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LL~ 1 
Bügün Radyo ile Amerika

ya Hitap Edecek. 
Ankara, 25 (Huııuei) -

(;uaıburrelılmlz f ımet.lnönü 
u ' • 

Yarın, (buı a) ıa t 20.30 da .. 
Aııkar ' • -;. • radyoıu v 11taelle 
Aınertk l an mil etine hitap ed • 
ce lerdtr. 

Mtlli cf bw1mesejlnrand 

T rk 11ılllet1nın Amerikan 
Ilı tll e tt ._ 

ne "arıı ger Is ıtyaıi, 
1 rek lkttı dl bakımd110 btı· 
l dlil derin emp llyl çık· 
hnc;,ak, Amertkan mtllettne 
Tiirk tll _ m etinin sel mi rıot 

!~ı:;:::;o=dd==e::•r>=e"'"'c"""ek==t=lr::;:.=======~C=, um /ı tı1 rtisl mlz in ömi 

1 alya-F a -
d GizliMü a e 

1 

le •• 
B B ---. . onne Roma Ve Berline 

iki Mutemet Gönderdi. 
Londra, - hal 

J•nın Fran-
sadan olan talepleri hakkın 
da glall müzakereler b l 

aı • 
dıfına v F 

ranıa Hariciye 
Nazırı Bonnenln 1 il l 1 z o arak 
iki doıtunu Roma ve Berll · 
ne g&nd rdtilne dair •lyaat 

rnahfıllerde ııırarl• 1 l 
d 

.. faya ar 
e•eran ediyor. 

(Deyi Telgrftf) g zeteıı bu 
münueb tle verdı~ı btr ha
berde ıtmdıve kadıar 
yan d cere 
k e en rnüzakereler h k -
ında Pe.rtıte bir teblığ 

redlleceflnl yazdıktan ı:n:'a 
ıu iz hata veriyor: 

«Fransa H 1 B ar clye Nazan 
onentn n yakın d ti 

d 
oı arın 

an Banker Bodotn R om8 -
Y& ıöaderllmıı ve ltalyao 

de ~örDımOıtür. 
Bu karııleımada Franıa · 

nın hal yaya · yaptıiı teklif 

töyle hOI ıa edtlmektedlr: 
1 - haly nıo Sü,eyt k · 

rıal ldereııne karıomHı için 
mua j yco mi tarda faal hlı· 
ıe ıenetlerlnln ltalyaya sa-
him ıında F ranııa oOfuz kul· 
lanac khr. 

~ - Cıbutl .tle Adlsababa 
arasında ı0tıyen ı•mendlfer 
tahvılataodan bu demtryolu 
nun Babeıııtan toprakların
da uz.ayıp ııdecefl nlsbette 
İtaly Ja verilecektir 

3 - Ctbutlde ltalyaya bir 
ıerbeat mıataka, hattl bey
nelmtlel ıerbest bir liman 
veril ce&cttr. 

Yine Deyi Teleraf g ze 
testnln yazdığına göre, f raa Hariciye Nazm Kont Ctano 
·~ Harlcl1e Nazırı Bone 

= Berlioe de bir murahhaa Kont Ciano 
Varşovada. 

8. Ciuno 
V ArfOVo ,25 (Rad ) 1 I 1 JO - la Ja 

H rlclye Nazırı Kont Ct aoo 
bugün buraya geloıııur N 

aaır 

lıtaeyond H rlclye Naz.ara ile 

muhtelif elçiler tar f ında 
kuoıl nmııtır Styui meh 
rıı, Kont C.anoDUD maiye 
ltrıdc 15 gazetecinin bulun. 
tna.aın1 ltalJBDID bu ı yaha

t-. ""rdıAt ehemmiyete ham· 
l dı,~, •r. 

göodermittlr. Bu zatın ismi 
Brıoondur. 

Bonenin çok yakm doıt 
ve mutemedi olan bu zat 
da, Alman HarJolye Nazırı 
fon Rlbbentrop ile görüımOt 
v Franııanın ltalye a teklif 
ettiği tartlardan bahsederek 
Alman naztrının uzlagma 
tavuıutunda bulunmasmı rl· 
ca et nlıttr. 

Parlaten verilen haberlere 
g6re, muhrılıf mebuslardan 
lzar Franısız par1ô.menloııuo · 
da bu glzlt mOzakerclerdea 
br.ıhııed~rek Soneden luhat 
lıtlyecektlr. 

iz r bu huıueta veılkala· 
ra lll llk olduğunu ldd'a et 
rnektedır ( Brlttı Yuoe.ytet 
Prcıı) in bıldırdliloe göre 
Muuolını ıelecek ay içinde 
Franıadan olan t l 1 d b ep er en 
ahı decekttr. Noy Kronlkl 

dgazebh~ıl lıe "Y•n Yirmi blrla 
e ÜyQk f ı 

nı ıt nıccltalnln 
yeold~o içti 
mühJm m

1
a
1 
edeceğini ve 

ille e e erin bu içti 
mada kRtı olarak bir ka 
rara b &l 
1 r. 

•• anaca~ını Jazı 

gilte 
anıın r 

o arn 
erecek 

~-----------------·······~-------------------
Cumhuri etçiler, frankı tleı aısı mu emele eva etmBkl tereddüt 

gösteriyorlaı. Avam Kam rasının uıuos hükômetıni tan.ı~a kaı rını 
bü ü bir kseriyetl erec . ği ta~min t edılıjor. 

Loadra, 2i (Radyo) 

İspany dakl ıon vazı et -ze· 

rlne Cumhuriyetçiler rao

klıtl re ' karıı mukavemete 

de•amda tereddCit etm kte • 

~trler. . 
A am Kamareıınm paz · r· 

teıl ıünk6 toplantı ında Bur 

goı hükumetinin tauınm 11 

yolunda bü1ük bir ekıerl-

ürk Ticaret 
Oda ı 

Berltn, (Radyo) Al-
aayadakl Tnr tlc ret 

od ıı topleotıaını Tnrk elqtel 
Hamdi Apakın rlyaaetlnde 
bu üu yapmıotır lçtım da 
TOrk ve Alm D czuı b zır 
bulunmuıtur. 

Roporda TOık-Alm D tl· 
caretlntn 1938 yılı lqlode 

280 mılyon gibi bir yekOna 

varmıt buluodulu zlkredll· 
uıektedır. Bu mi ·tarın tli 
milyona Türkiy ola Almao· 

a aeri kal nı da Almaa· 
, y ' C'ıl 
Y nın TOrl!iyeye yaptıfı U. 

car ttlr. 

Jngil 'z Genera
linin Ankara· 
dak ·Ziyaretleri 

yetle karar verileceği tah

min edilmektedir. Bu kar • 

rı müteakip lneıltere, bir 

in iliz sefirinin Burgoaa ta· 

Franko kuvvetleri 
k r v rdl-

Ankara, 25 (A.A.) - in. 
glllz: lıtibbarat d lreıl müdGr 

DJU vlnl G eneral N11bltt bu 
ıabah muh fız: alayı t tbl· 

ylol için Frankonun muvafa

katını fıtlyecektlr. 

Parlı, 24 (AA.) -Fran-

sız Beıveklll Daladlye, pazar· 

teal ıünü nazırlar mecllılode 

General Fraako hfikümettnln 

tanın ma11nı teklif edeceğini 

ııöylemlşttr. 

Londradakl ıallhl1ettar 

m baflller loglllz Baıvektll 

Muhalif mebuslard n bir

çok hatipler, Franktst İspan
yanın, ha\en haly tle Al

manyaoın lıgal ve t slrl 

altınd bulunduğunu bu va· 

zlyette olan btr hOkQmetln 

taoınmHından hiçbir f 1da 

memul elmıyscağını Ye hn. 
kametfn, bu huıusta d rlo 

düıünmest lazım geldlilol 

ıöylemlılerdlr. Bunun üze

rin , Baıvekll Bdvar D la· 

ntnde pazartesi 1606 6fleden diye küuüyo çıkmıı ve 

ıonra lnıilterenln GcDerııl 

Fr nko hUkümeUnl tamdıiını 

Avam Kamuasıoda bildlrece 

ğlnl ıövlemektedlr 

Parlıı, 25 (Radyo) - Ptır 

limento. bugün öjleden 

ıoora toplanmıı ve Geocral 

f rnoko hükümetınln tanı-

nıp taoınmamaaı meaelest 

etrafında uzun müoakaıalar 

olmuıtur. 

Franaada 
Bir infilak. 

Parlı, 25 (Rad10) - Ke. 
zoredekı maden ocakl rın 
dno birinde blr infilak vu
kueı gelmtı ve lklıl f ranınz 
l 7 ıl Lehli ve biri ltalyan 
olmak üzere yirmi kiti p r 
ça1anmııtır. Kaza kurbııın · 
larr, yarrn merasimle d f · 
nedılecektlr. 

Cumhuriyetçi lıponyanıa 

uirndığı ıon hezimetten ıoo· 

ra fransanın, rtık doAru· 

dao doiruy Franklııt lspao 

ya tle yanv:m komıu bu· 

lunduiunu, Cumhuriyetçi 

ispanya tle btçblr hududu 

olm dısını ııöylemlt ve hO· 

ktlmetlo, lnglhere fle mu 

tabık kalarak General Fr o 

ko hakumetfnl prızarteel 

Varşovada Al
many Aleyh ·n
d NiJmayişler. 

Varıovn, 25 (A.A .) 

D nzlg makam tanın h ltı 

hareketini protello makı&

dlle dün Varıovcdrı. talebe 

tere.hodan Alma oy ale) hin

de nümayıoler yapılmııtır. 

