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Milletlerin 
Anlaşmala.rı 

irbi eri e FRA .......... · re ve motÖT· .. mk •• ur 
Cuınhurreisimiz i~;;t İnön - nün Ameri

kan Milletine Hitabesi. 
((Biz T.. . C k Urkl~r, Mılletler Arasında Şulhun Ve iyi Geçinmenin 
it~ ~a!"l_ımi Taraftar1yız. Türk lnkilabındani Evvel Mem

etı~.'z.!n Bütün Komşularile ihtilafımız Vardı. Bugün 
A ._ Butun Komşularımızla ~ihtilafsız Bir~Haldeyiz.» 

•••ra, 26 ( A Relılcuın .A .. ) -
•lıı hur lıaıet lnönii bu 

cla l:~ıı:aat 20.40 d radyo
ıalllett zce olarak A111erlkan 
bul ne aı•lıdakt hitabede 

uıa11auıtur: 

Blrleıık A 
letlerı merika Dev .. 

•atand l 
hır eıerl l •t aranın yeni 

o &il lb . 
btnbır f ayd c an ıerılıl, 

anın - t-
rak, llballetl uı unde ola 

erı doıt b Y• geu,... v ça lr ara. 
8 

•uege f 
u hareket _ ıraat verdi . 

dar zama .. ' aıı lolduau ka. 
.. ın iictl lh 

Da da u11uq bı tiJaçları 
' it olın Kanaati uıtur. 

'- mce, ıe ı T a(yeyl A• 1._ rg ' ür -
er 11aya d h 

tanıtmak ve tkı a a iyi 

d millet 
ıın a mevcut d ara . 

oıtluk nıü 
ıebetlerını ku l na 
için güzel bı vvet endlrmek 
" b r vealle olacak 

e u ıuretle ı _._ naaoıy,.Un b-
Ju• idealine hı - u-
celcttr. yr.. k za.et ede 

ur Pav• 1 
tanıtm 1 •n an bu 

aya Jardını ed 
aradıiı doıtlui er ve 
lliveıhıe OJ af blrıey daha 

uva fak oluraa 
beace arzu edil ' 
vazlf 1 en 11 tice tstıh l e er•11ı liJlklle _ •a edılmıı ve bu Türk evleri 

Bız, Türkler görmuı olurlar. 
ntn lr • milletler d ço llUnlnıi t f arasın a ıulhüo ve iyi geçlnme-
cand ara larıy K ll . •n llttla•lr ettik A _ ız. e oa paktana en nvel ve 
1•kl1Uıı, btzt" C h. 111 ideallere gönül vermlt olan Türk 
nl ' um urlyet · JeUn. meınl •- reJlrnlnl Ye insaniyet Ye mede 

ti d e•et içinde v d R• r 1 Türk lnk (.t.b e 11111da. verimli çahımalarını 
k l 1 • ından l 0mıu arlle thtılU evve memleketımlzln bütün 
tbtıl&Eıız bJr h ld lllllı. Yardı. Bugün bütün komıularamızla 

a eyiz O 1 1 
mqahedelerl akcl tt k n ar a, rlz:aya müıtenlt doıtluk 
lerlne, cofraf· be._ 1 

· Aıll ruhlu Btrleılk Amerllra Devlet· 
1 ••ıından A ._ ratınen. 11.mı - d merl11a bize uzak olmasına 

ıuı 181 oıtluf k rnllletlerln bı bı l un uvvetll rabıtalarlyle bağlıyız. 
l r rly e ani l ıırnaları ve 

1 1 
•ıma arı mftmküodür. Sulhun ça· 

ı n 'Det eri e ık ı·h erinden rokt ._ ' n par• ıl a zaferlerinin netlce-
t L '" ur. • 1Ymetlldl M ll ı ••dir et111eler• 

1 1 
r 1 et erini birbtrlerlnl tanıyıp 

'• Ç n bQtü t 1 •ebat edeltm O 0 vaaı a arı, yorulmadan kullaamakta 
h b muzlarında m lı l~ lr unun b ü eau yet ylldu olan insanlar, 
b • uı n k.,ı ı laıtılı:J k d ette zor vazlf l 

1 
arı • ar hayati ve o nlı· 

e er a maya b \ Cıba mec ur o mamıılardn 
n aerılılnln meml k · 

bütüa Türkiye .a. ._ e etlın için ayırdığı bugünde 
ti runerl•ayı de 1 t·k • 

e düıün&yor. Yurtt l r n a a a ve 11cak ıempatl 
e 1 

8 1 arımın du ı k m n olarak - lü ygu arını a eetUrdıgwlme 
•- ıoy J•tum· 8G -k A •iye Cuaıhu 1 ti . yu merlka milletine Tür 

r ye vata d 1 ' · 
rını Jollarım. n nı arının en muhabbetli ıelamla-

iş ihtilafları Ve 
Uzlaştırma. 

Ankara, - le ıhttlaflarını 
uzlaıhrma ve tahktm nlzam

nameıl it dalreıl tara
fından ha:ımlanmıı ve Dev
let Şii.raıına g6nderllmlftl. 

Bu nizamnamenin Devlet 
:;ıuraaı umumi heyetinde 
milzakeresl tı dalreıl relıl de 
bulunduiu halde bltlrllmlı 
ve nizamnamenin buıünler · 
de V ektiler Heyetine ıe•kl 
kararlaımııtır. 

