bir 
•uka •emettle karıılaımııtır. 

Tıraa radyoıu 6fleden 
e'lvel Kral ZoAonun ltal
Yanın laarekltına karıı Ar· 
Da•ut mllletınıo tek bir kit· 
le halıne ıon ferdine kadu 
•evcudlyetınt korurnaja k ..... 
rar vermtı oldujuou bıldır· 

•ekte ve muhtelif dıller 

lzerlnde bGtün milletlere 
Yapılan dljer btr hitabede 
f aktr bır ıurette ı l lihıız, 
donaoma11z ve bir tek ta· 
)areatz bir millet olan Ar
lloutlufun ıautlak ıurette 

lııakaıa:, Hbepılz bir teca •Oze 
lllaruz kaldıiı tebar6z etU· 
rtlmekte idi. 

latef ani ajaaıının btr teb· 
hfıne nazaran, İtalya ha.va 
ftloıuna menıup dört yuz 
tayareala de ııttrak ettlll liu 
hareket nettcealode Ora~, 
A•loa1a ve Şıaaıo tııal 
•• uımııttr. 

Yuıoıla•J• kablncal Naıb 
Prenı Potun relıllilode top 

laamıthr . 
Yuıoıla •1anı11, bu hare. 

ketl ltalya anlaımaaına mu· 
haltf ı&rerek ltalya nezdln 
de proteetoda buluoduiu 

•e lnıtlterenln de bu laareketl 
laııltz - ltalyan anlaımaıını 
llılil eder mahiyette görerek 
loma nezdinde proteıtoda 
bulundufu bıldlrllmektedtr. 

Oç 110 evvelfıt bir erkek 

çoeuıu ' diDJ•J• ıetlrmlı 
olan Arna •otluk K.raltçe•I 
-.alyettle beraber Yunan 
topraklarına tltfca etmlıttr . 

Rolrla, 7 (Radyo) hal · 
hn bırıncl deniz ftloı.. bo · 
•Gn ıafalila beraber Ara•
•ıatlulr ıahıllertoe hareket 

•t1aı1ur. ltal1aa A •••• fi-

radıklartndan bu teıebbOı 

aktm kalmııtır. Btlhana 
Draçdakt mukavemet pek 
ıtddetll olarak de•am et· 
mektedtr 

Arna•utluk ilzerlode 
uçan ltal1a tayarele.rl 
propr: iaada klfıtları atmak 
ıuretlle hallın mukavemet 
ten ıerl bırakmak htemek· 
tedlrler . 

I talyan askerleri 

8Gt6a Arnavutlar; top 
raklarını bayatları bahasına 

müdafaa etmek için ılllha 
aarılmıılardır . loau da aeferber hale lton· ıfyH•tln tabii netlceal oldu· 

muıtur. iunu yazmaktadırlar. 
Aıkeri kuvvetler ıafakla Arnuutlar bOtOn kunıtila car- Kral Zoğo hkliflarde bulundu: 

beraber Draça •• Avlonyada ki ~ Roma, 7 (Radyo) - Kral 
karaya çıkmııtır. PIŞ8C8 ır: Zoio tarafından r6nderılen 

400 Tayare de Arnavutl•k Parlı, 7 (Radyo) - Tir•• · ve y6belı r8tbelı IHr zabl-
dan btldtrtltyor: 

(berinde kol ıezmelitedlr. l l h l b tin rlyaıettnde olan Araa 
l :r. ta yab ha,rp 

1
r•ml ekrl .J u vutluk heyeti, ltalyanın Ar· 

er· ıun ıa a •Y n er en.ea 
Aıkeri lcuv•etler k.raya A 1 D bıll 1 navutluktakl milme11lllne 

•Arnavutluk, 
kadınları mı-
zın cesetleri 
çiğnenerek 

alınabilir.• 
Parla, 7 (Radyo) - Ti · 

ran radyoıu tle ltalraya 
kartı · yapılan bir hitabede: 
Vatanlara içi• bOtOo er · 
keklerin kaalaranı ıon 

damlHına kadar d6kecek · 
lerlnl, İtalyanın, erkekle
rinden ıonra vatan mi 
daf aaaına koıacak olan 
kadınlarının cesetlerini 
çlfoeyerek ancak Arna 
vutluiu alabdecejınl bll
dlrmlttır. 

çıkmadan evvel A ha•a ft · 
loıu bQtOo Arnavutluja yüz 
binlerce beyaDnaaıe atmıı 
tar 

Bu beyannamelerde bıl
baııa ı&yle denilmektedir: 

« Araavutlar· 
' 

Ba atm toprafınıza çılıian 
kuvvetler aaırlardanberl doı · 
taauz otan bir uluıua kuv· 
•etleridir. 

Onlara bey .. ucle muka· 
yemet etmeyiniz. Sızı ıeftl 
bir bale eetlren ve beyhude 
,er• lcaoınızı akıtmak lı· 
teyen hlkumetl dtnlemeyl· 

alz .» 
Romada çıkan ıaa:eteler 

Arn• •utlul• aıker ihracı 
teıebbG160Go;halyanıD 27 ıe · 
aedı•berl takip ettlll Itır 

v onya, raç ıa er ne 
aaker ihraç etmeie teıeb Kral Zojonun bazı tekliflerl -
btıı etmlıludır . Fakat Ar· ol btldlrmtıtır 
navut kıtalart tarafından Bu teklifler Romaya bil· 

ıtddeth bir mukavemete ui . dtrılmtıtlr. 

INGILTERE·· PO· 
LONYA ITTIFAKI ---- --

İngilterenin Rusya, Roman-
ya ve Balkan devletlerile de 
anlaşma akdine taraftar 

olduğu bildiriliyor. 
Londra, 7 - Dllo aabah 

Soutbamptonda loelHz do 1 

aaamaaını tef tıı eden ve Manı 
denfzlnde yapılan mane•· 
ralarda hazır buluomuı olan 

Polonya Hariciye Nazırı Bek, 
akıam tekrar Uondraya d6n 
müı ve Lord Halltakı ıle 
ıon bir mOIAkatta buluamuı· 
tur. 

Bu malikat etnHtD.la tkl 
nazır, lnalltere Polonya Utl 

fakının .. azı buıuılarını kati 
••rette teablt etmtılerdlr 

V arıovada, Hariciye Na 
zaretl namına konuıma~a 
aallblyettar bir zat, loıllte
re. Polonya m6ı:akerelerlndeb 
alanan oetfceala memnunl· 
yete ıa1a• oldufunu ı6yle 
mıı ve lnıtlter• ile Polonya 
araaında aktedlleuk olan 
mltekabll yardım anl•t•• 
ıının, balen me•cut f ran
ıa· Poloa,., Al•aoya.Polo.-

H. B~k 
(Sollu d6tdOacG ıayfada) 

f pl&nıDa 
B~ı yıllık aanaY 

d'lbll Malatya bez ftbrtkıu• 
hl bir kıamı 

lllfaatının mO m 
tık ıına· 

b'tmlıtlr Bura~• ip 
b a•• ve latı, dokuma, 0 1 

apre &naımları, dahili 
11

"'
81 

b ye kao· 
memurin, baata ane 

1 1 
tin datrelert lkı»•1 ed~ il! ı-
tır. 432 

ilk defa 11 bto 11 •• 
h f&brl 

tezgihla kurulan :uıleket 
kamıza, blllhere 111 

1 _ ,;.. tuttı a · 
thttyııu:ı g6z nnüo ka· 
rak lktlıat Vekilatlnlnl 

1 daha f l•• 
rarlyle 15 bin 1 T ı 

Itır eu 
edilmeye baılao011 • 

ınıa•h ve 
k11mıaın bin• . d 
malırtaelerlnla ıno•t•JI • 

Muazzam tesisat: 
BütfiD teferruat ve teılaa 

tiyle blrU1'te tam 40 bln ka• 

re metrelik bir aaila ı11al 
eden Malatya beı fallrtka11 

her ııne ı•n• yerli •ahı•· 
lftm6z olan mtlyoalarca ki· 

lo pamufu iplik ve kum•t 
haline tfrai edecektir. fab· 

rlka bu pamukların btr b•· 
çul: rodyoa klloıuau Ildır· 
da• te.larlk eieeektlr. 811 
auretle lfdır pam•k aal•· 
ta laıtllerl ellerındekl ttltl• 
mahıullerlnlo ıatııtnı ıara•· 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

eylul athayettne kadar kta . 
mamen blt1rıla1tı olaca~:· son dakika: 
lık k111m ,101dıden t~:tua~ -Romen Hari-
ı,ıemelerıne baılamıı 
maktadır l ave oluollD kı• cı·ye Nazırı 

. ıh lau vaıa-
mıo ıenellk ııt aa • 
ti 18 numara QzerlDO l "'ı'!. bugiin lstan
yon 608 bin kılo iplik o l 
caktır . Bunun par• olarak bulda. 
tutarı 1 660 000 Urachr. , Aukara , 7 (Huıuıl) -

Senalik istıhsıl: 1 Romanya Harıcı1e Nasırı 
b 

fabrtkall, G f•nko Hariciye Vekili · 
Malatya es • ~ ' l 

l llt• olaa ıll•e ınl:ı ŞGkrO Saraçoilu 1 • 
IOD yapı m• kl rlD 

kte ıonde ı 6r6ımek Qzere ya 
k:_•mllyle 1 blrlı k ıuretıle •• (:uaüo)latanbula ıelecektlr 
ealp e ça ııma ızlyeti· 
nede 10 2s1 ooo m.,tre ku Yugos111yanın ' • 

2 650 000 ktlo iplik Belırad 1 (Radyo) -
maı ve . h ' ti .J 

l d ktlr Bu it ti Kral Naibinin rlyaıe D•e 
ııttbıa e ece 

)• t altı milyon elan nazırlar lçtl•aıaı 
ıa atın tu arı bl 1 

J 
balfi olwak. müteakip hiç bir le 1 

1'6rk iraıına 1 
aeır dilme ıttr.Yuıoı avJa 

tndır. " d 
Yeol ·fabrlkaauzda gun e 

iki ekiple 2500 ltçl çalııa-
caktır. 