Seçi n Def erle i Dü 
Askılar1~da 1 dirildi . 
Teftiş Heyeti 4 G~n ZaTfında 
itirazları Tedkik Edecektir. 

rara raptedeccktlr. Mebus ıotıhabı dol•yJlllc 
bu ayın onuacu ıügtl aııl
PJ•I olan ıeçlm defterlerinin 

d - 6 ddeU hitam bulmuı 
UD m . 

Te ıodlrlltnııtlr 
Teftlı hcıyetl; lfıtede adı 

bulonm•J•I' da Ufr,.z ed n· 
lerla bu ıura:zlanQı clort ılin 
lt::'htÜe tdklk .. ed-rek btr ka-

Bu kararlara itiraz. mQd 
deli bet gQodür. 

Mahk m• de ayrıca def. 
t rlerde adı buluomadıjını 
rlcrl ıüren vataoda,ı rın ili· 

razlar1nı 8 ıftn zarfında 
tedklk eder k htUıımiln ve

( s.ııu ıldlfct ftffNa) 

günO t oımağa p.rn 

iti ad reyi 
ğtnl bıldirmlı. m 

lstemtıUr. 

b atından 
D ladlyenlo eyan 

müzakere kafi görül· 
ıoor 1 k 261 
müt ve teJe geçi ere ' 1 

muhalife kartı 323 rey 
ıumad 

Daladtye kabioeeloe 

dllmlttlr. 

ketında buluomuı pollı H 

jandarma enıtllfilerlol ziya. 

ret etmlf, orman çlftllilnl, 

barajı geımııttr. 
Genelkurmay tıttbbarat 

ıubest müdürli general ıerefln• 
bir öyle zl~afett yermtıUr. 

Madrid Hükiimeti Son 
- Ierini mi yaşıyor? 

GUD Fr nkooun ııalebeede bitmek 

I• ııpaaya harbi, oıh~:~~r Madrld hukOmetl dayanmak· 
üzeredir. Her ne ok faz: la devam tmlyecellnl 

d bunun ç l 1 1 
ta tarar edlyonı a, y iki taraf birbirlerinin 1 er ı r• 

d "ildir. a ı ki 1a· keıtlroıek eüç ea fedakarlık ederek an aııca ar, 
düğü ıartlar Qzerınde boğuımaıınm ııon pürüz:lerlnt de yine 
hut, bu kanla kardeı 
ıllab temtzltyecektır. f raokoya yaptığı teklıfler t• üç eıaı 

C 
hurtyetçılerln 

um l ıvor" 
Qzerlode top 80 

" • • af ılao edtlmeıt. · 
1 da umumı ı h lk 

1 - Bütün spanJ 1 bükümet ıek inin a 
, ada kurulacak o an 2 _ upaof 

tarafından t ytol " 1 oyadan uzaklaıtırılmaaı .. 
3 - Yabancı ııkerlerlnf ıpa iki tarafı uılaıtırmak 

ı rek ranı• 
Gerek ogiltere, g F k t f raoko hiçbir milta· 

t ı rf etti. a 8 h 
için bir h yit ayre dl Nıh yet· lngiltere Franıa •· 
reke tekllflal kabul etme k ve~etten v z geçmelerini 
riclyelerl Cumhuriyetçilere mut 

k tavsiye etti er 
hamiyete ıı ıoara t ki 

b dan itibaren dikkat e ta p 

1. ıpaoya uıeseleıtnt l~lflıl karışan bu del hükümet 
eden, hatta tıın için{ kt baıka bir çare kal. 

lçlo, 1-ranko hükOmetlnt anım an 

mamı§br ki toplantıtın da Bur· 
Neteklm Avam Kamara11nın Y•":ımeııl beklenı,or. ŞOp· 

goı hükumetini tanıma kararıoan yer ki de gec kmlyecektlr· 
d b olda Joglltereyl ta P b 

heılz Fr11osa a, u Y d d hOlıumettnln uztyetl lr 

Bu kararlardan sonra Ma rl ç·nkü kendisi bugOn 
mitli daha müıkOlleoec:ktlr. b:onz kaybetmeıulıtır . 

meeru bir bOk6cnet olma ili alrıoııerek dahtldckl, ıerek 
t omaıu üzer ne d ı. Fakat Burgoıun am ü 11lacakhr. Bu urum .ar· 

k n.(uzu büıbüt ıı ur 
atı hariçte 1 ou f k 1 d ıuar "derek ortadan çe· 
ıaıında Cumhurlyetcllerlo ~ r n b:flf!maaıo• meydan vere· 
kılmemoll beın harbllokte rar dakO.lmeılne sebep olacal&tır 

k h d lıpaoyo anının 1 
ce • em e b OckO kazandıfı :ıı:aferln tamam aa· 
Neticede f raokonun ug 

d mani oluo~mıyacaktır. 
ma1tna • M drld hOkQm tlolo de, logllterenlo, Fran. 

Orıuo ı,ın • h ı. 1 B 
O

nu takip edec k dlfer OaQmet erin ur .. 
•anın ve 

&cararlırindan ıoora bu emrivakii kabul et· 
goıu tanıma 

meıl zaruri a-orlnmekttıdlr. 
T~rfik Unutulmaz 
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KiTAPLAR ABASINDA: 

Kara Mehmet, milli destan 
/mllyaz sahibimi.: m ebuslar11mzdan Ht'lyrdtl11 Ka

ranın uzun :.amarıdanberl hazırlamal<la olduğu (ıKa
ra .\Jehmei» aduıdaki deslamm neşrtlliğini dün ya: 
mışlık /Ju esere dair Ntcipali Ku~ ukunw A11karadcı 
çıkan « Olusı> gaulesindt y<ı:dı§ı bir nıalwleyi su/ıın 
Larımıza aynen aliyoruz: 

Balıkean mebu u Hayret
tin Karaa, milli btr destan 
yAzmıttır . De•tanın me•zuu 
Kara Mehmet adlı, bir Ana 
rlolu çocutunun Çanakkale 
muhareb !erinden kurtuluı 

••••tının ıonuoa kadar yap

tıiı kabram nlıkların btka 
yealdlr. ilk çıkan kitapta 
lıuL.lil muharebeleri bulun
madıfına ıare bu a1rı bir 
kitap olacaktır . 

tlİrlncl cilt, Umumi harp. 
tan lıttklll muharebelerine 
kadar olan hldıselertn K.ara 
Mehmet ıözG •e mantıilyle 
bir tabltltnt de lhtl•a etmek
tedir. 

Hayrettin K.araa , bu kt 
tabt1le milli rubun 6teden 
beri ıuaadıiı b6y6k btr ıbtt 
yacı tatmin etmektedir. Ne 
yazıktır ki bGUln tarihi btn· 
lerce kahramanlıkla dolu 
Itır mtlletln destanı benOz 
yazılmamııtar. Dl•an edebi· 
1atı, en •oyu renk Ye izle 
rlyle Arap •e lran edeblya· 
hnıa teılrl altanda kaldı 

landan bu deYlr tllrlerlnln 
milli bir dHtan yazmak için 
kendi bıı •e ztbalyetlerlne 
buna ı6re bir lıtıkamet •er· 
melerlae tmkln yoktu. iki 
asır içinde dOnyanın en mu 
azzam lmparatorluiunun ban 
ıt kudretin eliyle yaratıl · 
dıiını anlamaktan o zama 
nıa killtOr Hhlplerl tama
mtyle ıaftl ıdıler . Dini •e 
lıli. mi tesirler altında kalan 
:samanın mütefekkirleri Tar 
kü Oımaolı unsurlarını teı 

kil eden ırkların en aıalııı 
ve TOrk dılıaı de en bayatı· 
ıı buluyorlardı. Zamanın 

de•let adamları ve batti 
ıarayda' bile bu ftklr •e 
kanaat kuvvetle biklmdl. 
Dentleballr ki biç bir mtlJe. 
ttn tarihinde bir milletin bu 
kadar kendi özdenliği hiç 
bir •eılle ile bu kadar ha
karet ıörmemltUr. Aeaba 
bu bir millet lçla bir ıeclye 
kuıuru mudur? Hiç fOpbe 
yok kı e·Ht. Lakin meaele
yt laaıka bakımdan ted. 
kik edersek bu meaelede 
Türk6n kabahati yoktur lm
par•torluk, ılratle ıeatıle

dlil zamanlarda kendi lda · 
rHI allana ıtren akalllyetlerl 
tamamtyle kendi hamuru 
ı,ıne ıok m dıiından blitOo 
bu ıtklyetler Türk külUlrü 
ne hizmeti olan, olmıyan 

ak lltyetler tarafından ıel

mlttlr. 