Aldığımız malumata ıö· 

re izam name neırl tarl· 

hinden muteber olacak ve 
mart lptid aından may11 
ıonuna kodar gibi üç aylık 

müddet zarfında mümeutl 
lıçt seçimleri it yerlerinde 
tamamlanmr§ olarak 15 ha· 

N 
ziran 1939 dan itibaren çı e v y k s kacak olan tek baıla veya 

.. . o r erg·ıs·ıne toplu it thtllafları bu nl-

G 
zamnamede yazılı uzlaıma 

tarılacaktar lı hayatımızın 0. n_derec~g .... · ım·ız Eşya yahut tahktmuıullerlyle ko· 

S d 
düzenle yilrOmeıl Ye ıana· 

er gı e biJtün a .. yll•ıme hamlelerimizde ıü-
~ ~ anayı mahsulle· kün ye intizamın kökleım•· 

rı numuneleri te~ft.hir d. ıl balunnndao ı, thtllifları· 
l l N 

'J': e ılecek Dl uzlaftırına ve tahkim nl-
1\anbu , evvork ıer- 1 • ._ 1 ~ r et teılıat :umnameıloln faydalı neti· 

lngiltere,· 10 fırka as er, 2 bın t Y d edecek. 
lü kuvvetlerle Fransaya yar ım 

. --- . 
8

. Nutukta· «Fransa, Kanila 
Fransa Hariciye Nazın Verdiği lr v na kimsenin 

Yuğrulmuş Olan lmparatortugu ez.» Dedi» 
Dokunmasına Müsaade Edem 

Lonc:lra, 27 (Radyo) -
Son fr naız - loglllz erki
aı harbiye ıörüımelerinde 
mühim kararları• ittihaz 
edtlmtı olduiu ıöylenmek· 
tedlr. 

Bu arada Franıaya yapıla
cak herhangi bir taarruz 
vukuunda lnglltere on fır · 

kalık bir lı&uvvetl Franıanın 
emrlae gönderecektir. Bun

da_n baıka lngllte· 
renlo birçok motörlü kuv-

ntlerl ve 2000 tayare de he
men Franuya yardıma ko 

ıacaktır. 

Patis, 27 (A..A ) - Fran
aız b• •lclye nazın söylediği 
bir nutu ta «Fransa, Frenıız 
kanlle Fra:111z iti ile kurul 
muı olan imparatorluğuna 

klmıeoln dokuomaaına mü 
ıaade edemez » Demlıtlr. 

Har:ciye Vekilimiz Me-
mle eti iz ö üyo~ 
~ükrü Saraçoğlu şeretiÖelD~ . tin da ~ütük hır 

ziyafet ver~l~ıl 

B. Mttaksos 
n. Şıikrti Saraçoğlu 

A) 
Ha· tmtıttr. 

Atına, 27 (A. • - nn Atına, 27 (Radyo)- O&n 
rlclye Vektlıroızıertflne d akı m Elen Baıvekllt H 

d El D bükü 1 M akıam Atına a e f t Hariciye Naım Gıaera •· 
meli tarafmdnn bir zlya e talua1. Hariciye Vektltmlz 

•ertlmlı Ye ziyafeti çokt pk~r ( Sonu Dl>rdüocG Say(ada ) 

•lp~ın~~~
1

;
1

da Aı~~nYa Al yhir eoün 
de Büyük Bir Nümayiş Yapıldı. 

· . . Al f . • • J· ı r ue· <<Tert e~eceğimiz ~iı IBY yık 

Roma. 27 (A.A.) - ltal 
ya hükumeti Romada bulu 
nan bir F tanıız ve iki lıvlç 
relt gazeteciyi aebep gölle· 

k b k b 1 reırnl • p 

5 Bin nümayışçı man sa aretme yuruuu e ' · . w .. 1 , fakat isle diüi aı iz şey vardır.• Oı Y1 haaıı uı 81 · 
" Qye- etn1l1ttr. 

Varıova, 27 (A.A.) - nOmeylıçl «Deazlie yur Varıovada Poloaya laarl· 
D 6 n p o l o o y a d a ltm!.» aealerlle Alman kooıo clye nazırı muavini tle bir 

Almanya aleylalnde yeniden loıh neılne yaklaıa>ak ııte çok erktıDJ harbiye sabıtle-
1 l dl P

oll• müdebale rlnlo de hazır buluodufu bir 

nn~ü~m~a~y~lt~l!er~y!ap~1~lm~ıı~v:e:!b:eı!,!bl~a~m~ı~e~r~r~-~==~--S::S::'=:~~,_. l = toplantıda talebe rjl7onu 

Ed 
·t Ve lideri bir nutuk .ö,lea>I, T eksborun rernı ... Terk edecek hiçbir, •. 

yla>la 1oktur. fakat lıtıye 

Ayvahktaki Maçları.. d~!.:, ~.~,~ır.:k ,e,l•r .... 

Uıenıitte 1-3; ly11lıkt8 0-7 galip gelen takı· 
mm sıyahatı çok iyi geçti. 

.-,.--

Telupor kulii.bile Edremit lemekte ol D fubol kav it 
ve Ayvahğa ııden bir arka · ve teknlğfoden bıheberler! 
daıımız yaıuyor: 

25 Şubat Cumarteıl ıaba
hı, yirmi kııtllk bir ıporcu 

kaflleıl Balakeıtrd~fi hareket 
ile tıaat « 1 1 » de Edremlde 
varıldı. Sporcular tarafından 
karıılandık ve Halkevlnde 
bir çay verildi. 
Öğleden ıonra, Edremit 

ldmaoyurdu ile futilol ma. 
çımızı yaptık 

Fırka komutanın da hazır 

içlerinde btr iki oyuncu 
mihteıaa, dlğerl~rl hemen 

yok gibi ıdı .. 
Bilindiği vı çhlle. aai 

dan ıoldan toplama oyuncu 
larln yapılan takımlar hiçbir 
ıuretıle iyi neticeler vermez. 
Edremit gibi her ıere 1DÜ•· 

ta!d b 1 r memlekette 
eeaılı bir kadro temin et · 
mek pek zor değildir. Bfna· 
eoaleyh, arkadaıların toplu ı 
bir halde çalııerak eıulı lr 
takım yapmaları lıllkbal 
için çok yerinde olac•"tır . 

Azana Cenev
reye Gitti. 

Parlı, 27 (Radyo) - fa. 
panya Cumhurrelıl Azana, 
Partade• Ceaen•Je s1taılt· 
ur. 

Filiatinde 
Suikastlar. 

l.ondra, 27 ( A.A . ) 
Bu sa9ab Fdııtıntn bir 
çok yerlerJnd tedhlı~tler 
tarafından ıulkudlar yapıl· 

mııtır . 