Mılyonlarca lira yurdda 
kalacak: 

nıD intizarda bulunarak 
Arnavutluk-ltalya haHkl 
tını yakından t~ldp etme· 
fl muvafık bul.tuiu aa~ 
laıılıy~r. 

Bir gOrDş•ı: 
Fabrika bebıerl 1600 bey- .:ı 7 ( Rad'o) -

k Bir ek Lon•ra • 
1rlr k•vvetlnde 1 f Y ' Romaor• elçlıl biti• ıl~ 
tazyikli buhar t8rbfn1Yle tt O ti Hariciye Veklletlnde 
ltyecelc: ve btlhau• balen • 

0 
ul olarak 1reçlr•tıttr. 

1 • naeflf d 
tamamen yabancı Dl•m e l Kendlılle Tlrk elçtıl • 
kederden tthal etmekte 01 bir mGllkat yapmııtır. 
datumu• fantuı ~·;: ~=- Hallfaks Londrıdan ayrılmıyor 
maıı doku1acakhr Loadra 7 (Rad10)- Ha. 

l b e harice verme • 
r•t e er aeo ld fumuz 1Dtl· Jtfake paıkalya taUllDI dlfer 
, e mec:f>ur o u k f lir• kı1met1nde bir yerde ıeçlrm• ten ıar ı 
yonlarca mleketlmfzde lra- nasar etmlttfr. 
cl6vtz meF b ık enellk Kea.llılaln bucGalerde 
laeaktlr a r anın ı H V L 1 

. b a kG hesapla· Loodrada arlclye ••i. •· 
lıtlhıalltı udı nuzun bOtOn tinde meıgul olacaiı anla. 
ra eOre yur um I · 
ıht1racını hemen tamamen ~-"•1•'•o•r·-----.---ı 
kartıhJabtlecek l&a&ıtll1ette· 1 
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B y 
k" rşısı 

Slov 1 nlHn 1939 Coı

podJo Alekıandr Gançcf 
«Bir trajedinin ıoDU'l baıh . 
ğı nltındakl yazmnda lıp n 
ya hi.dlıeierlnt tedklk edl · 
yor. Muharrire ıöre bu fa· 
elaya ıebebtyet veren amil
ler, memleketi idare edeo 
ler araundakl ıahal tefev· 
vuk lbtlrularıdır. Buıün 

artık ıona eren bu iç kav· 
rıadan ıonra lıpanyollar tek
rar birbirlerine Hrtlarak 
bir harabeye dön~n ~mem. 
leketlerinl ytlkıeltmek lçtn 

llzım gelen J4rüy6ı yolu
nu intihap edeceklerdfr. 
Eıasen bunu yapmak 
da bir zaruret halindedir. 
ÇClnkil, Akdeniz ıablllerlnde 
buılo bütan Avrupayı teh 
dH etmekte olan yeni hadi 
Hler keymak Gzeredır. Harp 
meydanının kahramanı Ge. 
neral Frankoya bu itibarla 
clalaa aiar vazifeler terettüp 
etmektedir. Her ıeyden ev 
vel lıpanyol milletine y rı
nın daha iyi ve meaut ola -
calı hakkında bir inan tel
kin et meal ve A nupada 
kopmak ii•ere bulunan mftt . 
htı fırtınalara mukabil yur · 
dunu ıakln bir köıe haline 
ıo&ımaaı llzımdır 

Kardeıtn kardeıl tepele
dlji bu harp, bir milyon lı· 
panyolun ka•ına mal olmuı, 
maddi senetleri mabvetmtı 
ve memleketi baıtan baıa 

latr harabeye çevlrmlıtar. 
Utro 2 nlıan 1939 Pro

feıör Genof, «Polonya ve 
luıllt• dekllruyonu» baı
lıklı makalesinde lnaıltz 
Baınkıll Çemberllynın nut· 
kunu tahlil etmekte
dir Muharrire ı6re nutuk, 
ıtddetll bir teılr Japmıı ve 
çÖlc ıenlı aklıler UJandır
mııtar . Çank6, Şark Avru
pa11 hakkında ıımdlye ka
dar herhangi bir taahhüde 
ılrlımekten çeklnmıı olan 
Bftylk Brttanya, bu kere 
Polo•yanın ve belki de Ro· 
manyanıa imdadına koıac 

tını ıöylemekte •• buna 
karar vermtı bulunmakt · 
tlar. Çemberllynın böyle 
bir nutuk ıöylemeel 

için Avrupa polttlk~ ~ 

unda fevkalade bazı hail~ 

rln •ulrua eeldıflnl kabul 
etmek lazımdır . lnrıtltere . 
l 935 de Fransa tarafıcdBn 
teklif edilen kollekt!f emni
yet ıeklllerlnl red etmtotl. 
Fakat, Şark Avrupaaı lçla 
kabul etmedlil lau ıelllt bu 
gDn bGt6• Avrupaya tatbik 
elmeie ve Almanyadan ge· 
lece herhauıl hır t rro 
za karıı Polonyayı mQda
faa etmek çarelerini arama 
i• çalıımaktadır 

Buuuola beraber bu te-
ıebbüı barııı kurtaracak 
mıdır? 

Polonya bu deklir ıyoo 
baftanabılecek mıdır? Yok 
ıa Almanya ile doiruduı 
doiruJa anlaımak lıtemlye
cek midir? 

Bu ıuallerla ce•a bını za · 
man •erecektir. Uunanla 
beraber bu ıualler üz rlnd 
baz1 m6talealar ıterı ıürüle· 

bilir. 
lorıılız dekllra1yonu htç 

ıOpbeıls Polonyada 1 zım 
ıelf.!n teıtrlnl gö&ternılo ve 
halk muhtemel bir Alman . 

ha • 
1 

• 
ıs n 

taarruzuna karıı koymak 
için hcyf'canla ayaklaomıı

tır . Bu, belkt de, Almanya. 
nın Polonya bakkıoda.kt nok
tfll nPlznrım. k11men olıun 
değ lftfr bilir. Frıkot bunun 

ln!n i d010ome1' de la7ım 
Qdır. erlin , bu vaziyet kar

ısında daha nihai tedbir-
lere lta1 vuıuraa ne olacak? .. 

MGcadele, alüm - dirim 
halini aldıiı zaman fenadır. 

Mub rrlre göre Polonya 
tehlık tt bir vaziyettedir. 
Çemberliynın deklbaayonu 
bu teblıkeyl arttırmııtır . Bu. 
nun İçindir. ki Polonyayı 
tdare edenler lnıılterenln bu~ 
taahhüdüne karı• herhanıl 
bir taa hbOde ıtrmedlklerlnl 

ve İnglltereyt takip edtp et
memekte ıerbeıt olduklarını 
ilana mlıaaraat eylemııler 

(Sonu dördüncü aayfada) 

RADYO 

AKllRl RADYOSU 
· Dolga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kcı. 120 Kn. 
T.A.Q.t9.7'4m. 15195Kca. 20 KYv. 