Bu ak lllyetler, TOrkün 
dalma ıerefınt koruyan ve 

Olu k izzetinefis ıab ı bı 

bir CnHn olmuınd n istifa
de edere bOvük mftkam
ları ihraz tm• ıler. Ve on 
dan ıonra Türkün leyhınde 

yıldırımlar yajdarmea bat 
lamıılardır Meıbur Anedo u 
katlı&mlarını yapaD, lp9 ı r 
ııbı Oımanh pataları, Türkten 
1rayrl ktmıeler olduğu ıtbı o 

zam nın mOtefekldrlerlnden 
aayılao, adamlar araaında 

TGrk6a aleyhinde bulunan 
meıcll Eoderuot Va11f gtbt 
•damlat da T6rlc deiıldt. Ve 
T r k it r6 D hozm ,.~ 

ma11etmemıılerdl Böyle bir 
ilemtn içinde milli heveca 
nıo doğabllme1loe imkan ta 
ıavvur edilemez. Oımaob 
imp ratorluğunun içindeki 
cemiyet tuntft 'de yukarıdan 
bert ıelen ha•• fçtnde baı

ka mılletlerlo tarihi tekl 
mhllerJne olıbeten ta -

mamtyle baıka bir lıtlkamet 
içinde ınkııaf etml9U. Mem· 
lekette tanlzmattan ıonra 

aelen neııller bütiln büıoü
nlyetlerlne r men Türk 
milleti deatlen •• devletin 
temel taıı olan kütleye hı~ 
btr zamao n6fua edememıı 
lerdı. (Edebiyatı Cedıd~) 
mektehtotn •tlcude ıetirdlil 
roman •• tllrlerJn TOrk mll
lettain bayaU1le ve T6rk 
mllletınlo tabuıib tarzla
rlyle alikaaı yoktu. Hun-
lar mtllettn Hdece ktı. 
çük bir akalllyetlne 
bttap ediyorlardı. Romaala
ra men:u olan eıhaa yalaız 

lıtanbulun yüluek ve orta 
halli aUe Uplerlydt. Bız mıl 
lete doiru hakiki nüfuzun 
baıl oaıcını meırutlyete 

borçluyuz. Cumburıyet bu 
flkrl ıon derecede lnkltaf 
ettlrdt. Artık romanlar1mı 

zıo hıkiyelerlmlzla meyzu.: 
lara, lıt nbulun ı~rlarındaa 
çıkarak bCltün memlekete 
yayıldı. Artık yeni •e eeoç 
muharrirlerin kalemle~ 
rınde trl.onya, AnkaranıD 

çiftçi Ye köylü tipleri yara· 
blmaia baılandı. Sabahat· 
l'D Aıtoln tfh&11 bunun en 
ıGzel deltllerıdır. Fakat Fa
ruk Nazıfın, Necıp Fazılın 

ıurlerl •e hattl Çanakkale 
mubarebelertnl bcıton bıı •e 
renkleriyle 1aıatarak edebi· 
1at tarıhımlze yeot btr Hr 
•el tll ve eden Haluk Nıba· 
din ıtırlerl Sabahattlnln r•· 
manlara kütle ruhunu doyur-
maz. lıte tebarüz ettır· 
mele çalıthlım aok 
ta da budur. lran halin, 
Hafızı, Şeyh Sadiyi, lezzetle 
kö1lerde okurlar. Ve herkeı 
kendi kiiltür ıe•Jyeal nııbetl 
içinde biiyük adamlar1n mıı 
raluından mlna çıkarmafa 
çalı&ırlrır B·z lıe buna bir 
lıtıına teıkll ederiz. Bu bi 
zlm ve her halde pek de 
iyi olmıyan kendt buıuıtyet· 
lerimtzdır. Halkın zevk ve 

eevlyeal içinde onun ma 
ne•l zevklnt mıllt ıdeale ıa 
re tatmin edebilmek ve Türk 
ınkıllbını onların ruhlarına 

aıılıyabllmek için ba l kın 

alııtağı cı.Aıık Kereo10 (Ş"h 
meran) SeyfQlmü ıtık «}.~ık 
Ömer» tarzıyle nOfuz etmek 

lazımdır . Memlekette köy 

odalarında kıııo oc b4t 
l ncda okunan hıkiye •e 

deıt nların hakıki Türk haya 
ttyle htçblr e.lika ı yoktur. 
Bunun ıçıo . 

Şaır: 

Bunca mılll eıer •ar bun· 
ca destan bunca yazı 

Dinle artık yQluelent milli 
ıeıl milli HZI 

dtyer k Mehnıedtn rQyaaın 

dan baelıyor. Cerelc rÜfft ve 
rereke~ bGtüo Ç n k le 

, 
J SEHİR HABERLERi 

Zat Maaşları
nın Muvaze
ne Vergisi. 

Malt ye V aklletl tekalt 
dul Ye yetim maaıı alaalana 
mu•azeoe •erı••I laalılunda 
Ka muta yıa ıon toplantılarıa· 
da kabul etmtı ol~ulu 3581 
numarala llanu••• tatbıll 

ıekltnı valiliklere blldırmtı· 

tJr. Buna 16r• miktarı 22.21 
liraya kadar olaD tekalt 

dul, yeUm ••diler satma· 
aılann•n 22 21 hra •e •aba 

ha •ıefı olanlarda• 7 t•bat 
939 tarıbi•den ıtı .. area •• 

••zene •erılıl lıeıd•&recek· 
Ur. 21 74 kuroı lle 22.21 

kurut araaınclakt tekaüt Je 
yetim dul ••sair aat maaı 
lanndao 1 basiraD 1938 la· 

rıhındeDberl k..Sl•tı elaa 
mu•aaeae •eriılerf .. laıple 

rtae ta~e e&illeeekttr. T eka· 
üt, Jttlm Ye &tul ma .. lanD· 

dan beıka Gcretlerl tle ita· 
lananların muafiyet hatltll-

ntn taflnlode btr aylak ma 
aı •e Gcretlert mec•ua, 

Yerıllerfn tenslllnden ıoara 
muafiyet haddınt ı•çlyoraa 

muafiyet •erllmlyecektlr, 
ıeçmtyorıa muaflJ•ttea lt
tlfade ettir itecektir. 

· Hükdmet Dok
toru Değiftirildı 

Merkez hCUı 6met dek toru 
Ztyanın Uzu~L aprO h6L OD et 
doktorlutuna tayın edıldıfı 
Yl ll,ete bıldrr•lmııttr. 

kabramanhiı bulsun ıarbl 
Anadolu ze•k •e zılanlyetl 
tçtnde yazılmııtır. ~o••ı · 

malar bıle Anadolunun leb
çeıı içindedir. Bunu Meh 
medın Emıae ile ılrGılrkea 
Emtnenın •izından dlkllea 
kehmelerde ı6r0yorua: 

- Hadt aman eencle be. 
diye kıvranııı tam ıarlal 
Anadolu luaıaın dalma tek· 
rarladıiı kitte kelimedir. 

Zaten e.erla halk arHıa. 
da okunoıuına Hhep tetktl 
edecek en mOblm nokta 
olan dılın halk d&llnla a1nı 

oimuındand1r. 

Kitap yalnız bir kahra 
manlak deıtanı detıldlr. Tlrk 

lokılabının 8 ettrdtjl Je•• 
fikir ve ılıtemlerl de aynı 

metodla telkin etmek tttba· 
r•yle ıon derece . terbl1e•I 
bfr mahiyeti de •ardır. 

Datüı«hde erk•i• dııı a• 
lao d61Gtmez mi 

Yurda dOıman 6ıer de ka 
daalara it dOımez mi 

dı yor. TOrk tnkllibıodan 
önce balkın Arap delallere 
kartı 16ıterdtf 1 16zumıuıi 

temayülO çok çelin bir dtlle 
tenkit edı1or ki · 

Satar eahte ı•cere ok•n· 
maz da 1azalar1 

V ahiz yapar zemzemle 
• cenod satar bazıları 

TOrke kartı Arap klltl 
rOoOo av llklı eaıırlul ola o 

delHiere kart ı tl lr lo h6eu· 
mu hakık.\lttn p•k 1erloıle· 

dtr 

Sanköy Nahiyesinde 
Tarihi Araştırmalar .. 

Tarım Kredi 
Kooperatif(tı 
Toplantı••· 

LJ 1. • A.1 • J 8 "'r ~ehrtmt2 tarım kredi ~· 
UOT:T-lyaf l YefİCe•lnue OZI I Q• operattfl J938 beıap ,,__.ı 
rilıi E•ii!rlere Teaadüf Edildi. ne aıc1 umumı h•1•t ı,u.,••. 

aı ıalı ıctoG HalkeYtad• 1• 
Gh••• (Huıuıl) - Sarı- 1 Kazdıralaa 1erde, Turu•a k 

O 
paca tar. L; 

kiJ aalatr..tatleld ( ak) de aalııarebelerl•de yaralanarak içtimada plll•ço ted• iti 
... , buçuk aydaalteri laafrl - b•aya ıehp 61- Zeleya edilecek, Y••l ıclare b•f~ 
1•t 1a1tı'-aktatlar. Hafrı1atı bala Panclarown •-rı ol- ıeçl•t rapılacak, laak• .. ı4 
,.,tıraa a1aı aalaı,.cle• falt· dDiu Hammer •e dtler latr Jeti ıeçllecek, koop•'~· 
rllratlr Alınfttr.. Ilı•• taraW ... ,ı.Nea u - L ,r meYauatı Ye alraat 111• '4 

Sanlslr 1aaı (Z.le1a) ta- lqrlmalıtadar. tının dtrekttflerı datrı•..,1 rtlat bir ... ,.eti ela• .. ,, Da- Hafrt1at nttceli basa ta- ortaklara yapılacak akı••' 
lat1edır ki la-• aW •alt rllat Ye.akalara Y• lnt ıaea.ra rı temin makıadtle "''~ 
mat Lmall Hakka Uaanıar- atcl •eıiere te .. cltf edllmt.. katla• ltUkrazda b•lu•";r 
ııhnı• (Kareıl larllaçeıı) atllı Ur. HafrlJata laer jta art.. ffl• idare laeJ•tl•• 1all 

.•.•.•r.ı.•.•.•-• .. •.Y.c.•.tt.•.r.·----·lt•l•r•lu•s•l•a•d•e••••••-•.d.ıl•m•ek-ıe_d•ı'.·. 1 ,., Yerlle .. ktu. 
aCP7 

Telıapor Kuld- Bir Yakanın 
biiniJn Se;yahatı Muhakeme•İ. 

Şellrlmls Telıı,er k•ltbl 

iki futbel •atı 1•••ak I••· 
re .il• !clre•lt Ye A1•alı
la ıltmlfUr. 

Sperealan•• dla .. at 
15 de Llre•ttle ra~ara 
•afl J-3 t&JI ile kasaa• 
mıılarclır. 

Bi•ilılet 
Yarıfları. 

939 Y ıh lııa .. ldet Ati 1•· 
rıılarma buıl• lııaılaaacalı· 
tir. 

Y arıılar 23 NtHaa kadar 
doka• lııafta tle•a• edecek
tir. 