ıtıl lnıaatında au lanılac•k 1 için Kütahyada d 
A 

yaptırılan hı celer verecf!if ıGpheıılz tr. 
bltOo malmeze mertkan lle r P&Yyon çini ı_:::,::_:_::;,;..:;..-f-~-=-~-==::::-1 
Elnportlayn kumpany •ınıa tuy~e ıcne •itenin . h rlci -;-o molajlar1 alçı peocereler 

bulundufu bu maç ba9tan 
nihayetine kadar zevlrlı geç· 
ti. Ve netlce3 - 1 Tekıporun 
eallblyetlle bitti 1 

Edremit takımı; eılıı:I oyun· 

Bllhalll\ bu ciheti, ke dl 

lerloe hatırlatarıı. 

Bır Kud6ı telgrafına a6re 
bu tedhlı hareketlerinin fa 
ıll rl bu ıefer Y aluıdtlerdlr. 
Tellvlvde bomb dan :26 kt-btr •apurlyle Amerlkaya hron n~tında kullanılacak tahta tıçtlliftıılzln en ıftzel 

h 
~ Parm ki '-l ,,. 1 rtnden ola o bir ta · 

areket etti . Gıden eıyalar Abt11et \re Aa 1
• ar OçüncG numune e " "beji de•let paYJODU· 

ara•ında TQrk ılteıl•ln b& • lerhui il zap apı çe9me· yan ıo f d ) 
e l te;ıyfnataD çimen- (S.nu cNrdOocü ıaJ a a 

culardao teıekkQI etml~ . Bu· 
na rafme• de biç antreman 
ları yok. Cinden .. De iter · 

** Edreoıll maçını müte kip, 
( Sonu ılııtncl ıa1fada ) (Sonu d~dlncG n Jf ada) 
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Parazitsiz Radyolar 
Bir Amerıkan Mühendisi Pa a

ziti Ortadan Kaldırıyor. 

Kral Karolun, Ameri
kan Milletine Hitabesi. 
Blkr•ı R o • a n 1 a 

lua lı, Karol, Ne•yorkta 

a91lmaıı mukarrer bulanaD 
aerılye lttlrak tlolay11l1lc 
Rom•• ••rıı komlaerltil ta· 
rafından terttp ecllllp d6rt 
yOs radyo ••rkezl tarafın 
daa neıredllen romen ıece 
ılatle Amerikan milleti•• 
httala•de bulunmuıtur. 

Kral bu httabeııade muh 
teltf milletler araaıod doet · 
lak ltatlantalarını tak•lyeye 
lıııl4tm olacak Nevyorlı aer • 
ıtıln• lttlrak etmekltflmlz 
laaliluacla 8trleılk Amerika 
HGk6metlerlnln claYetlnl Ro
manyanı• b61Gk bir heye · 
canla kabul etUllnl, tn1an 
lar araıında ınkltaf edecek 
laGınG m6nuebat, iyi anleı 
ma Ye ıulb yolunu Rom n · 
yanın tarar •e metanetle ta 
kip et•ekte olduiuou ro · 

••• ldetlerlnl• ve mahıu• 
latanın memleketlmtz için 
hlrmet •e re•a•ı ancak bu 
ıuretle ka•an bıleceilnl. re 
m•• paYlyonunun, Biri_, ık 
Amerika HolıOmetlertne r 
11 beılem•kte olduju mu· 
habbetln hakiki bir nlıanetl 
ve ayni zamanda romeo ve 
Amerikan mt11etlerl aratın 

dakl mettn doıtlujunda c t1 0 

la lttr müıabıde o1ac iını te· 
bariz ettlrmlıttr . 

Gazeteler, Papa XI inci 
Pinin •efatı fizertne ajanı 

luın •erdikleri muhtelif ha
berleri ve mtıtu·effaoın ıaia · 
ıf meziyeti ile f ltyetlne 
aıtUedatr makaleleri en 
inemlt 11yfalarına der cet· 
ıuek ıuretıyle Vatlkana k r · 
it olan derin ıadakatl rıoı 
t ı.ahOr dtlrmektedırler. 

Nctelclm «Unıvenul a• · 

aeteıl aeırettlll iki makale
de bGyGk bt r Romen doıtu 
olen m6teveff a Pinin Ro 
m nyaoıo mukadderatı tle 
dalma yakaodaa alakadar 
olmak ıureUyle milletimize 
kartı olan .. mpatlılnl 161. 
termekten ıert durmadıiaaı 
romen kadınları ve romea 
lıatoltlr cemaati tarafından 

kendlıtne hedlJe edılmıı 
halı ye ıetr etyayı Vatık~a · 
dakt huıuıi dairelerinde mu 
baf aza ettı iln 1 •e httlertıt 
rejimin katolık kllııelerlne 
karıı açbi• ctdll tle yakın 
11nelere kadar ııddeth 1116 . 
cadelelerde bu undulunu be 
yan ederek ıöyle dlJor: 

«Papa Pinin ölümü, yal· 
DiZ katofık alemini defi( 

ıulhuo bütün müdefılertni 
de mütee11t.ı etmııttr. Zır 

katohk ktllıelerlnln hararet . 
lı bir tdarecl olan mOteve-

ff a, umumi ıulbun JGluek 
meof ti ra namına btıtQn 

milletler ara11ndaki Y kla1. 

ma ılyaHtfnlo, terak inin 

• medeniyetin ateıln bir 
müdaf U tdt.. » ---'!lArllr __ _ 

Açık ıese kür 
Yokıul çocuklarımın k r. 

fi her fır atta pelı: deierlı 
y rdıml rda bulunan nahı · 

y mtz Kızılay Baıkanı bay
ram mOnHebetlle de kurum 
namına on bet fakir t lehi· 
mızı aeydtrmtıttr. Kurum 
Relıt Bay Necati Aytcca 
açıkça teıekkür ederiz. 

SaT&fl~pe yatı 

okulu bet Öğ· 
retıne-ol 

Ztı\d Tunaboylu 

TORICDILI 

. . ' . . .,.., .. 
• ~ .. i._• ~ • 1 ~- :L. 

-
U umi Vil~yet 
lisinde Görüş 

ec
el r .. 

-----------

•• 
Bisiklet 

~ 

Sari koıularmı pazar gü
nü baılamld1. 