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

8 . 4 - ı~39 Cumartesi 
13 3U Projram 13 35 Mü

zik [ Sollıtler - Pl.] l 4. 00 
Memleket saat ayarı, ajanı 
ve met~oro l ojt haberleri, 
14. 10 Türk müzıjt [Halk tür · 
külerl •e oyun laa•aları] 
Çal•nlar: Hakkı Derman, 
Eıref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay. Okuyanlar: 
Mahmut Karıodaı . 14.40 
- 15.30 Müzik (l..azband 
Pi.) 17.30 Proiiram 17.35 
MQzlk ( Danı ıaatl - Pi. ) 
18.15 Türk müzlil [fHıl 
heyeti) l\.araıık proiram] 
Çalenl r: Hakkı Oerman, 
Eıref Kadri, Haıaa G6r, 
Hamdi Tokay, Baul Üfler. 
Okuyaalar: Celil foluu. 
ve Tahıla Karakuı. 19.00 
K.onuıma (Dıı politika bidl 
ıelert ) 19.15 Tirk m6zfil 
(Halk muııkııı- Aıı Veyıel 
ve lbrablm] 19.:iO Türk mü· 
zlğl Ç lanlar: Vecibe, Reıat 
Erer, Zühtü Bardakoilu, Rü. 
ıeo Kam, Reftk Fersan. 
Okuyanlar: Muzaffer ilk r 
1 Numan Atanın - Şev · 

kefza peırevl, 2 Dedenin 
- Şevkefza beıte - Hihnü 
zatın glbı bir dilber ılmtrı 

endam ..> - Supbl Zıyaoın 
- Şevkefz ıark111- Şımdt 

· y bir ervü ılmlndlr ıude. 
4 - l .emlnln - Şevkefza 
ıarkııı- Şlkiyet etme cana
nım, 5 - ROıen Ferl.t Kam 
Kemençe t ılml, 6 - 1 1. 
Mııbmut - Şevkeha farkı 
Ey ı rv gQlzarı vefo. 7 
Dedenin Şevkefza Yüriik 
aematıı -Serl z6lfü anberl 
nln, 8 - Satt dedenin -
'evkefza saz ıemafll. 20.00 

AjL\011, meteoroloji baberlerl, 
zira t bora 11 [ flııt ].· 20.15 
Temıll I" Kr l eğlenl or! Rı · 
goletto) Yaz n - Vıctor Huro 
Tercüme ve radyofonik mon · 
t j - Ekrem Reııt . Temıll 
Küç6k Orlı eııtra Necip Aı· 
kının lrad alade Verdlnln 
Rtgol tto ı~ımll operasından 
parçalar çalarak ııttrak ede · 
cektlr. 21. l 5 Memleket ıaat 
ayara. 21 . 15 Eıham , t bvılat 

kambiyo - nukut bouaıı 

l fl&t l 21.25 Neıelı pllklar 
- R. 21.30 Koauıma Su ıpor · 

TORKDtı.:I 

Çi , tır ak ıh 
ad k ş ph 

yva -
ığı. 

Şehi 
ç 

8 NiSAN l 

-b 
cek. 

------~--- -~------------ --
Hastahk geçti ği için meıkıze baüh lö~luden hayv n 

gelmesine müsaade ediliyor. 
Şehrimiz merkezi tle, mer-' 

keze ballı k6ylerde •• vl 

Bu ıuretle uzunca bir za 

mandan bert durgun bir hal· 
liyetln beı kazHında ıalgın de laulunan hayvan alıı · •e. 

Avam p ojeleri biti ceye kadar 
şehirde inşaata m'iJsaade 

olunmıyacak. 

h lınde bulunan ıap halta-

lıiı yGzGnd~n 23 lılnunıa

nlden beri ıebrlmlz pazarı· 

na çift tırnaklı hayvanların 

gelmeılne müsaade edilme· 

me teydl. Bu yasak bazı 

ıartlar dahilinde ve yalnız 

merkez kazaaında baetalık 
olmıyan köylerden getlrtle-

cek hayv:nlar için kaldırıl 
mııtar. Harfce ıevk edilecek 
hayvani r beı ıün mOıahe· 
de Hhına alınacak ve 
veterlaer muayenesinden 
ıonra ae•klerlne m6aaade 
olunacaktır. 

Şap baltalığı dolaylıiyle 

ıehrlmlzde ujır, inek, keçi 
bulunan maballattakl ahırlar 

Belediye ve VeterlnerMOdflrlG · 
jü tarafından fenni tathlre 
tlbt tutulmaktadır. 

Malatya 
bez 
fabrikamız. 
(Baıtaraft biri net ıa yf ada) 

ti etmft olacaklardır . 

Pamuk zeriyatı inkiııt 
ediyor: 

Fabrikanın kuruluıu do· 
ylıtyle M latya Ye civa· 

nnda da pamuk zertyatı 

günden ıüae lnkııaf etmek 
tedtr. Fabrika kıta bir mGd 
det ıonra Mtll tya civarın 
d o d senede iOO bın ki · 
lo kadar ,.amuk satın ala
bilecektir. 

laıaah inümüadekl cum· 
hurlyet bayramı bilecek olan 
Stv ı - F.n.urum ıtmendüfer 
hattı,\ Malatya bez fabrika 
11n1n ljdırdan alacaiı pa · 
muklarm oaklt için ço · bü 
yQk iktlıadi menfa tler le· 
mtn edecektir. 

Malatya bez fabrıkuı 

devlete taluıbt bh hesapla 
beı mtlyon ltraya m 1 ol· 
ma. kudır. 

aliyedı bir tayin. 
İçel tahakkuk ıube ıefll

ilnden lıtlf aaını vermiı olan 
Siiley an Mıthat B lı ıeh -
rlmlz tahakkuk ıube ıefltğlne 
tayin dtlmtıtlr. 

Bir lo~anıamn bacısı 
tutuştu. 

Dün ı t 7 11raların · 
da AnAf art lar °C8ddestnde 
Sabrloln lokantasının baca
ıı kprumlarm ate§ alm ıı ıle 

tutuımuıtur. itfaiye ateıln 
önünü lmııtır. 

l rı hakkında] 21.45 Müzik 
[Opera ar yaları - Pi.) 22 00 
H ftahk poıta kutuıu, 22 30 
Mlzlk [ Operetler - Pi ) 
23 00 Mozık [Cazband Pi), 
23.45-24 Son ajanı haber 
leri ve yarınki prolram. 

rtıt koyun, keçi ve 11iır gl· 
bl hayvanların da ıehlre ıe-

Urtlmeılne m61aade edllmeıi 
tle baılamııtır. 

Vilayetimizin merlnoılaı 
tarma mıntalcasında, ılertde 

ıarbon haatahğı çıkmHmı 
önlemek için mcrlnoı yetıı 

ttrme fen memurları tara· 
fından koyunlara ıııı yapıl 

· maktadır. 

At neslini i -
Şehrimizden 

lah için. Şehir plamnın muheodıı 
Eıtliye 6600 lfraya ihale 

Vtllyet merkeztnde sf at edlldlflnl y zmııtık. 
ıılerlae nisanın birinden Ut- Buna ald muka•ele imza 
haren baılaamııtır. lanmııtar . Bu muk ••leye 

Veteriner MüdürlGiü,mev · na•aran pllnın bütün tefer 
cut ayıırlara geçen seneler ruatı bir buçuk senede bite 
olduiu ıtbı kazalara da ya - cektlr. Yalnız bu mü del et 

. kmda ıönder~cektlr. ~ içinde ı eh!rde tnıaatın de 

ara sinekle 
mücadele edi

lecek. 
Menim dolaylalle trara 

ılaek mücadeleelne b ılan
mııtır. 

Kara ı fnekler için y palan 
kapanların her dnkki.n aa· 
babı tarafından kullanılma11 

mecburi tutulacaktır. 
Kuru yemlf •e yaı mey 

va aatan ıatıcıler da tabla· 
larının üzerine tel kafetler 
eeçlreceklerdlr. 

Bir at y'iizii -
den olan cina
yetin muhake-

mesi bitti. 

Katil 8 sene hap e ah-
ôm oldu. 

Geçen ıene yoz ayları için
de 8 lyanın Turplu köyün · 

den lımall oğlu Raslaı adın · 
da 21 yaılarında bir deli 

kanlı, mucaaı Ça ır Abme 
din arkada~ı Delıkhte ı kö 

yündeo Murtazayı bıç kla 
yar hyarak öldiirmi!ıı ha 

dlıcye Murtaz oıo, Ça
ku Ahmede ald bir atı çai · 
mail ıebebfyet vermlttl· 

Afır cez de d vam t 
mekte olan muhakemeye dün 

ıaat 14 de de devam edtl 
. mıı ve netlcclenmlıtlr. Mah 

keme heyeti , Raelmln, 
hırsızlığı men ve 

kendtıtnl müdaf a için bu 
c inayeti ııledlğl neticesine 
varmıı ve bunları baflfl ettcl 
ıebep o1ıı rak kabul etmtı. 

katllen ıeldz ttme bn.pı mıh· 

k'llmly•tl•I kararlaıhrm ııtar . 