8 ılakl .... ltakalar 
Baathrma ıotanada 25 ktle· 
metre meeafe tlalatllatle 1a· 
palacaktır. 

Umaml laarl.e kadar Oı· 
ma•h u•l•aa t~hHle 41alma 
m•azseı: tatt•ta••s Ar••· 
ları• Um al IMr,telıı ca. 
mlara ihanetleri karıııında, 
aıarlartlaalterl tisi lraa kar· 
detl elaa tll •e ılaal T6rk· 
lerıa Kerbell talaraları•dakl 

•altaYerelerl t•k f&Y••• 
clalckattfr. Vellauıl Ha1nUtn 
Karaa tutmuı eltlufu itti· 
kamet tçtade ba eıertyle 

ctddea •••affak ol••ıt•r· 
V • eıer k Otlenle f çtıma 1 

•e rulal sdaal1etiae '"" 
uyıua ohlup lçtn, aeKlar-

tlaeberl okuamakta olan dea 
taa •e llıklyelerln yeri•• 

mu•affaklyet Ye ıallhtyetle 

oturacaktır Balkan harbın 

dan itibar•• ltGtGa muhare
belere tıttrak et••t Ye ku· 

vayı •llhrede ehemmiyetli 
••zıfeler J•P••t· Ve Tlt-lr 
mtlletlntn ıatarapl.rıoı, hıe 

ranlaruu yalundaa d•y•uı 
•e tatmıı olaa muharrtrde 
mılll duyıular btr fe•eran 
•• lııeyecaa laaJıadetltr. lı 
te b11aa •lcdanında bu ka. 
dar ku•vetle tlu1daiu lçtn
dtr ki biyle blr e1er yarat. 
••ıtır . Vaktiyle mava•t1le 
Ye birçok aahalartlald lııız· 

mettyle herkeal ke•dlılae 

... dırmft olan Karan, hu 
eterlyle ele hallr eamtatı tçla 
efdde• l;•yllr lahımet 1a1t · 
nnthr Kendtılat bettin ıa · 
mimi lıalbhnle tebrllrt btr 
••aff• ••1•aktaynn 

Nıt~· t1fl· Ka,lttı 

Geçen aeae Sermet adı•• 
tla bir ı••t MGberra adın· 
tlakl lıtlr kıaa ta'9anea tle mı· 

teaddft Jerlerladea yarala· 

••ıtı. lu •akaya dair Yeri 
len karar temrlace bonldo
l•ntlan •aYaya tekrar ai•r 
naatla .. alnl~ala ltaılan· 

••ftar. 
Muhake•eJe cu•a ,anı 

tle deYam edtlmıı, bası cihet 
lerln tedldk •e tabktkl için 
ltaık• btr ıGae talık edtl•lttlr. 

Huauaı Muha
•ebe için Alına
cak Memurlar. 

Ha1U1I &dareJe kırk bet 
lira Ye kırk lira aılt •••ılı 
lf aala.all ltlareler •ilfetttıt 
Ye kırk lira atll maatlı bir 
teclklk •e temal blreıu tefi 
ile · 25 · Ura aıll maaıla aln· 
Jı.al baluaan Erdelr ıçta htr 
lauıaıl muhatelte memuru 
ahaaeaktft'. 

Ta•ltt elaalarıa tahıtl de 
recelerı •• ll1akatlerl •il& 
J•lce tedktk edelerek mGna· 
ılp 16r6aenler bu •aalfelere 
l•J•• echJecektlr. 

Seçim Defter
leri Dan Aakı
dan indirildi. 
(Baıtarafı birinci Hyfada) 

recektlr. 
Bu suretle 14 m•rt 939 

aktamına kadar bu itler 
netıe~leadırtlmtı olacaktır. 

Ondan ıoora da ikinci 
mlntehıp lnttha b1na ı•çlle

eektlr. 

Neşriyat: 

lıynık 
HalkeYl tarafındaa aeıre 

dılmekte olan bu mecmuanı• 
72 ncl 1ayııı çılrmııhr . 

içinde tedlulı yazıları. lat · 
lrlye Ye derlemeler bulunan 
mecmua71 ta•ıtye ederıı . 

Alkım 
Ltse tarafından aeıredden 

Alkı1DIO da 27 acı uym 
~·~mıtt ı r f~ınde neıır ve 
tltr)er, Mıkel Attje atd reıfm 
ler buloaan mecmuay1 tr~ 
t r• t."i1~ '•cl•rfr. 

Muhtar lnti/ıd' 
batı Bitiyor' 
1 Ş11batta ltaılı7a• ,_ iJ' 

tar Ye lr3y beretlerl ı•ı• l' 
lfl Ylllyetln her taraf•~ 
faaliyetle deYam et••k'' ;r 
lattha• ay athayetla• il• 
bllmtt elacakbr. 

Arazi T.ahfi1 
lf lerinin Tef ti~ 

Araal l•iulr tılerl tadl~I~ 
lanmıt oldutuadaa, Jt'• f 
V ek&letl, araatnln katti• I 
lnymetlu17le thbar•J 
taazim, teblli •e ıUraı ti 
kık muam•leleTlnln •" ,J 
rtr ••Ucelerı kelll•ı•• t ti' 
lamlara afd mGkellefl•' ~ 
ıap defterlerınla teıtf ,1 
tanzimi tılerlata haoıl 1

11
1 

lar datreılnde tedktk •• ~ 
Utl ilzam ıeleceilat t•' 
etmtttlr. 1~~ Arası tahrir nettcel•' ;I 
bltGD •tllyet Ye kas•1;,~ 
938 mali yılı içinde ~ 
leımeal •• ılln edt1111•ft ~ 
931 mali yıh batıadaP ~ 
baren btt btr cGıztltacO 1, 

rtç olmamak üzere h•' 1,,ı 
rafta yeni ta hrlr aetlt' / 
ala tatbiki ehemmtJ•tl• ~ 
lup bulunmaktadır. 1'• 1~ 
netıcelertatn kattld~,
tahrlr tlabaraanielerU•1' 

0
11 

:ııtm Ye tebl ıjı ve ••"' ,l 
cak itirazların ldat'e, t• ı 

b j( 
ve teblıfınde ve t• r / 

razlaranın karara b•ll~" ,1 
11ndan ekıtk muarr>e ~ 

11" ra•tlaoına bunlarao t• ıl 
nem~ b6k6mlerl d•rr•;ı' 
derhal tamamloam••1 

" 

olunmakla beraber b" I' 
zlyetla tekrarlaodl' et/ 
iç.in alikadularıu d6lı•' 
çekilecektir. /., 

Her eGaltam talarlr fı% 
celerl katıl~ı nce kd ~ 
2901 ıayılı ka•unuo :~·I 
aaaddetl mucibine:• JI ,, ~ 
.. .,kez lıu:alannd•. f' 
mGlbak kaza lard• "' l 
kamlar tarafınd•D ıtı0 ~ı 
meal Ye Tarldat rJJefP r 
taraf ıadan da bunl•':,ı ~ 
ıap defterlerlnlo d•' 

11
; 

ılı •e tanzimi lc•P 
tedlr. / 

1 elkfk Ye muaOl"-I• ~,r 
d' I ~olerı her "' ıoourı f~ 

ttth .. rıle hazırlanacılı ~' 
ha rapor• r•ptedtlt'~jl' 
kllete •e vtll1~tlet~ 
"rtle~~··tfr. 



Alman-Romen' Kamçılı Da ısöz .. 
Ikttsaili Müza- 19 ncu Sırda 8 vwera kiiil biWiCI ludrigiı gözdasi 
llük~~reı:.ri~.rı.d.. olan dansözün maratlı re hermnlı hıyatı. 

k ndltiol hararetle karııla-

Arnavutluk Ve Kral 
" 

Zoğonun Hayatı .. 
Büiueıde devam eden Al · 19 uncu aır10 ortalarına ------------•••••••• .... ____________ ı ın ıyan Parlılt ıeylrellerln 6r 

Arnavutluğun Draça lskelesı· Şı"mdı· ltAJ:.•tah- man . Romeo ıkt ı eadi mü· doğru eo merhur daoıöz ~. tüoe uh•edeo papu,larını 
IP'lU zakerelerl t a rzı cereyanına d eil biri de Lola Mootez · 1 k 

1.. I d ve çorap baflarana far atara l(em 8 • Al k • LJ /" -1 d • 'L • K •• _J ve mabl1eUne dair hiçbir Bı\Vyera kralı btrıacl .. u 
ır lr.ıev ı na ınae ır. ıRı ruvezoruen tıı 16ıdeıı ıu.çu . 