Beden T erblyeıl Cenel Direk 
t6rl0i6 tarafından tertip edl· 
len 939 yılı Hrl bisiklet ya· 
rııları pazar ınnü, 25 kt1o
metrelık arızalı bır yolda 
yapıldı. 

Bu koıulara dtier kaza 
kulftplerl tıtırak etmedlkle· 
rlDden ıebrtmlz Tekıpor ku. 
lClbü blıtkletçılerl ara11nda 
ya pılmııllr . 

S brl Biriz 5? 37 dakika 
da birinci, Mehmet Kutlu 
lldnclıl. Mrhmet Döker üçün· 
eü, Ferit d6rdüacü, Sü· 
leyman brılncl, Mehmet Me-
kık altıncı •• Arıf yedi.el 
ıel mtılerdtr . 

G~nçlik 
Sayfamız 

TGrkdill ıenç tslldedlara 
,azılarını neır•tmek tmlıi· 
ınnı •ermek için bir cGeoç 
hk sayfa11» yıpmeğı karar -
la,hrmııtır. 

Heveık6.r gençlerin bu 
arzularanı yaran ayırocığı 

mız buna ald sayfa fle ye-· 
tine geUrmlı olscn~ız 

dakt dtlek •• yasıların büt -
cenin darhAı dol y11tle •e· 
rtlmHlne imkln olmadılın

dan hepılnln reddine ittifak
la karar verlldl 

Ruznamede ıarOtüleaek 

haıka bir madde olnıadıfın 
dan meallııa 2 mart perı•m · 
be 1600 ıaat 1 J de topla 
nılmHı içi• rl1aeet makamı 
a tufandan bıldtrtlcl. 

........... ..--

Çocuk Esirge• 
me Kurumu 

1 oplantısı. 
Çocuk Eıtrıeme Kurumu 

kaza konıre1ı akıam Parti 
btouında yapılmııtır . 

, Kooıreyl Kurum Baıkanı 
Hılma Yarcalı açmıı, konıre 

rl'ltlıl•n• •alı nıu ••Dl Emın 

lhfık Kırıt ıeçı mııtır. 

il.. urumun bir ıenetık fa. 
ıhyet raporu llt', Gç kııılUı 

bir komııyon tarafından ted · 
lrık edilen bir ıeneltk heıap· 
laranıo düzıln oldutuna 
dair komııyon reporu 
kabul edılmtıttr. Vlllyet 
konıreılne Abdı Alabeyof · 
lu, Mehmet K klik, Ahmet 
Oiuz delt'ı• ol r k ayrılm•ı 
ve toplantıya ıo• •erllmlıttr. 

laçak tütün. 
Ma•yaı, (Huıuıl)- Şe• 

kettye nahlyt1loe balla Ça
vuı k616ncie oturan Cemal 
Cazdofanın ıör61eo lüzum 
Gzerloe evlnd yapılan araı 

tırmada, on eltı kilo tekiz 
yüz cır m 
rak kaçak 
ve Cemal 

lııyılmıı ve yap · 
tGtüo bulunmuı 
te•klf edılmııttr. • 

- ---
Sa,~oı kadmlır. 

Oınkçtler mahalleılnde 

oturan Mehmet kızı 

Hatice ve umumi ka 
dınl rdan Lemao1n 1erhot 
olarak aynım halleden Nu 
rl kızı Emlnenın evine taar . 
ruz, Lıendl ine de hakaret ve 
taıla yaraladıkları ıtka· 
.Jel olundufundaa suçlular 
yakalanarak haklarında tah 
kıkata baıl omııtır. 

İki k rdeı ar sındı kavga 
E•velkı ıGn Ye fili ha•a

mınd btr kız eleleııoden 

6tlrü iki kardeıt auıında 

bıçak çekmek ıuretıle bir 
ka.-ıa olmuıtur. 

Umurbey mahallestnden 
bakkal Velt otlu Mehmet 
kardeıt H6Hytne teıhır et· 
ttfl bıçafı ile birlikte yaka· 
laamıı ve hakkında tanzim 
edılen enaklle bJrltkte 
adll1•1• teeltm dtlmtıttr. 

2 ŞUBAT lt~ 
• 

R ER 1 
, 

Lik Maçları 

11 Mır Ilı, (ğa v Marm1rı 
gümeleri ar sındı bışh,oı . 

938 - 939 Yılı ltk maçları 
11 mart cumartHI g0n6oden 
itibaren kul6plerımhı ara1ıo· 
.la yapılacaktır. İlk maçlar, 
12 martta Ha nan-Edremit l l 
martta da Bandırma İdman · 
yurdu ile Dofanıpor ku· 
löplerl ara1mdadır. 

f ıkQıUirü •e buna ald ta 
il matı yarınki ıa yımızda neı
redecejlz 

Biı berııt karan 
Bir ı ne e•vel ıörülen 

ManyasdB 

Yeni bir memur ku~ı~ı 
IÇlldı. 

j(J" 
Manfat, (Huıuıi) - tl 

zamıada bir kul6p a~ılo>' 
na karar veril tıttr b' 

Kaymakam 8 . Talat S• p 
oilunua b•ıkanhfında 1~d' 
lan topl antıda kulObOP ~ 
re heyeti ıeçtlaılf 11 
m611adeıl için hGk4'°

1 

müracaat edılmııttr. 1,ı 
idare heyetine ıeçılıl' 

ıunlardır: t 
LlQfll 

Retılıie hlklm ..-ı 1 
•eznedarhia maarif '°'-1 
ru LOtfı, azalıklara da ti~ 
rettin, buıuıi mubaHb• -' 
muru T ayıp, •e ziraat 
muru Seci Aiabeyoi~ 
---------dıt-temyızce de ta1dık edil il' 

den eıkt •azlfeelne •' 

lüzum üzerine muhakeme 
altına alınan Ilıca nahlyeıt 

miidirtl Cevad, beraat etmtı 
•e mahlremPnln bu kar11rı ~ 

Tek sporun Ed emit ve 
Ayvahktaki açl f •' 

(Beıtarafı birinci ıayfada) 
ıaat 18 de Ay•alıia hare. 
lcet edlldt.. 