• • arem pro1esı 
üzerinde yapı
lan tedkikler. 
H6kiiıaetto, yeni barem 

kanunu projesi üzerinde ba· 

zı tedkık ve ılaveler yap 
mak üzere projeyi rıerl l· 

dıjını haber vermlıttk. Pro · 
je, hlktmler ve muallimler 

dahil, ıub ylar ve Hkerı 

memuriar hariç olarak ha

zırlanmaktadır. Subaylar •e 
aıkeri memurlar için ayrı 

hükümleri ihtiva etmek 
üzere yenl bir proje hazar 
lanmakt dır 

Eıoı olarak kabul edilen 
on bet dereceden her birine 

tayin edilebilmek için mu
ayyen tahıı l ve kıdem ıart · 

ları ranm kla beraber ba
•• lıtlınalar da derplı edil

mektedir. Devlet memurlu
iuna ilk defa ıırenlerden 

umumi müfcttııltk, Cu.nbur
rlya1etl dairesi memurluk 

la'rı , huıusi kol m müdür 
lüklerJ, müterclmlıkler, el 

çtlıkler, vallltlde r ve hukuk 
miit vfrl ıklerlne tayin olu 

nacaklar, proj nln huıuıi 

bir · madd ıtnde yazılı lıi 

ğıtl ra la tutulmakıızıo 

k drodakt derece maaıı ile 
bu memuriyet lere tayin edl· 
lebileceklerdir. 

Yeni projenıo bu ıtbl bir 
kaç memuriyete biı olan 
lıtlın ı dııında k lan bü 
t o memurluklar fçln tayin 
ve terfie ald hükümler tek 
prensip ve e aı bağlıın

rnaktadır. Yeni eıaa göre 
yukarı ki derece} e terf • için 
en az 4 ıene bır derecede 
bulunmak ve bu kadar m6d
det o derec~ moaoını fillen 
almıı olmuk ı r thr . Yü tek 
mektepten nıe:z:un olanlar 
için bu müdd~tln Qç ıeoe 

olarak tHbttl muvafık ıö 

bir görünüş 
yam edeb•lme1t için müt•· 
ahhlt eylül nihayetine kadar 
pllnın avam projelerini bl
tlrmlt ve Belediyeye teıllm 

etmlı olacaktır. 

Avam projelerinin ıkma-· 

ltnİ müteakip yani eyhllden 
ıonra ıehtrdekl lnıaata rub
utoame verllebtl~cekHr. 

olay ve ucuz 
taş temini. 

Taı fiatlarıoın yükıelme· 

1191 ve bunun lnıaata olan 
tesir ini nazarı itibara alan 
Beledtye, vıl lyet idare he· 
yetine mürecaat ederek ev
velce men cdıleo ıehlre ya -
kın ukl teş ocaklarından 

tekrar taı kırılm aına bat 
lanmaeı için müıaade file· 

mtıttr _ .,....., __ 
Se~irdeki iki 

1 

ımema . 
Huıuıi Muhasebeye aıd 

olan Şehir ılnemau heı ıe-

ne müddetle ıenelıtı iki bin 
ltra üzerinden ı haleye koo

muıtur İhale bu ay içinde 
yapılacaktır. 

Olier tar ftaa bir kaç ıe · 
neden beri kapalı bulunan 

Orduevi ılneması da esaıla 

ıekllde tamir edtlmtıtlr, 

bu gilnden itibaren fasltyete 
bo lıyec ktar 

rülmüıtür . Hu müddeti ik
mal etmed o üllün derece· 

de bir me•nurlyete tayini 
icap edenler, mGddetlerl bl 

tlnceye kadar eıkl delece 
ma ılarını alac klardır 

Yeni projede, üzerinde 
eıuh tedh kler yapı l dıktan 

sonra Gcret ıi memurlar için 
konulme.11 muvafık görülen 

hüküm ıudur : Ücretli nzl· 

felere ilk nlmacek memur 

lar, tahıll derecelerine ve 
diğer vosıflarına ıöre, ılre · 

blleceklerl tO? aaıla memurluk 
dereceılntn ancak bir iiıl 

dereceılne cıd maaı lutarıy · 

le t ylo oluuabıleceklP.r ve 
bun ların terfılerl de mnatlı 
memurların terfflerfnln bii· 
hüml~rlne tAbl olacektır. 

Proj e 6zer1nde tedktkler 
devam etmektedir. 
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Harpimki sızdır. Almanya da g ·z 
li harp tedb ·,. 

leri. F 
solininin nutku v 

sız matbuatı. -------= ............................. ... a Harp, ~una teşeb~üs adecakler için çok ağu tehlikeler arz ettiği ta~tirde ~lrh ~ir iş 
olmakıın çtkar. Onlar için, yalmz ~oı ku akılh davranmamn mebdeini teşkil e~er. 

.llmanyanın her tarafında 
ılzllce alınmakta olan aake 
ri tedbirler, geçen eylul bub 
ranından önce ahomıı olan
lara benzemektedir 

«Daladier, gerçekten Fran·ı 
ı . uıtur · Ya· 

ın namına 11\onuım 

cevap vermemlt olduğamu
zu düaJaya btldlrlyordM. 
Halbuki bu doğru dellldlr 
ve fraDıa notayı herke.la 
ııöıQ önüne ko1makla buau 

tıbat etmfttfr. 

Bu harp, - meın'.i müda · 
f aa halt müıteana - eo kor 
kunç bir cinayet olduğu 

için nıl lmkloaızdu? Hey 
llat kı ha yn ! ÇünkO cloa 
Jetten çeklamiyen adamlar 
mevcut olduf,ıou bilmemez 
ilk edemeyiz. 

Harp mtl1onlarca tnHnla 
blrltllte, aaırlar zarf1nda bt 
rlktarılmtı muazzam hazine 
•e senetleri imha edeceft 
•e blzsat medeniyeti ttblt 
keye koyacajı için aıl im 
ki.oıızdır? Hayır- o da değıl
çüok6, dünyamızan muhte 
lif yerlerinde maddl ve ma· 
nevi harabller btrlblrl Oıtii 

oe yıjılmakta •e heça ıetl 
rllen adalet berbarhta doiru 
btr ıerHemeve acz içinde 
.. ,ırcl kalmaktadır 

Hayır, ıulh tanılara man 
tıktao Te beteri idealden 
alınan bu yOkıek lmtller
den deill fak at sadece ıu 

rur, ihtiraı ve tabalrkOm ar
zusunun harbi çıkarmamak· 

ta menfaatleri olmasından 

doimaktadn. 
Harp, buna teıebbQı ede 

cekler için çok ajır tehlike 
ler arzettlfl taktirde lıirlı 
bir it olmaktan çıkar. On 
lar tçln, yalnız lıorku akıllı 

davranmanın mebdelnl tf'f 

kil eder 

Ooun içindir ki ııkı ıu
rette müteaanlt f oglltere ile 
FranHoıD Te icabında daha 
baıka milletlerin ku•nt ve 
aztmlerl, ıulhun eaaelı btr 
imtlfdir, Bunu berrün biraz 

daha kuvvetlendirmek icap 
eder. fakat bu tek i.mll 
def Ildır. 

Baık•larıoın h.ukukunu 
•e •erilen ı6sQ lıtıbkirın 

karakterize ettlfl ıon hidt 
ıeler, bGtün hayallere , nıha· 
Y•t verdlit atbf en aevıek 
lerln btle bu defa anlamıı 
ııarQodüklerl bir ihtarda bu· 
lunmuıtur . 

ltalyö da • mihvere ude -
katını her fırtatta tekrarla· 
tnaaına raimen - harbin kor· 
k•nç ıumülüoG ıezme&cte 
•onuncu kalmamııtır. 

halya, buıli•e kadar ıh 

tlynhız bir ıekılde uğrunda 

ht~met etnılı olduğu Alman 
b~gemonyeıınıo keodiııl ıçtn 

ene k ö ldürücü olabileceil 
nf ve holyaoın emniyet ve 
mukadderatını Fraoıa ve 
İnrıltel'e tle &nlaımaya ıatJ 
nat ettlren anıınevl ılyaıe. 

tinden beyhude yere ayrıla 
mıyacallDI burün nasıl ICh
naemtzllk edebtltr ? 

lıttıoal hadııeler ve bun · 
ların yarattıiı vah•m ıuite 

febbGmler yüzünden ltalyn 
hakıı:ı yere Franaaya müo 
f eti o muıtur Geçld zeva 
bire aldanPlralı memleketl
mfıln kolaylıia ve karaaıa 
lata dojru ıQrüklendıfıni, 

tek baııne ve ectz lçtode . 
kalacajıoı, o zaman kendi 
ıtnln bundan menfarıtler 

temin edeb ! ff!ceğını Hnmıı 

tı 

en bQyQk kurban olur. Coe 
rafı Taziyeti ltıbarıyle hal 
ya kadar tebltl eye maruz 
ve nazik bir mem leket yok 
tur; ltalyıı yarımada11 logl 
llz ve Fr naız donanma ları 

nın henüı. hiklm oldukları 

'denize upuzun uzanır ve 
beılenme Qılert1le irtibatı 

keıllen Afrika imparatorlu 
iu derhal tehlikeye düıer 
Şunu da tlive edeceğim 

kı harbin neticesi ne olursa 
olıuo, bu harp kaybedllmlı 

olacaklar Çilnkü en müıalt 

ve pek fÜpheh ihtimal olan 
Almanyanın yanında muzaf· 

(Sonu d6rd0ncü Hyfada) 

Öğretme ~ombinalan 
Moıkovada Staho otomo · 

bal f ahrtkaaının yanında, mu 

azzam binalarda, hknla!yen 

Hesabın tamııımen yanl•t lıçı yetııtıren öjretme kom-

olduju buıün tezaıür et- bınaları Tardır. Bu kombina 
mfıttr: Franıa kuvvetlfdtr •e mektep, dokuz ayrt ıubeden 

berıüo ku•vetlol daha zf. mürekkeptir. ilk öjretlm 
yade artırmak azmindedir. okulu, otomobil kullanma 

Bu kati tartla FranH dün- okulu. otomobtl maklnlıU 
kü ııbt bugün de bütün mat- okulu, yeni ftçl yetltUrme 
buat polemiklerin~ rafmen 

okulu, aıgarl tekntk bHgl 
tftkdlr ettığl büyük btr mil 

okulu, ıoıyalııt ıı ıpeılya
letle anlatmaya Amadedir . ' 

Çünkü bunu Avrupa muvrı 
:ıeneıl ve ıu h için lüzumlu 
telakki t-der . 

lt•d:srava ıeltnce, Alman 
heıemonyaıının korkunç teb 
ltkcı l kar111ında diplomatik 
ıahada lngıltere ve Franaa 
ile nlaımamn temin ede· 
ceğl emniyeti baıka neredP 
bulrıbtllr? 