8 
reımi beyanet nrılmedlğl .,ııı ın en kayme Bu hldtaedea ao•r• daha 

irinin de Manevraya Çıktığı Görülmemiıtir. halde ılyasi mahafıl bu m&· olan aüzcl daoıöıüo mb~,·~ meıhur oldu. Hayranlar1nıa 
zakereferlo ıu sı•iıdakl ook lı ve heyecanla bir ya 1 p 

AtDa ti " a raeında p lyaoitt Llıt, o-
l it •u u tartl>& hahra aaldmrlar •e yoldan ıeçen · Onun bu zama•larda ı•· talar üurtnde temerk6:r et vardır. lonya kral vekili prenı lnn b; ilce, ıöalerlmlzln 6n6nde yabancılarda• haraç almalı· çen h•J•h, tam bir ···" tfjlnl btldtrl1or: Bir rece, laıllterealD e~ P•uklJOYIÇ ye dıjer bHı 
t 

rçolc çetelerln dal baıla- ta tereddüd etmeılerdt. •e •ilenceden ibarettir. Ga Almanya, Romanyanın biJük tt1atroları11dao bir 
ını hıt le b prenıler de nrdl. 

l •ra Ja trbtrlerlJ Zotonun babuı 616r 61 · :ıtnolarda, barlerda aabalt petrol •e •lır end61trlıinl taklım tıklım dolmutta . 1846 da MüDlbe aUU. 'f.t-
0~• '" da muhtelif hlkfımet mez, anneel lti yaıındakl ları yapan, tçmeden bıkmı tıletmek Qzer• b0y6k ıerma· Yeni lıpauyol daıuazO Lo yatrolarda yer bulamadı. 
ıa•r;t•lerlyle çarpııan man çocufuou dOımao kabileler yaa Yti m6temadlyen ıarfe ye lıoyaeaktır. Almanla"n lan Mootez tik defa olarak Fakat her ıüzele lıık olaa 

ce::r:~. belıtır Araa•ucUar den kurtarm6k için derhal den Zoionun, paraıız kal~ ba tekhfı iki hlk6met tt· 0 ıece Lo•drauın kibar ta. altmııhk kral btrlael L•dYll 
kı 1~ rpct •e lıUklll tıı onu Vıyaoaya tıbıtle ıön dıfıda ola,ardu Şu anda cari müDaaebatında yeal bir bakaııaa keodİnl 16ıtere· oou ıörüoce derhal aaraJa 
d 

0 
~·1•rı haaeblyle bo1••· derdt btle Budapeıtell bir ıazloo uıul olarak kabul olunu1or. eektl. SJ1ab ıate11 •lbl•e1ıl, .. ıdırd ı •e ıaraydakt bvı•d 

"
1
' .. •taa Jılarlar z b oda •· "" • ofo, ıenç yafında A•rtt cuoun Zoiodan elin 680 çünkü iki de•leUa ıtmdly• kabarık eteklert, •ı• ıaDat ıalertılnde, metrHle-

••el& M k d 1 l a.. d b ı.n. d talulauı ••Dra R • • onya ı arın paoıa ilk tealrlerl altında kaLve alacalı oldain ı6y· •• ar ticari müaate atta eı paaJol aıu uD • rtoıo ea m•ıhur reHamlar ta· 
rua 8 onıenlertn Yunanhla· kaldı. O, lgJ4 fac•uına 1•· lenlyor. 'fa lzerlne m6tekabtll1et tpek danteli ıle ıahaede d6

· tarafınd•a yapılauı potrele-
' lzaoıl B 1 1 16 d 1 h d - daa11D ea .. •• Ta •rın, u ıar aran kından . ıahıd olurlı•o Al AfHYUflOk trallll" uıu cart ı ı. A maa eJe· nen siizel anıos, 

11 
.... ,n Y"oıo• Lola Moatezl• 

• 
rlderı.. ıdareılnde ya- h bh V l 1 d•Ja..eD lo· "' 

''•• bu ~I ma•J• imparatora ık tacı Orta A Yrupa de•letlerl ti mura Hı relıl a tat hararetli bir yer • • kini de ıll.,. ettirdi. 
t•ı IDt •l her zamaa Gtyomun prenı Vted adlı Almaayaaıo teklif ettlil ularaD birinden ııhklar dl•- Lola Mont•z M6nllate ıh-
" D •uıtt bı birer birer yılnhrken Araa· k tf e e • 
tıa daıcn r tebaa ol1Dak- bir zabiti Arna •adluta "ral •adluk bu he&lmetıa m6ki. ba formüle mukabil yeat yoldu •• bu Lha~e ;a:elaıh tııam içinde J•tıJordu. Aıık 
clıı . • ozalr kalmıılar aaıp ettıiıot bizzat ı6rd0. yeni bir Alman - Romen batııı olan ora b kral ona kool•• uD•anıaı 

,, k .._ l f atanı 16rClr ııbf oluyordu. t l 1 k t 1 lb l d ava"• kalkarak, aıOzli~ •d•: 
' & ı:..l tn prenı "'inavud okta Ll'-lo b- mem• .. '-et t.. pe ro t r e inin at ıa e a ı • b • 1 .,ermtı ve Sent Terez alt•Dı· 
"'rna,,•tlar f 1 d 1 • .. •~• ~ b Al taran ılr bir ıeıle •J ır . • 

•• .,G ,. n .~ ar, dı'-ft tutturamadı il u· t'"' t il l d O ,.. • • d H ı_ ce ... n pe ro er n . 1 1 al· nı karıııaın alıy· ie anı6z D 

'
llr lltf L aoarıl f,.lode I ı. er •• · S frcıler ı ı 

l L caı&atır . Mem. Bu ıırada Ah'Del Zoi• T man1•Y• ihracını teklıf edl - ayın eeJ ' 
•••Ua l.er t f bıle keadııın~en bir ıef çı daUyorJar. Bu danıaı, lıpaa· ıöiıOo• taktırmııtı. 

bu .. llarda:'~:n~ kaphJan ecdadıadaii tevarüı elmlf kara1or •• bel' kabile mem yor. Almanlar alacaklara yol deilldlr, trlandab Betıl Bu hallere ·~ zl7ade ltaı-
'&lt1e'-• in IDetre oldui• harpclhk ae•ld tabı- 1 ._ fjetrole iyi bir flJat teklif ye'·fl varl fon .lbel •lafrl•al· 
H •dit la-..lanla f 1 d e.ett idare etmek l~la ._ dl Ce1mıdfr.. d l • "' 
•rlaanıı b r aza ır. lıl al• mt!ıtemadlyea daflar- kendlıladen telt •eçmele etme.te r. D hal bôyük bir tıkan • yordu. Bir ıece, Lolayı ... 

da dallara 
1~tlc:uku~t laın· da 1aı11or •e baıı•a top· çalıııyordu . D'ier taraftan Romenler kopt:, ııhklar, ı6rOltG8ler raydaki odaııoda aı1aret 

l
•••ut cetelerl•I 11~ ea Ar· ladıiı çeteıl7le durmadan ıgıg da cumhuriyet tlin A.lmanyadan alacakları mi· araaında perde kapandı. u edeeek tahkir etti . fakat 
ılrlar111 içinde orman· Sırplarla mOcadele edfyor •dlldfjt ıene bu p~k geet hımmat harp 9e ılllhlara bldfı• .. dece loıtllalerl de eon~ kadın kapıJı kılttlt1e · 

•ltk61cllr. Ç•lıaunak çok du. el oldu. Çün"a iktidar me•- :em;ı1elt nrmektehdır. 111. Lola Montezlo P::::~kl rek baı•ekı l t yGzü ıazü ka• 
Ma16rndur " 1 A ZOIOnUR ISktrJiği: kıını olmak tatlyenler dai üsa ere erla netlceıı e em hayranlarını da t•t" . tçıadt luıhacıya kadar kam-

dalma 10d6lea rnu•tlu\cta ZoQo, Mart kebUeılaio ma ıuıkaatlarla entırılıtalarla mlyetl~ beıkleamf'lıtedtr. Perdenin arkaııoda Lola, ,.11Ja d6Ydi. Ve adamcafız 
itan da•ala· ğl du Ent, T 

rt •• •ileler arııında retıl o ur olmaz yalnız lre•dl dentliyorlardı. Alamet Zo aihayet cu0>burre11ltitoı kral· hıçk1rarak a ıyor · ti oazırhktan azledildi . 
hu1an flddetıı mGıade •uka muhitinde detıl, Arna't'udlu- tonun dahtltye nazarlıtını hia tebdıl etU •e kend•ılnl o frlandah Betti CeJm• · f allat ıabte bfr koate•, 

•uhtehf lı:al>tleler meler lua bir çok akHmında da idare etttil h6k6m•t ııe bı- kral ilin etti. Kendlılal ~·tanJ~a:ı!!ed~:· eltndc kamçııı bile olea, lııal· 
baık•alar •e dail •raaında oGfuzunu 16ıtermeje baıla- raz baka bulahtldı · Zoto 6ül0DÇ bir hıdiSB: nıtmuıtı . c rar ı l in "•rkutamasdı. J84S de 
1 ara çelıı- dO. fıkat ukt yaıt1etlD •. Lol 
erek •n lıanlı h ı dı Bu ıenç Arna•ud A•uı dahiliye nazırhaından ıonra Ahmet Zojo, ıaltanata d dl Lol• Mentn Münth ıokaklarıada • 

IDafa ~•ılle olm:;~u:.' Jap· turya orduıunda da az bir baıvektl oldu. O zamanlar ıeçmedea ıld ıGn evvel de • eme · bir kadındı, Monte:r:ln aleyhinde bG1ük 
kral ALrnet .,; I Zatnabda miralay olmuıtu . 28 Y•tında ıdt. Tirandan uzaldaımııtı. Hat· aHbi, hırçın ••••••••••• oOmaJlıler yapıldı. L•dYI• 

n .c.o ı .-- •• •• •• •• •• • : l ecll "••ıtrelerlyle l:.trlllcte :nuo 0••nlarıo idare etmekte 28 Y•tındakl baı•ekfl kın atzıada kralın culuıu ' J(P • kurtarın•••· llelkt de ID~ -
tıfı fotolraflan l~rlrçı 1~,r~ lcu••etlt bir adam olan aolrılden çalluoaa •e her l~tn yapılacak muazzam ıe•- i MEK 5 Juektl . 

mez, buraıının ıGtllmaolık Zotonuo, ordu lçlodekt teal an kaolı mGcadelelere aah· lık haberleri ıeztyor ve her- • H~(l(ftf ND( • O ıece kral ınııllılndea 
-• ••kin bir yer ld rtndeo kumandanlar bile ç• ne oiao Tıraoda ve biitQn keı bu cOmLüıe ltazarla•ı- ! BA ! aflıytuak ayrıldı . «Glt•eıl• 
hl'-

0 
oluna kı • ' • d tı. lu ·••derılnlz H DIDele baılamıılardı. ArDa9udluk t•htrl~rlode Ha yordu . • aı·rM e • yoka ıktmtz e •• •• -