Elh ktlomt'tre ı•bt luıa 

bir otobüı yolculuiundan 
ıoora ıtrln Ay•alığa ıece 

glrdık .. 
Hazırlanan bir motorla 

Ahbey oabiyulne geçtldl 
Rıhtamda , nahiye müd0r6 
Nebtl, belediye relat, Ad .. por 
kulab b ıkanı Neıet, baı
ö~rdmen Naci ve birçok 
ıporcul rla ada balkı tara-
fından ı mt t bir ıu1ette 
kartılandık . 

AyYalı ve Balık ıfr ıenç.' ı 
hil adan10 temiz yurdu için· 
de toplandı. AyHhk Halk 
evl bandoıunu ıı da lftlraktle 
ıençler ı•ç vaklte kader 
efleodller .. Bu 1&mlmi ıpor 
tema1lara, ıerek Ayvalık •e 
ıerelue bizim çocu"lar ara· 
ıında çok iyi karıılanch . Her 
tkl t rafda açık Iİftdelerltt , 
ıöıterllen alllca ve fedakar 
hkları ani ttalar . Bu huıuı -
ta, bGylk ıayret ve hım 

metlerini e1lraemtyen ıpor ha· 
mtlerl takdir ile yadedıldt. 

Adasporla yapılan maç: 
Erteıl pazar eOnü Adupor 

le cdiüınO Oral» sahaaınd 
ye ço kal balık bir ıeylrcl 
önünde maça rıaat J 5 da b • 
landa. 

ilk akını Ay•ahklılar yap· 
ta ve bizim müdafıaler bu 
akını kolaylıkl keeerek, to 
pu Hf açıla ıeçtrdtler. Bu 
da avutla neticelendi. 

Oo dakika top ortada do 
laıtı. Bundan ıoara 8 lı e· 
ıtr takımı ıGzel aalaımalar-
la Ayvalık kaleılni mütema 
dlyea 1tkııtırmaJa baıladılar. 
20 inci dakikada ıol iç Sa· 
mi. 11kı btr ıutlıı ilk ıol6 
m6z6 yaptı .. 

Bu ıol, Ayvalıkhları ıay
rete ı tirdi. Şabıi bir ka~ 

bGcum yaptılan da ıut çeke 
memeleri yiizQaden hiçbir 

memere •ermedt. 
Oyun ııt ıtde lehlmize 

ceryan ediyor vellkln for
vetin IOzumuodan fazla U

rlpllnk yapmaıı bütün ıol 
fınatl raoı kaçmyordu . Ba. 
rlncl devre J O btzl 

ıaltbiyettmızle bitti. 

** d' lktncl deneye baı1•0 f l 
ıJ ' yakıt, bizim takım da ı 
' btr deiltlkllk yapıldı ,; 

rOzıir alhnda 01111•"' ~ 
raimen, çok ıGzel btr of 1 
çık rciık. Zaten hiç rk•''" 
yapmadan ıahaya ~ıkıf''~ıf 
ve toplama bir kadr' I~ 

vQcude retırtlen '"'' ~' 
takımı bu vazl1et kare1

••
11 

t• ıırdılar. ~ 
45 Daklkat.lr bir off' 

tçerlıtnde de 1 ıol dalt• ~· 
parak oyunu 7 - 0 ııbl 
yiik bir farkla kazaodılı· 

Ayvahk takımı nasttdı? 0, 
lkı iç oyuncu ıeoÇ·· d'~ 

ferleri eekt elemıol•' lf 
müteıekkddt. Ve ferde' ,,1 . ı ,. 
ıaı .. Llkln, aylardaot.er i 
takım baltade ve ne d• 1,, 
ıi çalı malarda bulunmısf 0, 

Bu çalıımamaları yO~,ı 
den vücutlar atalete ~t;& 
mıı ye hemen bepıtodı İ 

do 
hek,. mevcut . Daha o1 fı&' 
sik aolarında ıtıtllar . · •' 
dikleri barekitı yap• tJ1~ıf 
ca, uabtleıtyorlar . Ve .,il' 
taraf oyuoculArıaa f•' 1 ,ı 
mukabele etmek ııt11°'b, 
dı .. Tnblldlr ki, bep alt1" 

Meveut 01uncular f~e~'I 
lıısınl r •ey hutta ye' t•'' 
ıeno elemanlara terk ~ıl 
lor. Z ten, takım tetlı1 yl 
gençler tbmal edıl111lf ı' 
yettıen ıocu l r çık•• ,~ 
belki bu netice aJıotı''t 

Maamaflh, Ay•ahf1" ,(f' 
ve ilertde büyük 1110' ~~ 
klyetler kazanacalıP1 ,,~• 
•adeden «Adupor» 1ııs ,,!" 
aün ıı ıık bö1le tets' ti'~ 
yapm ıı kendi meof'' 
icabındandır. 1ıi 

Gençleri tebrik ederı 
ıl için baıarılar cltlet11' 

** •' d ..... (' 
Maçtan onra, A • ., 1 

mtz v nezih yurduod• 

intlba.l rlA ayrıldık· o&df 
· Orada kalandıfı ,-fttfl 
b!zlere eöıterılen ..,... ,,t 
verlık ve içten gelcO ', ~ 
lerl kalblerlmlzde bi~1 
tırı o\ r k nkhr•~' 
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FRANKONUN ZAFERiNDE 
ITALYANIN VAZiYETi .. · 

1 ~ovyetl.er Birliğinde sıhhaı ı 1 RAnYo 

. '8tasronlart. 1 

- ANllRl RADYOSU 

1 = 4248 Çocuklu 
Annt? 

So•yetler B1rlıt nde, Dalga Uzunluğu: 
umumi ııhhatıa muhafaza-

1639 
m. 183 Kes. 120 ~vv. 