Buaüok ü realiteler ka rıı
ııaıads, ltalya için bir Al 

man tehlıkeal ıhtımalloln 

bir gün tehakkuk edebile 
leceğfot tnkara ktm cüret 
edebilir. Ebedi İtalya . için, 

onun mukadderata için baı 

ka yol yoktur . 
Bazılarının «Bunlar hep 

boı ıöı, halya harp fıtıyor. 
Dlyeceklerlnl biliyorum. 

S ze «Harp lmkinıızdır» 

diyorurn Niçin mı? Çünkü 
bu. yeni Pruıya krat. için 
dövüımek olur; çünkü b!r 
ha.,p halinde ltalya ilk ve 

ı ltıtler okulu, tıçı fakilteat, 
m6hendtı ve tekntılyenler 

ilerletme enıUtüıü Hu okul 
1 rdakl talebenin a d e d 1 

) 2.834 dür. 1 alebe hem bu 
mekteplerde btlrııtnı yük 

ıehmekte, hem cie aynı za 
manda fabrtkada tıtn aör · 

mektedfr. Bu mektep)erde 

tahıU meccantdtr. Avrıca, 

birbirini •tmaro eden bu okul 
larda, Moıkovanın en yOk

ıelc profeıörlert •• tanınmıı 
mühendıılerl koDferanılar da 
vermektedir. Bu 6ğretme 

kombtnaaının ayrıca, 75 000 
cıltlik bir de l.ütüphaneıi 

vardtr. 
Son dört sene içinde bu 

okullardan 30 000 talebe çık 
mııtır. Bunların içinden bıl 

huaa temayüz eden 2.000 
tııneıl de, ta bııllerlne devam 
etmek üzere, muhtehf yük · 
ıek mekteplere gönderllmft · 
tir 

Son bir kaç hafta içlude 
alınmıt olan tedbirlerden 
mütee11fr olnıamıı aileler 
pep azdır . 

Bu ailelerin hemen hep . 
sinden bir babeı, bir oiul 
btr erkek lrard.-ı berbaa -
gl bır hizmete davet edilmft 
bulunmaktadır 

Kadınlar da hizmete ça
ğmlmıı olan erl<eklerdea 
bot kalan tıf,.rde ÇPllıımak 
üzere davet edalmıılerdlr. 

Hele hudutlara yakın 

olan bölgelere bir çok aı• 

kf'rledn yıiılmıı olma11 bu 
rada mesken bubrftot uyaa 

dırmıt, bayatın normallljfnl 
ortadan kaldırmıthr 

Stratf'jlk noktalardaki 
çıftlıkler boınltılarak ıubay· 

Jar ve aakerler tarafından 

ı11al olunmuıi ur. Yok ara 
balarına. bey glrler ve bası 

1erlerde ziraat makloelerlae 
nakliyatta ku lanılmak Qze · 
re, el konulmuıtur. 

Birçok Bavyera aıkerle
rlnln toplanmıı olduju eakl 
Avusturya - lavıçre budu
duduoda bir çok binalar it · 

gal edılmııur. 

o~vamlı bir nehir hıtllode 
cenubi ATulturyaya Alman 

kıtaları akıp gitmektedir 
Vtillh ve Kleıeofurtdakl 

kıtaların ıık aık deilımealn · 
den büyük Alman kıtaları 
nın İtalyaya göndertldill •D 

laıılmakt.dır. 

Berltnde bile bir çok ıu· 

baylar, yerlerinde ıörünmez 
olmuılısrdır . Bunlar çıkarı 

lan ıeferberllk emirnamele
ri mucibince bir takım ebem· 
mlyeth mevkilere tayin edıl

mtılcrdır . 

Bu arada yapılan en ebem 
mlyetll bazırhklardan blrtıt 

de S S. teıkllitına verden 
emirdi. 

Bunlar, piyade, topçu ve 
makineli tüfek talimleri 16· 
ren polislerin eyalı:tlerde yer
lerini almaktadırlar. 

Sfvıl halk, bir harp tak· 
dtrtndf', S S kıtalarmın 

nl bütun f rao11zlnrıo dftıüo· 
daklerınt ve duyduklarını 
ıf ade etoıtotlr Mem· 
lekeUmlzde bir tek adam 
yoktur ki Baı•eklllD beyan· 
natını tamamtyle taıvlp et 

L metane· 
mit ve bu nutaun 

kdlr etmlt tiyle ıudaltnl ta 

l B Mu11ollnln bu 
o ma11n. · 
fıkır bfrlıjiol anlı1acalını 
umalım. Eıuen bunu o~uD 
yaratmıı oldufuo ıöyllre1 ım, · 

l 1 •azete er 
Oauo tehdıt er • • 1 
nlo tecavDzkir ıfadeıl, çı . 

l bQtGn f ran-
ıınca talep eri 

klandardı ve 
111 yı ao11zln a J• 

l unuttur · 
ona fç kaTr• arı•• l 
du Bir daklka tçta.le, 1111 • 

' b u tekrar 
let mOıterek ru un bt 
buldu.Franaız 111ılletl biç r 

t ek ııtı
mtUete bficum • :daklrlılı 
ml1or, fak at her f d 

k dini ..,n a· 
16ze alarak, en 

tir Bı:slm 
faaya a:ımetmlt . bl 

u1DUSU r 
yatııtırm• arz 
korkaklık tellkkl etmfı 

1 kl ÇıDlaıın. olanların ku a arı 
k -ıe· 

B. Daladter bu DO l• u 1 

rtnde bıç bir yanlıt anlam 
1• malaal bırakmamııtır· 

Fakat nutkunun •• kuV· 
vetll kıaDJı bGkOmet ıeffnlo 
ortaya çıkarmak lıtedllf bir 

t ıı olmu•
maaalı tekzip • m 

d B. Mu11olıot •00 aut· 
ır. 1 1 an 

. kuoda FranıaJ• kartı ta Y 
17 tlk-

taleplerl aıueleıloln d 
dl e I· 

lu\nuoda elçla ize tıv 
lb 1urette 

leo notada ıar 
u ıayle

ı6ıterılmtı olduiuD 
H lb ki bu tiofru de· 

mitti· a u besf ol 
ııldır. KımuolD ıüP 

D ladler bu 
maaın diye 8. a 
notanın tam metnini aeırıt· 

b bir me· 
mittir. Burada • 111 b ttl 

.. ele tasrih edtlmemlfı a 
telmih ıuretlyle btle ııaret 
edflmemııttr. Ne Cıbulf. cin• 

S bura a 
Tunuı, ne iven 

b ıurette 
aarlh Teya ınüp em 
ztkredılmlt deittdır. 8. Mu•· 
ıulonl b6yle bir hataya dOt· 
müıUJr. Bıze ıartb talepler· 

blsllD 
de bulundujunu • 9 

--------& atacak 
pollıln Tazıfealnl e e 
ları hakkında evvelce ya. 

b f tamimi 
pılmıt olan r 
qatırlatmaktadrrlar. d 

DatlJ Heral 

Bu kati cevap lcarımnda 
ftalyan bükümetl ne diye · 
cekttr? Bu akla selmlyor· 
Belki« lmparatorlufun teıek
tıülü eıulı ehemmfyett bals 
yeni haklar ye yeni menfa

atler yaratmıt» oldufunu 
evnlce blldlrdlll•i tebarClz 
gttfrmekle ıktıf a edecek Ur. 
Fakat e. Daladter bu delllf 
bOyülı bir tlddetle red et· 
mittir Demfttlr lef: «Her ye-
ol fetb vcJa her yeni taar· 
ruz yeni balılar ortaya çı 
karacaktır; Bu ıuretle bize 
blldtrJcek talepler filen bu· 
dutıu:ı olacaktır, çGnkO bun
lardan her biri bir kere tat • 
mtn edıldl mi, 1enl talep· 
lere meJdan verecektir.,. 
Pek tabii bir tuaala dOıDr· 
mek tıtedıler. Madem kt 
ıımdl Hab•ıtıtanın ıabJbl
ytm, bana Cıbutıyl Hraıe

Uılolz. Madem ki timdi Tu· 
nuıta bir nOfuı bı11em •ar, 
bana tam aüfu1u nraıellıl-

1 Madem ki baD• buna n z, e 

nrmedınlz BızerleJl tehdit 
eden Koutkaya ihtiyacım 
var .. Madem kı .. Madem ki 
V., ıözler haklar zinciri tl&
oıhaye deHm edecektir. 
Hayır! S6ylenıcek yeılDe 
ıö:ı bud1ar ve ıö1lenmf1Ur.ı 

Galluı 

L' lotranıtıea•t 

~* Çocuk insanla
nn çiçeğidir. Sevi
niz, okşayınJZ.fakat 
öpmeyiniz. * Çocuğu refahtJ 
kavuşturmak isti
yorsanız Çocuk 
Esirgeme Kurumu
na vılda bir lira ve
rip üye olunuz! 