•"4il•k Z i . ayır, Arna Herkee A rna•udlutun bir ylf•I temine cnanffak oldu Hu 11rada ıebrl• hlr ka- i Y • •.• ruz• diyordu. Lola. erkek 
bil o onaa tdareaiade N 1 h d d 

• l•De bu tarafa bajlanmaaıaııDı •e Bundan ıoora Zofoyu pııındaa bandolar çalmala : s E N f o • kıyaf tine ıtrerek u w 
tlad 'ete harple• detletlerln elinde oyuncak cumborrelıt a6r6yoroz. Zo· ve b6yGk bir halk kCltletl· : i harlc ne l&açh. Artık tı.a1a-
.ıır. ea aıade laala.a11na"ta. • [YAŞAR• 1 
" olarak ber,ok pıeaılnı al ıunun re lıicumhurlufa ıeç oto önünde ıırmah elblael•r i MEHMET : t . dıo ıefa let deYrf baı ıyor· 

lıuat "ral Arna.,utların datmak ıçto kullaoılmuını mHlnden bir müddet ıoora ıtymlt iri yarı bir adamın : JN \'E SIRRI ÇO·: du Avuıt ... alyaya kadar ılt· 
••thur kabllelerlndea Mau 1•t1Jorlardı . Bu m6nRıeb~tle Arna•utluk ltalya 11t' bir aelmekte olduiu ıörüld6. : RUH UN EN SEÇME i ti, Amerl"a ya aeçtl ve lmk 
•tlrellne menıupt~r. AroaYutluktakı nlfuzuodao muah~de akdt:Ut' İtalya Ar· Halk, bu alayın krala aıd • I TJYA üç yaıındayken, Nevyorkta 

Matllertn tarıhı d I k kok110 btorıteler, Zoioya naYulluja para •erdi Aacak o 'duiunu aolar anlamaz, : ŞİİRLEHİNf fi i f t-na bir h atalıktan öldl. 
ıaha h • • a· 8udıpeıte1e, Vtyanaya me be pan ltal•a hülnlmetıoıo df'rhal onu alkıılam•i• Ye :. EDE J>r KiTAP YA-.: Kenıçıtı danıöz ~ld6i6 aa· •e ıe lr baılraolara ıl ' _ >, 
dolup taıar. Onlar kan da~ IDurJydle ı6aderıldıler Ve htma1eılot de beraber l'ell Y•t• nldalarlyle kendtılni : KINDA ÇJKJVOR. : m o, ne hı1111a bir mezar 
Yalarından btrez kurtulıar batta. ıoo defa ooun Vı1a · rlJordu ıelimlamafa baıladılar. • . f f • ıaıı. dıkeo, n• de bir damla 
kurulmaz lcomıu Olk•lere nada kalma1101 bıle kendi f'l.endlılnl ba mnaheae ile Maaleıef, bu kral deitldf i BEKLEYiN Z. j ı6ıyaıı d61cea oldu 

~ t d 1 1 :..:::f~:~~--~~::::::::.::.::.:::·:·:a~·:·~·~·~"~-:::~:-:~;-::::::;:--;:::::-•-::::;;ı~::::::~:-:~~~.:.~·:n::e~r~c:A:.:e~t~t l~e:r~ .......... .!.~d~·~h~a~k:u:·~·:e~t~l ı~b:u~l ·:n:.~Z~o!i:o .!....:( S o o u d6rdüncu ıay • a ••••••••••••••• 
..,.oa• yn ı-dılı T • a ld•rek arık arazide hneu· 

... ura nln efrtkaaı: Gaaaaaaaaaaaaaaa " .. T i' O• uvmalda tktıfa ediyor Btrıün botazınden bir le oldu ma geçrcek o luraa hemen 
O C le N 

O 1 ld b ld M·ıhur arabalar muhare · J f 1 1 

•a: () 
1
• z H A N !.= Yurtavın &udınca hi11tlıtab oka •urulmut o utu • • .. h em "' n üç mtı ı aza o aa 

• ıelvukui arı Te:nuçlntn bır karlar üz,.rtnde yıj'ılı luldı , besi de ııte böyle olmuıtu. dGım:ın tarafınd n majltp 
çok defalar hayatını nihayet ıkt arkadaıı onu Artak on Uç hin mubarlbe ed ıle rek muharipleri ölcUirl· 

O Yaıan· H LAuJ'J a kurtarmııtı. Temuçlo onu arayıp buldular, yared 11 balıf ol n Moiollar, '!•'!· fi ı b etli 
•. . . "' Çevir~n: E A•VER ATAFRA T OD d lecek we ya rııra c ar -o n ekıert1a yataiıoıo dıblnde akan kanını emerek ve 1•· laktan kıılai• 16~ e lyor 

DaaaaaDaaaa Tefrika Nt 11 o• •ilarlıteo hulu~du: (( Eier rtnt erlmlı karla yıkayarak lardı . v rYaD karma karııık lecektl. 

Pak•t, bu tlaul ınulaa 
rı,1~rtnln Yurtaya malik ol

•• huıuıundakı ae•lnçlerl 
u:ıua ılr1nı1ecelunl1 T e1Du· 
fln, llerlcttılere karıı yalnız 
keodt •daaılartle hl 
•d lr cum 

ece kadar ku••etlı d 
111 .. t. Ruau 1 e 
b it n zerin• lran 

• •aı Tuırul H 
yardım t 1 •na ıtderek 

• •p etti •e o da hı 
lerodtlltettz. raa ld. ç 

M 1 o u $ı ... 
dJ ofollarla Ke iti ra ~r be 
raberc• yola .. 11& tıl 

T •r •e 
mehtaplı b •r ıecede haydut 
ları b .. tırdılar 

Rlwayet• nazaran ••hne 
.. ıaretle cere1aa "tnıııtt: 

T._a~la yılulmıı çadırların 
araaındı, ha1uhu1 tçerıtnde. 

lcaylt0 1a., karmnın l1111lnl 

~•iıruak atıoı koftutt11or 

aaaaaaaaaaaO " Bu 6 )•le bfr vaılJet ıdı kt 
kahra anh~ının dfiımanları tedavi ettiler. Ooun muha ve dajanık bir halde uzun d 

du Yurtay bunu duydu, ooa 
doiru koıarak ahnıo aajrı ~ 
""' yakaladı. Bunu röre" 
Temuçln: 

«Ben uadılımı buldum ~ 
Diyerek atından atladı. 
Temuçl• ıllr doian çocu 

luoun kendiılnden olup ol. 
•adılı•• htçltlr zaman emin 
olamadı, fakat Yurtaya kar
tı dalma aynı mub bbet •e 
bOrmet hı l il 1 er e mütehHılı 
oldu . Otullar1aın aru nda 
hiç bir f ._ 
T .,. a6zetmeı:dl· 

emu ı b ' d L ç. n unludan b,.~k ••a btrçek 
ııı; h Çocukları oldu 
111U aldp y 

urtayın olullıuı 
01\Qn d 1 

a ma teıc h eıtttt 
"•verlerı idi O 
~ocukt tıun dtfer 

arından k d •f! adı•l1tno 
an 111 tırth DJe~hul lıimleı 

b ı. bfililn obanın mevcu lyetl 
ıenl zorla mahvederlerae riplerloln kendtıloe mer utı bl r vadiye ılrmtıtl; 1D• ti 

'

eti aadece bır muhabbet d tnkırez ile tehdit olunuyor 0
• 

tenin bu kiiçG\ •e za:rtf ırahaları af&r afır ııcır 1 h 
1 1 1 1..t k ıktı l 'l'•muçln kendine laiı lr çocuk arın ne elacak ·. eter 0 m•• an ço uz · yorlar; Kıbıtkular ıOrO erlD ... d 

ç6ı bt rlf! Yilerl ar.aunda Ha1talıiı eınuıoda dofru · d aBlcftaetle telalıluı1J karııla •· 
dan dofru)'• dOımanm or çıkardıfı tozlar araıın a yBa· Dır tııaret ile biitlin mulaa· 

ıulh ., .. .,a mo-tare1·e olmaz ılerlı1orlardı u ı "' • ciluıundan ona yiyecek çalı· •aı yavaı · rlpler atlarının ibtOnde o a· 
dı . Mofolluıa hali bü10k yorlar, kum fırhna.ı çılunea eınada laaaa muazzam bir rak, onun bayrafrıı1111 altında 
ıeddtn berlelnde yaııyan lıeodllerlnf unutarak deri dOımao klltleıfoln bellrcltll • fi t 

toplandıl•r · O hu ıu•ar er 
kaYlnalerln eıı zatfJ tdıler. eeketferınl uyuyan Temuçl Ye baıftk bir ıilratle Qur- 1 Tuğrulun htnıa yeıl "'ye nln ezerlne 6rtGyerlardı lerlne areldlft bıldfrlldt. ala ,lar ft"tk•lı ıurett • !'