ıı •lıteml içinde, ılbhat fı· T.A.Q.l9.74m. lSl95Kcı. 20 Kvv. 
taı,onları , mClhlrn bir mtt•kl T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

Yakın Bir Atide Franko, Karfııında Cum
huriyetçı lerin Mukavemetini Dej,/, ltal

yan Metalıbatını Bulacaktır. 

tutmaktadır 28 2 y,99 Salı 

1938 S,neel içinde, me•· 2 35 TO k 
12 30 Projram l · lr 

cut 269 11hhat lıtuyonunda M 
mOz ınl Pi 13 00 · eaı • 

3.000.000 kııı buluamuıtur • 
ket ıaat ayarı ajanı ve me 

Son bet ıene içinde bu lı· 13 J O 14 
1 · ı haberlerJ · · 

1 J d d 1 teoro OJ • 
tas1on ar11a le a'fl e 1 eo mlzlk [Klçilk Orkestra Şef: 

yazan: Plyer Domıntk 
«Franko, ltal1an kıtalar1Dı 

Ceroae iizerlade ahko k 
1 Jma 
a m&kemmel btr •IJaıet 16· 

leıı . Kadınlar, çocuklar, ıl· dır. Negrlo erduya ve ltÇI ltçllerla miktara 12 mılyoD p ı ffolz· 
• 1 Necip atkın 1 1 - au 

•iller, blr kelime ıle korku. teıkı lta ıefferlne da1anarak paa fazladır. ne _ SakıunJa k6yl0 daaı· 
dan ötlerl koparak alelaee mücadele1• deHm etmek Sa•atorlam lafaabaa, bir l 

2 
_ Beetbonn _ Skoç· 

le ı•lmıılerdtr. K.orku, on- lltlyordu. Halbuki Azana taraftaada de•am olunmak· arı G lber· 

'

a havaları 3 - anı 
ları zaten zebun etmlıtlr uztaımak lltlyordu. H&dlıe tadır. 1938 de Kıılo•odıkta 1 4 

ıer Atk çan arı -
Yarın General franko temi· ıu kı, cumhurrelıl Vallnıt lnıaabna 30 mll1oa r•ble Gouu.d _ A•e Mari• 5 Be 

Amulkada <t2.C8 çocuklu 
bir anne urdır . Amrrlkalr 
lar Laur tta KroH adın.la 
bir doktor kadıaa 4241 t• · 
cuklu anae lımlal Hrmlt· 

lerdlr. 
Leurt" tta Ktreo Amerika · 

aıa meıhu r do§-um doktor · 
l ıuındaıı dır. Geçen hafta 
V aıt 11 gtonda Lauratta KrH 
ıkl doğum doktorlu§uaa baı· 
lad ı tıom lurkıocı yıldönBmi 

kutlaomııhr. 
Doktor , 40 ıenf! lçtocle 

40yordu ftal1aa ı•zetelerl 
daha tlmdıclea lıpanya har· 
btndan, bir ltatyan zaferi 
ııbı bahHdtyorlar. Bu lcldta 
tabıt lıpan1ol mılltyetçtlerlnl 
ıllcllrGyor . Çlnldl onlar bı 
llyerlar kı, bu . harbi kaza
na•, l6 000 lıı:tıılık ltalyaa 
•ıkerl deltl, 700.00o kııthk 
mıllı1et,.1 f 

aat ••recek, politika tle ali· J•Ja danecefe benzemiyor. ıarfoluoan 1enl bir ıaaato · ece _ ikinci ltalJ•D ıilltl 
kah olmayan halk 1anf ya· Parlıtekl lıpanyol elçıltftne rlum daha faalıyete açılmıı· 

6 
_ Becce _ Bııfacl ltal · 

••ı e•lerlne dluıeceklerdlr. yerletmek lıt11or . Elçllıjı, mııtır; burada , her ıene 3 000 JOD ılUU 18 30 ProtralD 
Aıkerler Franıada kafa- lıpanyol toprağından bir huta istirahat edebilecek 

18
.
35 

Müzik (Daaı Pi.) 19.00 
caktar, fakat •azı1et vahtm parça tellkkı tttlllnl •ôyli •• teda'fl olunabıl,.cektlr. K (TürklJe pollııı] 

tamam 4248 çocuk doğurt· 
muttur Bu itibarla kendt•t. 
oe 4 248 çocuklu anne adı 
verilm ttlr, Meıbur dokto · 
ı u o k ırk ıeoede dolrutt•I• 

4284 çoc:uk ara11ada on de· 
ku:r. çlfl ıkız olarak, 12 ço· 
cuk da üçlz olarak doim•ı· 
tur. )' 11 nt Lauretta d~rt •a-

clur. 
"' •P••yol orduıu· 

Bıa:ım •111 dur .. lr lıtedl 
ilmla •- 1 Doata, lalyanlarıa 
16ıterd11ı hırçınlık •e hld 
det defıldır Bı z oaa ahı 
aııı ••zl t 1 Je teytz, talyanın 
rraı alt ' ıkuıadt •• aıkerl (bab 
r l•t•at 
itala) •• tayarecllllln 

••alretı k6tldGr •e 
bız oau bııı Jorua. 

Ceııaeral F ra k 
al llcf b D o, •aatyetl 
Bırııı l;r,•lıetle ltaret etti: 

• Janları G d 
ahkormalc 1 •rone e 

· ktncııı d p 
reaelerde Fran •, 1 

•aya karıı 
yapanı oldukları t b'-

k a al1111atı 
•• eri raenıuplar 1 

d unıaın "••· 
l ı&zlerlzle ı&rmeıı 1 1 l d ç n on-
arı a•at etmek. 

Mubalıkalr kı ıubayları· 
mız orada hiçbir tabktmat 
lalllıaa11a ltalyaa . Al ' 
talakı man 

IDall, lualanuyacaklar· 
dsr. llu ılrlltldGn ıbar.t 
ttr. 