Çocuk milletin en 
kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

oODDTürkdtllnln Tefrtk,.,sı: a11aaaaaaaaaaaaaao~ 
1 ~ 

müHhlbl oldu. Yublnfn of 
lu Batu ıonraları meıbur 
Altun ordu hülnlmetlnln ba 
olıl oldu ve Ruı1ayı mai 
IOp etti; K.ataıay Orta Aı 
yaya •arlı oldu Te torunla· 
rından Babür, Hındlıtanda 

bOküm aliren bOyQk Mofol 
ların btr ındıl oldu. Fakat 
Tullnln ojlu Kubtliy Çıo 

d~olzlnden ta Orta Avrupaya 
kadar büküm etti. 

1 
kımlyetl altında toplanmıı · 

lardı {GOçlük) adlı olan re 
lılerl, Motollar tarafından 

mağlup edilen (Nayman)I 
rın bir prenıl idi. 

paratorlufuna çabuk oıha. 
1et verdi. Ordu, taze atlar· 
la teçhf z edildi Te (Nay· 
man)lara kartı ıöndertldl. 
(Kara, Katay) blklml becı· 
rlkll bir manevra ile ıntn· 
de baıtırıldı ve tecrObedtde 

Bunu ula beraber enerjik 
Mofolun bir taraftaD topla · 
dıiı bin beyaz burunlu at · 
tan milrekkep btr ıilrQ de 

h•n• takdfm edildi ! Cl!NfJ·z HAii~ l 
a a 
o~ Yazan: il. LAMP ~·tvirtn: J:; ı\ VER A 1'Al1 RA T '>: 
•oaaaı r ~ aaaoaaaD efrıka AA. 39 caaaaaaaaacaO 

Her birinin tabiat •e •hllk · •e ordunun re al olan en kü 
ları hakkında kifl derecede çük oiilu Tuli (2) f,e hanın 
fUıır edlodlkleD ıonra onları 
muayyen memuriyetlere tak 
ıtm ettl ve onları, impara
torun kanından gelme pren· 
lere Orluk (Kartallar) de-
lllrdı . 

En bü10k oğlu Yuhl, Mo· 
ioll r için hill en büyüle 
rnatıet aıeobaı olan v kı
ralı tayin olundu. Katagayl 
d• kanun ve ceza hakimi, 
'hnl adliye oazırı yaptı. 
Oaotay (1) içtimalar reisi 

, ( 1) Ogolay vey? _Okta: 
'-tnglz ham n üçuncu o~L~ 
0lup pederinin veliahdı ıdı. 
1232 Tarihinde tahta tulus 
edip Tiirklılan ve Moğolis 
10nla Çinin kısmı #mal/si-
lle vı RullJa I..ıhlıt•n "' ' 

(2) Cengiz hamn 'd"&°'dü11· 
cıi Ofilu olup pedal kendi 
sine lıukılmei ve saltarıala 
bedel emval ve hazintl rint 
vermiş ve kendine. müsalılp 
edJnmtşdl. Cengi= /wnw 
alıfadrnda biraderi Ogolay 
ham11 lülıll labllyeli11de olu 
rak Iran, Horasan ue K<ibll 
cihet/t>rinde Jwkumel sunip 
on birinci astr sonlar111da ve 
f<ıl etmiştir. Hir çok evtadı 
oluµ en maruflt'lrı .. en_qa 
han, Kubilay lıan, ve lie 
Laqtı: handtr. 
M~corTilana hüküm etmiş · 
tir. Cesıır olmakla beraber 
idare( rnemltktle m11ktedlr 
idi 1'67 Tarllılndt jazlt1 
işntlf n vefat tlmiıNr. 

Küçük Kubllly, e.uen 
hanm en aev1rlllal fdf 

«Kublliyın ıözlerlne iyi 
dikkat edin, onlar tamamen 
htkmet doludur ~ Dedljl za 
mao bütiln bOyük babalık 
gururu geleyan ederdi. 

• • • 
Ceoslz ~an, Kata y fethin 

den avdet edince, ıeo~ de• 
leUnln ıarp c 1hetlertnde t• 
yanı endfıe vakalara ıahıt 
oldu. Orta Aıyada bulunan 
ve lmparatortufun metbuu 
olan muazzam Türk knbı · 
leleri . (Kara Kataylar) çok 

bHe.tlfll fU~rpat) ların hl· 

Giiçlük, ıayanı dikkat bir 
hıyanet neUceaf olarak hlkl · 

mlyetl ele almıı ııbı ıörfi· 
nüyordu o, aarbio hill 
çok kuvvetli olan kabileler
le ntıfak etmtı ve hanın 

bir müaaferet arkadaıını 
Kara Kataylılora katil et 
tlrmııu Cenafz ban bGy6k 
aeddın dahtlJode meı1rul iken 
o, ç•lııkan (Uygur)ların 
memleketinde yazfyetlnl ıaf · 
lamlaıhrmıı Ye Moiolların 
matbuu olan hırlıtlyan (El
melük) hanı matll'ıp etmtr 
tı. fllli serbeıllkten vaz 
ıeçmlyen (Mer&ctıa)ler de or . 
duyu terk ıle ona lltthak et. 
mıılerdt. 

Cengiz hıın Kar koruma 
avdetinde bu Güçlilke ve 
(TJbet)ten (8emerkeod)a ka
dar usıo•• ima ._a,ıı w-

Moğollardan iyi bir den al
dı. (Sabotay) bir alayla 

Merktlıler• ballerlnl bildir· 
mele ı~nderıldt. (Çepe No· 
)'OD) •••• Jkl alayla, her D• 

babaaına oluna ol•un sllç

IGiü aldürmek yazlf e•tle 

ta •zlf edildi. 
Çepe NoyoauD Orta Aı· 

yanın dallık aradıln• duhu· 
lllafl takip etmek faldeden 
baJı defıldtr.lıl&mlarıo harp· 

J ı GOçlOkçuyane arsu arı• , 
ten maada herkeee lıarıı bir 
bltarafı.k illalle kırdı; aynı 
zıımanda harbin kapattılı 
Buda mabedini a9tırd1. Ve 
GOçlOkO mafJup edip kafa-
1101 Karakoruma yollayıoca· 
ya kadar, bir tene, kubbe( 
al•m t.eıdacle tılllı) .uf. 

Garba doiru olan bw 
akın . her ne oluna olı••· 
bir mailübl1et Cenılz ban 

lçlD tehlikeli olahılırdl • ev· 

vell çok mühim bir netice 
meydar::a çıkardı: TJbette• 

dajlar ıllaıleılal aıarak ta 
Ruaya bozkırlarına kadar 
uzanan arası dahtlrnde, Ka· 
tay devletinin loklraıuadaa 

eoara hiklmlyete en yakın 
bulunan ve çok oldukları 

kadar da barpçf olan TGrk 
obaları yatıyordu. ilk olarak 

Tlbetfn ea yakın komıuıu~ 

olan oba hana tltıhak ve 

orduauo bir k11mını teıktl 
etti. 

Cenılz han, mabetleri·~

makla yepyeni ve fevkalade 

bir tefeccGb kazanauıh. 

-SONU VAR -



IAYl'A ı • 

Beynelmilel 
hadiseler kar
f ısında Bulga-

ristan. 
( Baı tarafı lkln•I ıayf ada ) 

dır . Bu itibarla Poloayanıa 
buıGn: 

1) Faal, zeki Ye kuraas 
diplomatlara, 

2) KuYYetll bir orduya •• 
3) Milli birili• ıtddetle 

ihtiyacı Yardır. 