31
•· 

ılode Mofollar oeocleree Btr ıln ıcbOnOıte dost Anupaaıo baaıt l:ıılr ka yan• "'"ladı . ıol r.anala ıf · 
Cenup hu _ıudu•da lct kabile olan bir kabfle relıtotD yur 1 t b61l• per vaz f eılnl g6rmekte olaa 0 oual Yarlıl, ıa taaa ı 
lerlo taarruzundao muua dun• ı•rdlil vakit kendtıl- llmltılz bir vasiyette bul ermen• dayanıyordu . Sal 
'-aldılar . f ak•t ıtmal tara· nla oturaeafı halının altın- cenahta tıe kıbıtka1ları hlr 
• k 1 m•ıtur?.. •- 1 
fından Taycutlar .,,. Bayar da bir çukur azı mıı ' oltlu Hunu, Tar•utayın ku · d'1ire teıkll edecek btr t••I 
r61ii T tarları düımanlıfın tunu hl11etU Vhe bu keıft mandaıınd• 30.000 Tayeat de iç içe ıeçlrdt. tçertde ka· 
bclt6o ıtddetlle onu eılrııtt- çok ıeçm•dea er tarefta olarak meydan• çılctı Pırar lan hoılui• da var ve 11fır 

1 d Temu .. ın ancak ı-a' Temuçlnln keadtıını •• 1 ı•da ı . .ı 1 k 
rıror ııır ı ,, "' ,, '·adıolarıa. •ılır ve .iavarıa ı r ı "' ; ••aın ar ve çeeu 

b d c d~ "u·net lcablleat llıtlkını her tehltke " ._ 1 1 ıavrJ ta ti ere e . L v- kabll~nln bOll• em•ıtll 1 r O• V f! uy ar a m6ceh 
il .e muka•hn vl1cudu ve den a.attl en mGı.ı, tuaak .., 

b j 1 D.D elden l ltmeal tlem ktl hez olduklara halde aralıııa 
h bir kurı ıevlcl tabii lardan 1 e H •e ••hm 
ıusıı• '-urtarmak kabiliyetinde At •a••t mltellih oauharJplerl ları lfpl " Uler 

elle h r tebltke:rl butırAf • .., ~ , 
4u141a11D tlJl•ameal•e Y••I · le .lorhıl dOt•••• ita fl - .S HU VAI 

efiebıll1•rdu. 



SAYFA: 4 

RADYO 

- ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 

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

26 . 2 · 939 Pazar 
12 30 Protram t 2.35 MQ. 

:s ık l Koçak Ork.atra . Şef: 

Necıp Aıkın] 1 - T chal· 
ko•vıky - Milletler aülll 

2 - Rolterl Stols - Viya
na ıeceleyln ınaeldır. 3 -
Amedel - Saz çalao aıık 
•tık ıültlnden eık rDy 11 

4 - Bru11elmauı - Fele · 
menk raluı 5 - Robert ıto· 

la - Praterde aiaçlar tek· 
rar çiçek açıyor e - VVaL 

t•r eçhrader - Akı m Ose:• 
rl [Hazin parça) J 3 00 Mem-

ket Hat ayarı, •J•n• ve me· 
teorolojı haberleri J3.15 MO 

zık [KOç6k Orkestra Şef 

Necip Atkın) DeYamı 7 -

Delıbee - Meoba ·balet ıft 
tl 8 - Jpeef Breuer - ltal 

yaa ıarkı11 9 - Hermaa 
Do.tal· Mart 10 Techatko••· 

eky - Valı 13 50.14.30 Türk 
mGzlil Çalanlar: Vecibe Ruıen 

Kam, Ce•det Kozan, Oku· 
yan: Necmi Rlza 1 - Sal ım 

beyin hicaz pttrevl 2 - Her 
zabmı Cıferzuze Aıım be1 

3 - Şevki bey · Demem ca-
na 4 - Ruıen Kam - e . 

mençe talutml. 5 - Hacı 

Arif - Benim halim fırakınla 

6 - Bımen • Yıll ne çabuk 
7 - Saz ıemalıt. 17 30 Prof· 

r m J 7 35 MQztk (Pazar ça. 
Jı 18 15 Konuıma (Çocuk 

1& ti] 18.45 Müztk (Pazar ç -
11 dev m) 19 15 Tork MG· 

alil (Fasıl heyeti · Uttak f ı· 

la) Tabela Karakuı •• Safly 

Tokayın lttlraklyle Çalanlar 
Hakkı Derman, Epef Kadri 

HaHn GOr, Baarl OfJ r Ham 
dı Tokay. 20 00 janı mele 
orolojt haberleri. 20.15 TGrk 

mOzlil Çalanlar: Vecihe, Re 
ıat Eret. Ruıen Kam, Cevdet 

Kozan. Okuyanlar: Mahmut 

K.arandaı, Müzeyyen Senar, 
1 - lef aban peıevl 2 - Le. 
mi • laf ahan ıarkı • N rı ı· 
kınla kül oldum. 3 - Rab · 

mi · lıf ahan ıarkı · Et e 
beyhude flıan 4 - Saad t · 

Un · U11ak ıarkı - Ayrılık yıl 

daoOmü. S - Aeım bey • 

Uttak ıarkı • Cana rakıbt 
6 - Halk türk6eü Ekin k -

tlm çöller . 7 - fak ise -
Nıkrlz ıarkı • Gönül ne için 
8 - Ş vkt b 1 - Hicaz ıarln 
• Bilmiyorum bana 9 -
Tabir ıarkı - Ben ıanıa mec· 
bur. 10 - Tahir ıarkı · Ut· 
ıak mGetezat - hasretle bu 
tep. 21 00 Memleket saat 
ayarı 21 00 Müzik [Neıell 
pllklar) R . 21.10 MOzlk 
(Rlyasetlcumhur b ndoeu 
• Şef: lbnn Künter] 1 
Ltnke - Feıtlval Marıı 2 -
Scbumann • Manferd uver· 
tOrü 3 - Rtmıky - Kor a · 
kov• - Şehrezat (Senfonik 
parça] a) Deniz •e Si ban· 
dın' ıemlıl b) Kalenderin 
hlklyeıl c) Genç pr nı ve 

· prenıes d) Baidad da bir 
efletı (Btnblr ıede lllkly -
lerlnden J 22 00 Anadolu 
ajanıı (Spor senlıl) 2J. t0 
MGzlk (Caı:bant Pl.) 22 45 
23 Soa ajanı baberl rl •• 

J'l&nOlct olr• · 

TÜRKOILI 26 

Sovyotlerde kan verme 
tat~ikatt. 

· Bandırma icra 
memurluğundan: 

~······················" • • • • 
: Yoksul/an Gözetme : • • i Birli4i MenfatJtine i Os a a Si 

Sovyetler 8trltjt, kan 

erme keyfiyetinin ıerek 

praUk ıerek teorik tatbt 

kat •• tedkıkatı bakımından 

bütüo diler memleketler 

araaıoda birinci me•ktde 

bu unm ktadır. Moekovada 

- ı h m tolojl ve an ver· 

m enıtltüsG , bu aahada ıe· 

Dlf ar ıtırmelar yapmakta· 

dır . Lentoıradda, Herkovda, 

Klevde, Mınıkte •e daha 

sair tehirlerde, Moılco-. da 

k ine mClmaıll d ha y dı 

netlti mev'"uttur. Memle· 

ketto her tarafında, 70 bO· 

ytlk ve 840 küçGk kan ver

me lıstuyoou faall1ette bu 

lunmaktadır . Kan verme 

ameltyelerl miktarı, 1932 

eeoeııode 2.400 tkeo H;»J7 

de. 70.000 e çıkm11hr 

Bahkasir ıshye hukuk 
~a~imlığinden: 

Bahkeslrde manifatura 
tOccarı Fahri Ta•ıanlı na· 

mına •ekili Avukat Sabri 
Koçak tarafından Manya11n 

Kocaı6l k6y0nden lna 
oğlu Dlmo aleyhine açılan 

alacak davaeının ı6r0lmek 
te olan muhakemesinde 

müddeialeyh Dımonun ika 
metılb mahallıntn meçhul· 

olduğu yapılan tnhktkatla 
anlaıılmıt ve mahkemece ıw 

yap kar rının ıli.o yolu ile 
rapılmaeı kararılr olmuı 

bulundufundan mumaileyh 
Dtmonun muhakeme glo6 

ol D 16 mart 939 tarihinde 
aaat 11 de Balıkeılr eulh 

ıukuk mahkemesinde hazır 

bulunması akıl balde muha· 

emenin ııyabında bakıla· 

ca ı ICizumu H. U . M. ka · 

nununun 409 ncu maddeıl 
lllkmGoe tevfikan ııyap ka-

r rı tebllil makamına kaim 

olm k Cizere tlin olunur. 

vnavutluk ve 
kral Zoğonun 

ha.yatı. 
(Baıtarafı OçüncQ aayfada) 

Methur Alman crımbazha· 

n ıloln r•hl bulun D flter 

Tir ahlara bir t•z hlral 
ıoıterm ls ve verecetı oyun 
ların numaruını yapmak le· 

temlttl· Fııer bir yanlıılıia 
kurban ıttttflnl anlar anla· 
maz, Arnavud z&bıtHının 

elinden yakayı ıOçlükle kur 
tarmııtı -

SUikasflar: 
Ahmed Zoio tahta ıeç 

tikten onr ıayıaız euıkud. 

1 r tlattı. Onun için eul-
Olt maruz kalmak, ahvalt 

tablly den oldu. Aeırlardan 

berı Arna•udlukta hökQm 
ıOren ı ka•etln halk üzer
inde yaptıfı teılrler , elbette 
bir ka~ yıl içinde ıfllnemez 

idi. Daf ma hürriyeti ıeven 

Arnavud kabtlelerı, kendlı 

relılerloden maada tek bir 
krala bailanmalı biç arzu 

m&JCU'larda. Bu ana ,. 

Blr borca kaııı hacız edl 
lfp tamamına yemıolı üç eh 
it vukuf taraf ından tkl yüz 
elli lira kıymet takdir olunan 
topunun altıtlos 933 tarih 
ve 15 11ra oumaraındıı ka 
vıtlı Bandırmanın Paıaha . 

ym ml\h lletlode 142 aroın 
murabbaı mahalde kilo sa· 
ğı Ali oAlu Mehmet. ıolu 

Alı oflu Oımao Rafi, arkası 
M6kerrem, önO yol ile mah · 
dut hane blr kat üzerinde 
loıa edllmtt harap dört oda 
ve btr ıof ad en ibaret ••zl 
yelte olarak 30 3 939 per 
ıembe giloü saat 14 den 15 
kadar t:Sao"dırma icra daire· 
ılnde açık arttırma yapıl · 

mak ıuretlle satıfacaktar. 