•• lıpan,a tle Pranaa araııa 
da, halledtlecek t•·ı 1 

d .. meae • 
••r H: Pranıaya l can ,ataa 
mi tecller rneaeleıı btr İtal-
yan Al ' 

' man kuY .. tlerlnla 
bllb•11a ltal1a•larıa memle' 

llııtlerlne ı&nderllmeıt meıe Ht tdı . Her tlıt - 1 
_,eıe 8Dla 

de balledllmeaı l•Y t buıt 
tir. Yeter kt k6t6 niyet lıe 
lcar111na11n 

Franıaya 140 000 8lker 
Ye 150 000 •1•11 can atta . 
bir ordu ile, bir halk kit-

dır. Yalnı:a anutmama lıd1r yor . Ayrıca ıGrclıtanda Zkaltu- ı:.~~·~:rk mAılll [Halk mu 
ki. FranHya 11lınan lıpan. fakat ıura11 da çok a~ık t,o da ıld aanatortum il• Sı b Oıma11 

ı k ı. ılklıl: Ta• uracı 
yol aeker erini• e aerlıl •• tır, 8 mtl1on nOfuılu bir •a1topolda J••I bir mendlal J S dl YaHr Ata· 
talon1alıdır . Sınıf 11nıf ıefer- de•l•t 1arım milyon tnıan · çamur banyoıu IJUlrllmtıtlr. Pehll••• a l 19 35 Tarlı 

ı _ ı manan ııurakl • · M 
ler edıU11lt er, muotnam, la mtıdafaa edılırken, relıl Soçl · MatzHtada, 5 1enl ml:atll (IDce ıas faılı · u· 
Itır idare tarafından Hkere bulunduiu de•let kendııfnl ıaoaturlum lnt• halindedir b ] 20.00 Ajaaı mel•· 

1 l d 8 1 Ö •ı b •-ı lr h 1 1 dı l ._t l t aJJ•r t bor a ınmıt ar ır . un ar ı nu · ea er en, cum urretıl e Dft • mea e o aa aana o- orolojl baberlert, ııraa 
16 .. eilldır. Buolardan <t.000 çllakte dura mas rlumlar ara11•da Elbr•:a ela· 

1111 
[ftat) 20 J 5 TOrk 1110ıl; 

tanHI tekrar Franko1a d6n lnııltere ile f ranuaın te· ııada 2 000 metre lrtlfaın · il Çalanlar: Vecibe, Ret• 
k 8 ık b ı d k •· ı • Ce•d•t me tıtemlıtlr e t, u menni etttfl, fak at, tal yanın a 1 ıl•lr aa P H et fer Erer Rut•D n.&lll ı f 
k d h f 1 1 ' ı . Muıta a mi tar 1arın a • aza er· arzu otmedtfl bir mOHkere buetahkları Hnatorlam• bı · Koaan, Okuya• ar. 

tacalıı:hr. Buııoıta reıml bir kararı •erilmeden cumhur ha11a ka)da HJDdır Çıtlar Melek 1 olfıaz. 1 -
1 1 Beıtenl· 

elçt ııter kt , bu o çt, lilzu retıtatn •aztyetlnl anlamak Moıko•a, Pıatoıorslı, Ti· Mustafa Çal ar · b 
mu olan temtaatı alabllıtn . m6mkln d•fıldtr. bthıt, Yaha. Soçl, OdeH, ılr peıreYI 2 - Hatim •Y 

T ı. d T S 1 k • Şarı.ı - "aı-ma ••cburua· 
Basan Franııs paıttlerl Zira, ltalyan ıazetelerl, aı••D • omık, •erd on dan. l _ Saİ&laaddfa · t:YfÇ 

bu 140 000 ktıtyt Vallaıt- 100 bldlaeluden tamamıle Mtnık •• daha ıalr 1erler 4 -
1 ıaıkı • (i6ı yatlarınıı. 

yaya 16oaermeyl teklif eda minasız netice çıkarmakta Ba neolojı Eaıtttllerl , 11hhat Satllaaddtn . Jtetat Er•r • 
1orlar . Bu fUur tehhkelıdır . darlar . lıpaayadılııı «halyaa ldaıyonları ntn teıktl •tttil 5 _ Sala· 

b •- d L d Kemaa takılml. k 
ÇGnl&O, bu kadar Jnaanı Va· muzafferlJetl» ne mftklfa· ı•nlt ıe •••Din aaa ziya • haddin . Acem aılraD t'r 1 

llnılraya muntazam bir La t R t d ı C it loldıafına bllyGk 1ardım et- ü dılruba • ea ea o e ar no ıaze . Dinle ılz61P ey • 
1
• 

le hallnde ıe•kederken bel· tea ı udece, Konik• , Tunuı, mektedtr . Bu enıttt&ler. ı ım 6 _ Nıkoıo• · Acoaı t 
ki mıllıyetçl harp ıemtlerl Sa•ua, Nıı, Ctbutl ıle Sü diye kadar, 2.500 yeni •e raa ıarkı Ey v çtdı:ı• bı:a~~ 
taarruz edebilir. O zao1an veyt kanılnu iıllyordu . Ga . ıtfa •erı cl meoba bulup bu 7 - Artakl · nür 
Burıoı hGkCimetlJI• harbe zete töYlo l 1lve ediyordu: meat:aaları• ıu1uou tedlıtk klr - Cıamln ııbı ruhun da 
tutuımak ilzam ıellr Bunu <c'Fena ıeluld• elde edil etmiıUr GOrctıtaada Truıl i6zel. 8 - Artald

1 
· 0Hıc:z bazı Franıızlar lıtlyor amma 1 el lıtoju:ında, riinde iO mflyon ıarkı - Ailaauı ıil m 1 c · 

mit o anları fa e etmeyi l faya n _ .a.b-ıt Raalm 
Fran ı t litrelik bir karLonat a ıu • ,.. -ıa •emiyor. reddetmek için, Parlı, bu D 8 t ,.D 