Harice aG•enmemelt. Ha
riçten ıelecek yardımların 
tahtında ıtzlenen t•J, men
f aattlr. Buı6n Polon yanan 
d4ftGfG vasiyete dller de•
letlerln de dOımelerl mGm· 
kOodür. Binaenaleyh ıuQrlu 
tedblrh •• durbln diplomat· 
lara ihtiyaç Yardır. 

6azatelerln karakteristiği: 
A - Dııarıda: 
1) Çemberllyaın nutka, 
2) lnaıltere - Polonya -

Fr aea ·Romanya •• SoY· 
. yet Ruıya bloku, 

3) Beckln Loodra'eeyahatı 
4) Almanyanıa Roman· 

yaya 60 vaion hup malze· 
meıt ıönderdıtı ıazetelerde 
btrJncl ,pl&na alanmııbr. 

« Dnee » ıazeteılne Bük 
reıten bıldlrtldlflne ıare Ro· 
manyanın evvelce Çek-Sle· 
•akyaya 11marladığı 60 va
ion harp malzemeıl Alman· 
ya tarafından ıönd•rllmlıtlr. 

B - içeride: 
1) Meclfı, paekalye yor

tuları baıebtyle birinden ltt· 
bar en tatil edılmııttr. A.yın 
12 ılnde açılacaktır. 

2) Altı ay eYvel !ofyacla 
bir ıulkaeda kurban ıtden 

Erk&aı Har~lye Relıl General 
RHf içi• dini meraılm ya
pılmııtar. 

3) 8eledlye f nttbapları ha
zırlıkları bltmtıtlr. 
. 

lngiltere - Po-
lonya ittifakı. 
(Baıtarafı birinci ıarfada) 

ya Ye So•retlerBırltil-Polonya 
anlaımalanndan hiç btr farkı 
olmıyacalmı ll&ve e1lemtıttr. 

Londra, 7 (A.A J - Roy
terln diplomatik mababtrl • 
ala Loadradakl Polonya 
mebafllerladea 61rendlilne 
16re, lnglltere·Polonya itti· 
fakı dalla tlmdtden bir em· 
rı ••kidir. iki memleket 
•Rnndakt ıtyaıt Ye dtplo . 
matlk it blrllfl,. genlı hu
dudu ile teıbıt oluamuı •• 
Polonya Y ahudllerl mHele· 
ti Gzertnde ·de bir prenılp 

anlaımuı Yukua ıelmlıttr. 
Loadra, 7 (A.A.) - la

aıltz mebaftllerlaln s6yledl· 
~ne 16re, Polonya, Roman· 
ya vo Sovyetler Btrlljlnln 
d tıttralclle umumi bir an 

l ıma yapılma11, buı n için 
çok aOçtür. Zıra PolonJa 
Sov1etler Btrlljl ıte bajlan· 
mak lıtememekte Ye aynı 

zamanda Polonya · Macarlı · 

taa dostluk mGnaHbetlerl 
dolaylıtle Romaayaya da 
rarantlılnl vermek arzu et· 
memektedlr. 

Bazı loııUa mebaflllert, 
fartltere ile Polonya araeın 
dakl karphkh ıarantl an· 
laımaıına mQıabıb bir eıae 
Gzerladen, lnıthere He So•· 
retler Bırlıft, lortltere de 
Romanya Ye nihayet laıll· 
tere ıle Balkan bloku, yani 
TOrklye, YunanJataa ve Yu· 
aoıla•1a araeında iki taraf· 
la aalaımalar akdine taraf· 
tardır. 

Susığnlık icra 
memurru~undan: 

TOrk Ban. Kurumuö 
(470416) kuruı borçlu Su · 
ııjırlıjan Hsn mahalteelnd n 
HQ11yln ojlu lbrahlm Ç y 

lak Ye Türk Hat'& Kurumu 
eakl veznedarı ö16 lımatl 
Hakkı vereıeıladea anası 

Keab nıo mezkOr borçtan 
dolayı mahcuz bulunan ıay
rl meaku1ltlarıodan lbrahl• 
Çaylaltn tepuca klnuaaaal 
336 tarih ve 8 numarada 

\ 
kayıtlı ov n mı dtfer kab · 
rlıta mt:vkiinde ıarkan k · 
dlmen TClyıüz o lu Sllley• 
man hal n ubıbı ıenet gar · 
ben YQ~baıı oflu Hüıeyln 

ıtmalen Mehmet t rl lan 
cenuben kadımea ta -
rik halen kısmen Hamid 
Ye 11men Ali Kaum kara11 
f atma tarlalarıle mahdut ve 
içinde bir ceviz •iacını 

mGıtemtl ekiz d6o6m mik-
tarında heyeti umumlyes& 
(200) lıra kıymeti muham
menell titr kıt t rlanın ta. 
mam• ve ylne tıpuca teırı 

nlıanl 339 tarih ve 107 nu· 
marada kayıtlı oya na ı 

dlfert U.ıunçayır mevktınde 
ıarliaa lladlm D Nuri bey 
baleta C-1&1 uıta ve Danlı 
ıtmalea sarı Mehmet, gar· 
ben lbrablm Çaylak tarlaları, 
ceaubea kadim D tarik balen 
Hacı imam kııı Hamide tarla 
ıtle mahdut 10 dönllm 2 
eYlek 27 2 zira miktarında 

Ye heyeti umuml1eıl (209) 
lira kıymeti muhammenelt 
bir kıta tarlanın tamamı ve 
yine tapuca klnuntanl 336 
tarih Ye 8 No: da kayıtlı 
Keleı bayırı me•ktlnde ı•r 
kan t rtk, ıarben .Arıhk-

dereıl ıtmalen Alt efendi 
tarlaıı, ceauben mera tle 
malidut ı kız donam mlk· 
tarında ve tie1•tl umYmlyeıt 
{40) lir kıymeti muham- · 
menell bir kıta tarlanın ylr· 
mi hl11ede ıeklz bf11eıt ) 

Ôltl l11oail hakkı •ere1e -
ıtadea anaıı Kezbauın ke
zalik mahcuz bulunan ve 
tapuca mayıı 932 tarih ve 
21 No: d Mehmet oflu 
Hafız Alt üzerine kayıtlı 

Suııfarlılı• Hanardı me• 
kllnde ıarkan rıfkı mOf rezl 
ıtmal a lcadlmen Hüıeyfa 
balen Salım ve Haıaa tar
laıı ıarben yol cenuben 
kadlmen ektep vluıu •• 
halea bu a y(uyu ayıran yol 
tle mabdut kayden Clç ••· 

TÜRK.DiLi 8 NiSAN 1111 

Da ık.esi 
al ı 

askeri satı · :••~·~~••••~~·~·~~•••~•••• 
OlllİSyODUOdan• >' TOrkiye ~umhuriyeti Zira t Bankası~ 

• • K apıtBI: JOOIJ00,000 Türk Lirası ~ 
7000 Çıft 1Gn eldiven ıle 19027 çift yOn çorap kapalı 1# Yurd J inde 2ôl Şub Vj f1 · ~ 

zarf l ekııltmeye kcnmuetur. l baleıt t 7 4 939 pas rte1ı ""- .. ç e e I ans -,_ 
ıGnQ ıaat 16 da Bahkeılr aıkerl ••tın alma komlıyonua · : Dunyonın Her Taralınd11 Muhabirler ,. 
d yaptlacakhr. Çorep ve eldlvenlerlo um•m tutarı do. 'il Her t6rUl Jdral Jkraslar-dlfer btlcOmle banka 1nu· = 
kuz bin Ura olup çorapların ilk teminata 528 •• eldiven· • amelerl bOyGk ıubelerlbde kiralı'- k81alar. ,,. 
lerlnkl 147 liradır. Çor p •e e ldlveoden yalnız btrlılne ya· lbbareız t&1arruf ve kumbara beaaplaranda ıkra· ,. 
pı1acak teklıfJer kabul edlleoıez . Enaf Ye huıuıl ıartlar - mt1eler. 'f* 
komlıyonda herıün 16rüleblllr~ • .,,, 

lıtekltlerln ihaleden bir ıaat e••ehDe kadar teklif = lkram~gt: iktarl: lkraınlytmln tutarı: 1lk 
mektuplarını komisyona •ermeleri. 4 - 1 - 68 • ADEDi LiR~ LiRA = 

• 1000 . 1000 .,,, 
"' 500 500 .,,, 
• 1 2"0 Z50 • 
.ı 10 ıoo oo '* - 1 o ... 

25 50 :250 :. 

Balıkesi.r Tapu Sicil 
M ubafızlığından: 

.. 30 '40 1200 =. 
Me•ktl: Ctaıı : Dönümü: Hududu: .,. ,,. • ~ ~ ~o ~ 

Umurb y Etki ima · omf et 3 Doiuıu eekl .., .,. 
~ ıM 6rmo ~ 

ret ct•arı carla ıe imaret b a a e • uv ,.. b•• t.ah9eıl poyrası dere 1'I. Bıı tkrandyeltr lıır d~ ayd bir olfllak ıltırt se· : 
bataıı yol, kıb ~ nede d6rt defa bu mtld•r uurlndın kura ilı flağıtı- .. 
ı .. ı Alt iken ~ lacaktır * 

··············4~···~·····~ ıtmdl vereeeıl 

de bu b&liçe 
araemdakl Ga-
zl cadde1ı. 