JKIYAFET~I 
iBALOSUi~ 

oı•' Memlekette taearruf hareketinin lnklıafına hl• 
arzuıunda olan Oemanlı Bankaaı, Atle Sandıl• (f •· 
sarruf COzdana) hesabına teYdlat yapanlara kur• ~· ,,. 
fidesi ıuretlle aıağıdakl ikramiyeleri tevzle arar f 

Arttırma ya ittir ak için yu 
karıda ıöeterılen kıymetin 

yüzde yedi buçulu n•ıbetın· 

de pey akçuı verilmek ve 
ra milli bir bankanın te
minat mek•ubu tevdl edil
mek llzımdır. 

Tayin kılıaftn ıün ve .a· 
atte yazılı eve tAktlr edıleo 
lnymetln yüzde yetmlt beti 
teldtf edtlmek euretlle eo 
çok arttırma, lhaleel icra be 
del bu miktarı bulmedıiı 
halde arttırma 15 gün daha 
uzatılarak 14-4 939 cuma 
aOnü aynı eaatt• birinci art· 
taranın taahh6dü baki kal · 
mıık t•rttle en yükeek be· 
del teklif edene lhaleel ya 
pılacaktır . 

ipotek ve lrtlf ak haklu H · 

hıplerlle dlier alilndarlarıa 
ıerelc bu haklarını. ıerelue 
faiz muraf a dair iddiaları 
nı ltbu llio tarihinden iti 

b ren 20 aGn içinde daire 
ml:ze bildirmeleri akei hal 
de hakları tapu elclll~rtle . 

sabit olmadıkta artırma be 
dehntb paylatmatıadan ha· 

• • • • . - ' . 
: 4 ~f ARTTA HUKU- : • • 5 ~I ET BINASI SALO- i 
i ı l 'NDA VERİLECEK İ 
• • • • 
~ ...................... ., 
Erdek ıulb hukuk 

~AklmliQinden~ 
lrdeil Ocaklar k6yllo · 

den Ahmet kar111 Fatmanın 

aynı köydeD mi1ddelale1h 
Zaim oilu Mehmet karııı 

Zeliha ve rlfakeı aleyhine 
açmıı oldulu lzaleyt fUJU 

davaılnın icra lnhnmakta 
olan duruımaeanda bunlardan 

Boeoanın Saz n kaıabaeının 
Klrlveya k6yünden oturan 

Zaim ollu Mehmet kızı Eı 
mahaınn ıkametglbı bulu· 

namadıiı cihetle lllnen teb 
lıtat yapılma1tna karar Ye · 

rıldıfınden 17 3-949 cuma 
günü 1aat tO da duruımada 
bazır bulunmaeı akıl tak· 
dirde davanın ııyaben ruly. 
yet olunacalı teblıi maka
mına kaim olmak üzere 
ilin olunur. ________________________ , 

. 
rlç bırakıl caklardır . 

Yukarıda evsafı göeterllen 
hane yazılı ıeralt dairesin 
de ıatılecağından letcklllerln 
ve bund n fazla lz hat al 
mak jıtlyenlerln 939 457 
doıya numaraetle dairemize 
•Üracaal etmeleri ilin olu 
nur. 

mittir. 
Keıtdeler 25 mart •e 25 eyldl tarihlerinde ıer• 

olunacak •e her keıtdede eıafıdakf ikramiyeler d• 
lıtıl ca tır: 

Tark liralık 

1 aded T.L. 1000 -
4 ,. » 250 -
5,. )) 100-

25 )) )) 50 • 
50 )) )) 25 -

Y ant ceman 85 aded T l & 000 . 
TGrk liralık ıkramtye . 
Aile eandıiı hesabındaki m •duah kuranın ktt1d' 

edildtfl tartbe tekaddOm eden altı ay zarfında: 
11 

T L. 50 - Türk llratından atalı dOımemlt 01' 
her mudi bu keıtdelere lttlrak edecektir. 

1 
1 
~~.~~~~~~~~ 

... 'f:l .. 'l:l 'l. 'l........ 'l. 'l. 'l '1. 'l. 'f. t. ı f 
! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat B nkııs1 

= Kapital: JOOf)00,000 Türk lirtJSJ 
._ Yurd içinde 261 Şube Ve ftjans 
: Dünyanın Her Tarafında Muhabir/er~· 
"'- Her türll zirai lkraalar•dt§er blleü le bank• llJ'I 
"1/. amelert bilyük ıubelerJnde kir lılc kaealar. , 
• lhbaraıs taearruf •e kumbara hesaplarında Ilı'' = mı,eler. = llcramtue: 
111. ADEDi 

Miktar/: 
LiRA 

ikramiyenin tutorz= 
LiRA 

1000 1000 

"' • 
500 500 

ı 2W Z~ 
ı ıoo ıooo 
25 50 1250 
30 40 1200 
40 20 800 

108 6000 • 
B11 ikramiyeler htr üç •yda bir ol111ak üz4'ft.~ 

nede d6rl dtf a bu miktar u:erlnden kura llt dagı 
lacaktır 

• ... "i- ... "i-"i-... "i-

8a1 ya Hava Kuruını • .,. •••••• • • 
Şubesinden: 1 Kulak. 

Balya Hava Kurumuna ald \000 adet kurban derlıl • 
18.2 939 tarihinde açık arttırma ıuretıle mGzayedeye ko· ll 
nulmuıtur. Derilere verilecek bedel haddi llylk 16riildü · 

Boğaz, Burun 
Mütehassısı. 

Hasta/Jk/of1 

iü takdırde k ti ihalesi 8 3 939 çarşamba ıünü taat 15 
de icra edllecejloden taliplerden daha ziyade malumat 
almak tıtlyenlerla ber gön Balya H va Kurumuoa müra
caatları ilin olunur. 

4 - 1 - 40 

Kepsüt Belediye 
. Riyasetinden: 

Belediyeye ald Sülüklü mevkllndekl çayırda bu eeae 
yetlıecek yeıll •e kuru ot h ıı1atı 7 3·939 çarıımba ıün6 
saot 16 da açık arttırma ıuretlle Kepıilt Belediye daire· 
tinde ıhaleelnlo yapılacağı ti n olunur. 

muhaflf idi . 
Zaten onlar için yapıla

c k yegiDe taklibi hükümet 
çaresi kralı öldürmekti. 

Zojonun hayatında daimi 
bir korku hüküm eürdüiü 

için, onun Tirandaki ıato

sunda yemekler çok eadık 

eller va11tuly1e hazırlanır. 

En eadık doetlardan blrlıl 

bulunan Muhammed 8 cak · 
t r bile kralı plaürmek lı · 
temtıtt. 

.Zoho, ceıur tablatl müli · 
yfm tavrı ve herıeye tabak 
kGmü HJetlnde halka yavaı 
ya•aı kendlılnl se•dlrm~k· 
tedtr. Halk, Zoğonun üzerin 
de ıu noktada mOttefıktlr· 

l r. O, bir vatan rverdtr. 

4 - 1 - 42 

Her ne b basına olursa ol · 
eun Aroavudluğun lıtlklil tnl 

temin edecektir. Arnavud
luiun Oraca fıkelcııl timdi 

müıtahkem l;tr mev t halin· 
dedir. Son zamanlara kadar 
burada htçblr harp gemlıl 

yoktu. 
Ancak eoa z manlarda 

Hamburı ıazetelerinden bı. 

rıeınde ıöyle bir ilin ıörül 
da: 

«Eekl kruvazörlerdea bir 
kaç adet Hhn alın caktır » 

Bu ilandan ııonra Aroa -
yutlak, eıkl Alman ıemlle
rlndeo iki kru•azôr aatın al
mıthr Llkln bu gemilerin 
Draçtan maoe•! ya çıktık-

1 rt 1 tal tr. 

DOK. ~on 

Refik Sert 
MU A YEN EH A.NESI: 8 A.LIKESIR MILLIKUV V E1~ 1 
CADDESiNDE ANKARA OTEL 1 KARŞISINDA NO: ı ~ 
DE HASTALARlNl ÔGLEDEN SONl.<A SA,\1 : 

DE~ l:AREN KABUL V~EOAVI ED;, 

i iği de~:I 
Vtliyet lderel hueuılyeılnde kırk bet ltr ve tııt1' 1 

aıli maaılt üç mahalli idareler mOfettııltğl ve k•'~ 1 
aıli maatlı bir tedklk ve icmal bürosu ıefllğl ve ı ,ıl 
eıll m eıh Erdek kazası muhaeebeı huıuılye llJeO'ıJ ı;ıl 

o" 1 müohAldır . Taltp olanların veaallüle birlikte mcutall l &I~ 

ıününe k dar vilayete lıUda ıle müracaatl~r~ 

Bal kesir Ortaokullar Sat~tJ ~ 
Alma KomisyonunJ~,, 

'" Kilo Ktlo T•tarı Muvakkat teO' 
Cinai Azı Çoğu Lira l ıra ICr· 

K.usu eti 7000 9000 4050 303 75 / 
Ortaokulların mart 939 lplidtıııodan meyıı 939

11 ~
na kad r thtıyaçları bulunRn miktarı yukarıda 1•"' 11,. 
eti ou bet ıün ~nüddetle açık ekslltmeğe çıkarıl"'''ıf ; 

27 Şubat 939 paz rteıı eiınü eaat 15 de M•11
'
11 

~r 
· ıo ' dürliliü oda11nda ihaleli yapılacaktır. Şartname• 

gOn öiretmen okulunda görülebtlece 1 1 in ol~uout· ,ı 
4 - 1 ........ __________ ___,, _____________________ .....,..,........ __ 

Baetldılı y r: VtllJ Matbaaıı-&hk ılr 