Yukarada hudut veıalr enafı yazıla ya ım ıebze 

babçeal TOtüncO oflu Hacı Mehmed ın iken 320 tarihinden 
evvel 6 ümQ ile YerateU karııı Fatma Ye e•lltları Emtn 
ve Haftze ve Emlneye Ye Fatmanıo da 320 den eYvel 6lii · 
m6 tle evlltları adı ıeçen Emine ve Hafize ve Emtaeye 
Ye Haf ızenla de 320 den eYvel ölümde eYlltları Ahmet •• 
Mehmet ve Hazım Ye Adıle kalarak bunlardan Emin ile 
Hafıze Yel'eıeet ıelilz bı11e ltlbertle iki hl11elertnl temmus 
315 tarih ve 228 aumada Dofanlarh lımall Hocaya ıata
rak namına teacılı yapılmıı ve yukarıda adı seçen Emi
ne de kendlıU:.e totıkal eden ht11enln tamamını 11 K. •••el 
312 tarihli mabeyin ı nedtle yloe lunall bocaya ıatarak 
tlmdlye kadar ve ölümQ ile de •eseıeat tarafından temel · 
lok edilmekte olduiundan bahtı de tapuça tHclla lıten 

ide oldafuadan bu it hakkand tapuca 15 4 939 cu ar· 
teıl ıtınü mahalhne memur 16oderlleaejtodeD itiraz lııak. 
lu olan1arıo 1evmft me:ıkürda orad~ bazı bulunmaları •• 
bu mGedet tçlnde enakı m(hbetelerlyle tapu ılcll muha
f ızhiıoa mfiracaat etmeleri ilin oluaur. 

, ......................... , 
1 D()KTOR 1 
i Kadri Yetkin 1 
1 Heybeli flda Sonatoryomu Doktoru 1 
• Adreı: • 

•

: BEYOCLU iMAM SOKAK · HAMAMCIOÖLU ; 
AP ARTIMANI • 

• Telefon: No: 43078 • 

1 ........................ 1 =--····· ................. . 
I DOKTOR 1 
1 Fahriye Altaylı 
IKADIN HASTAUKLAIU VE OOGUM lliR!N· ---------- ı CI SINIF MÜTEHASSISJ 

Harp l
•mka" nsızdır. Muayenehane: Milltkuvvttlrr caddt'si No: 1'4 

• PAZAR GÜNÜNDEN BlŞKA HER GON SAAT 16

1
• 

(Baıtarafı ilç6ncü 1ayfada) 
fer olm ıı takdlrlDde İtalya 
pek çabuk Bobemya •• 
Stova"yanın Akıbetine ma· 
ruz kalacaktır. 

Bu büyilk milletin mu 
k dderahnı üzerine aJmıı 

olanların bu hakikatleri ıöz
den kaçırdıkları neden far · 
zedılttn? 

Bazı alametler bunun ak
ıtne delllet etmektedir: Ba · 
zı deYletler g&bl Duçenln ye· 
al Alman fettblerlnl tebrik 
etmerıtlf olduiu ve halyanın 
Beılln elçtllğlade zafer n6 . 
mayfı1erlne klmıeneo ııtırak 

etmemlı olduiu, Hitlerln 
Mu11ohaly• eodlıelerlal tee 
kin için uzun bir mektup 
ıondermtı olduju AlmaD 

1 matbuatının loııltere aley . 
htnde at~ı püıkGrdüiü bir 
ıarada ltalya kralınıa, laail
tere ile doıtane mOnuebet· 
ler temeonlılnde bulundulu 
ve nlbayet Pıyemoa prenıl · 
ala Oç aydaaberl bunu bek· 
llyen Fran11z elçlılnl kabul 
etmlı oldufu dikkatten kaç
madı . 

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

1. ............ - ........ 1 
Balık·esir Vilayet Dainıi 

Encümeninden: 

lek miktarında tarla ve ha- 1---------·---ı 

Baett •e zayıf allmetler 
denecek? ŞOpheılz, fakat 
manidar allmetler. O ince · 
cık tomurcukların baharı 

haber verltl ılbl. 
Balıkesir Vilayet Nafıa 

Müdürlüğünden: 
len (60) lira kıymeti 

ühammenell bir kıta b t 
açık arttırma ile ıahhAa çı 

karıl mı ıtır. 

Birinci arttarma: 11 May11 
939 tarihine teıadüf eden 

pertembo a0n6 Hat 14 • 16 
ya kadar Suııjırlı lua da ire· 
ıtnde icra edilecektir . Artırma 
bedeli kıymeti muhammtne 
aln yüzde yetmlı betini bul· 
madılı takdirde en çok ar
tıranın taahbiid6 baki k l 
mak üzere artırma on t>eı 

gOn müddetle temdit edile· 
rek 26 Mayıı 939 tarihine 
m6eadlf cuma ıünü 1aat 
14 - 16 ya k dar Keza · 
lak icra dalreıtnde ikinci 
açık arttırmada yine kıymeti 
muliammeaenln yüzde yetmtı 
beılal bulmadıiı t tirde ıa
tıı ı rl bırakdac khr. Satıı 
peılndlr. Arttırmaya ııttr k 
et ek lıtlyenlerln luymetl 
mabammlaenlD rGad• 11cll 

buçuk nlıbetlode pey akça. 
ıını veya mılll btr b nkanıa 
teminat mektubunu hamil 
buluamal rı lazımdır . Hak . 
ları tapu ılclllle aablt olma 
yan alacaklılarla diğer ali 
kadarların ve frttfak hakkı 

Loulı Rollln 

Fransanın kuvveti: 
Bır kuv•et kl çılıın ıtbl 

fDHD tbtlraıanın budutla· 
rındaa dııarıya çıkıyor, bü
Uln fenleri kırıyor, bGtün 
ıetlerl yıkıyor; iyi amma ıo . 
nu neye Yaracak? 

- Hiç bir tıe yaramıya· 
cak. Dajılacak ve zayıflıya · 

tarihinden itibaren nihayet cak . Kudretllzhk, ıefalet 

eahlplertnto bu haklarını ve 
ealr lddt•larını evrakı mili· 
bltelerıle birlikte ti An 

yirmi aüo zarfında icra da · ve ümltılzlak içinde mabyo 
freetne bıldlrmelerl lizımdcr. lacak Aktbet, hakkı, adale· 
Akıl t

0
aktlrde hakları tapu u ve hakkaniyeti arıyacak. 

ılctltle ıabtt olmıyanl r ea- Bizim kuvvetimize gella· 
hf bedelfnto paylaım 11ndan ce. bu aıı: deitldır. Korkul· 
hariç lıralırl~r.Detlll lye ile reı- mıyacak derecede az olma· 
mi müıterlye aittir Mütera· · dıiı ııbı, bizi tehdit eden 
kim verıl bedeli ihaleden kuv•etlarden de •ı•lı deftl
tenzıl olunur Daha zly de dır. Bundan baıka blzlaa 
malumat almak lıtl1enlertn kuvvetimiz hep uyanıktır. 

dairede açık bulundurulan Fakat haıtn deflldlr . Llktn 
arttırma ıartnamealle 188 ıulh hizmetine her an için 
numarala doıyada mevcut ve bu:ır bir •azlyette bulunu 
ıalkl 16rebıle-.:eklerl illa olu - yor. 

1 - Erdek liman dairHIDlo temeline kazık tedarik 
etmek ve çakmak amellyeıl açık ekılltmeye konulmuıtur. 

2 - lıın keıtf bedeli ve tabıt1atı 1830 liradır. 
3 - Bu it• ald evrak: 
A - Projeler 
B Fıat bordroıu, meıaha cet.eli, kcıtf ballıa c•t-

veli 
C - Fenni Ye buıutl ıartnama 
D - Nafıa yapı ıılerı s•nel ıartnameet 
Olup ••Uyenler bu evrakı her ıGn BalıkHlr Nafıa Mft· 

dürlüiünde ıöreblltrler. 
4 - Ekıtltme 14 4 939 cuma günü ıaat 14 de Erdek 

hOktlmet kon•iında "•ymakamlak oda11nda kurulu Nafıa 
komtıyonu huzurunda yapılacaktır . 

5 - lıteklllerla bu ite atd 137 Ura 25 kuruıluk mu 
Yakkat teaıtnatı Erdek mal aanllıiına 1ahrdıklarına dair 
makbuz Yefa ıayanı kabul banka mektubu ile ihalede• 
aıgarl 8 ıün evvel vlllyet makamına müracaatla Nafıa 

MGdGrlüfünden alacakları ehlt1et YHllia11nı •• ticaret 
oda11 veılkalaranı hamil ot~uak ekılltme komlıronuna mi· 
racaatları illa olunur. 
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