F menbaı. Karadealz aabtlıade seılb ıarkı . ea IDIO • ra111ada buluna• 300.000 ıOo Londraııılan tuan6t lıU .ı lb 1 Matzeıtada ılDde 2,S mll aemıla •Y al er. 
ıpaayollara 16Dde 3 mil. yor . Fakat. akılh Çember- Ahmet Raılm • Sıı&b aaz 

yon, ayda 90 mllye11 frank llya hlll6meU, 1 111.Jz mıl - yen latrellk lsGkürt16 nı ld- ,.mal•I· 21.00 Memleket ıa· 
harcanaeaktır. t alrat loıll letlnl, •e Brltanya tmpara rojıah ıu meabaı bunlar1D .,1 00 Koauım• 

d b iL L .J d at aJ&rl A ' 
tere bize •ardı- '"'dec'"' '•tlr . t l 1 bı t f b •- arallD a 1 •alla •aJ•• • ku · , - "' .-u or u unu r ara a ıraaa (Hukuk tl111tnf 1a1ma h tllt 
Sonra elimizde huıün lıpen· rak halya tle .rlrlttlfl tiblr ger. -----• rumuJ 21.15 Eaham, ta v(f 
Ja baakaıının J .500 mtlyen lift Herlol keDdl elleriyle yan ıaaetelerl, barp Jalaız kamblye . aukut bere11ı I· 

altın franıı bulunuyer . Nı yok eder mı? lunu ••ıllte- Hlrari aoktalnazardan de yat) 21.30 MGılk [RadJ• 
hayet tun... da uautmamak · ... 111 ı 1 okt 1 d Ş f PıaetorluıJ • reaea ıora1oruz . .., , • 1•• n a ••zar aa Oreatraıı · e it 1 llzundır ki, 1914 den 1918 Ertul ıoJtı, Çemberllyn: da bitmedikten ıonra, ltal · ı - franz ecb•bert: a 

1 2 fr f: . 
ıeneıtae kadar 18.000 Ka • f ranaanıa menfaatlerini J•D a~kerlerlnln ıpan1ay1 yan u•.,.t6rl -
ta lon1alı ı~nüllii atker Fren· tehdit ecleo her tehlikede, terk etmlyecelderlnl 1astlılar. Aaber: Fra Dla•ole opera· 

3 G Ver· 
ıa , tçtn canını ••rmlttlr. nereden ıellrae ıelı ın, loıll· Bu ıly .. i aoktalnaaara teh ııadan a•eıetlr. · 

.* b 11 "t d L t 1 dt·. La for•e del de~tln_o tere tı lr t t 1apaca ır. ı ıt etmea l~ln, •aze e er, "' .. 
Sayleadljlne ıöre. Azana Dtye co••P ••rdı . lıpanyol cumhuriyetçi ordu· operaııaian uvertor. 

lltı Neırln u,uıamamıılar· Daha erteıl günü de, hal· (Sonu dördGacü sayfada) C . Salat Sae•ı: Le rouet 
-==~~~~~:.:...:::.:::::::::..~=-=:=:..::..:~ .•••D TGrkdtlıntn Tefr lı•11: aaaaaaaaaaaaaaaa0 DÖRDÜNCÜ KISIM 

Temuçin ve Ylfflcı 
Sesler f CENG"Z HAN··: 

• = o•+Yaıan: H. LAMP Çtvlrtn: ENVER ATAFRAT: 
•aaaaaaDaaaD T fr ıka M 12 .o0 

Art.le o, 30.000 ıOvarının 
l.Ocu .. uau ıülc 6netle lcarıı
lıyabthrdt Ve ııte onlar da 
vadiyi tamamlle ••d ederek 

a•llyorlardı, beter yQz "'•' 
ille alaylar laaltnde tertip 
•lillmtı lerdl, her alaJ ytb;er 
klıtlılc beı 1aftao teıekldU 
ediyordu, 6ndelcı iki saf 
kayıılarl• bailaomıt kalın 
çelik zırhlarla 1rıOcebhezdl, 
mllferlerl deantrden •eya 
yerılkll 6k0z. t6elade• tdl , 
atların boynu, baıı , ı&l•I 
.,. biflrl rl dertlerle zırh 

lıunn ııtı, ıGnrlltt klçlk 
&calkao " uıun mızraklarla 

mlı•llahhl•r· 
!•ve 1 6odekl iki zırhlı 

11ra durdu ve yalnız tabak 

'••ı.ı1t clerıd .. sırlıilar fçlo· 

aaaaaaaaaaa• 

de, k11a karıılar •e yaylar· 
la mücehhez -olan hafıf ıG · 
varı öne ıeçtl . Çe•lk atla. 
rı• ın üzerinde Mo§ol cephe· 
alne hOcum ederek ıtllhla · 
rını boıalttılar, bu ıuretle 
zırhlı ıllYarlnln hücuma 
ıeçmeılnt kolaylaıtarmak tı 
t11orlardı 

. Herne11 hemen aynı ıekll 
de teılıb edılmtı olan Te 
cnuçlntn adamları t,u h6ca 
ma ku••etle •e boynuı:larla 
muhkeml•ıtırlt•ıı yaylardan 
çıkan ok Jalrnuru ıle 
mukabele ettiler. 

Hu Temuçtne maiyeti ile 
birlikte hlcum atmek tçla en 
U>Oıald dakika relmtıtt . Aı 
kerlerlnt her biri 70zer kl
ıthlc ıkt alay hahnde tanztm 

etmııtt . Ve ikt ala11 da onar 
ktı • l ı k aeflara ayırmııtı; Ya 
kıa bu ıuretle o Tarıutayan 
30 ktıtaloe ancak 13 kıtı 
ile mukabele edebilecekti; 
f aicat dar arazide deha çok 
Ye derla saflardan mGrekkep 
olan Moiolların ııddetle hl· 
cuma •e~malerl f aycutlarıa 
h6cumunu durdurmuıtu, bu 
Hnada da ı l erl dofru koıan 
efar zırhlı ıü•art ala1ları 

birbirinden ayrıldılar , bu ıu· 
retle Temuçlnln •i•r ılYart· 

ılnin Taycutların haftf •Dwa· 
rlal üzerine atılıııe•ı aıüm 

kün "Olu1ordu . Ve d•kuz 
1ak kuyruiu bayrafı takip 
den Motollar ileri atıldı 

lar, h1rbtrlerlnden ayrılıp 
oklarını at.ralc bDtGn ıBrat· 

le düıaıan .. flarının lçlae 
d ld ılar . Ve haau miith lt bir 
mulaareba takip etti SGYarl 
b&lllrl.rlnfo iter ıeyl alt Git 
edea karnıakarıııklılı okla · 
rın wızılt111 , lnH vatajanla 
rıD JJarılt111 birbirine karııtı; 
lauolar ylk•ektea uçuyor 

•e düımanı atandan yere 
vuru1orlar, mızrek uçlaran
dakt çenıeller haamı •ıer · 
den JUYarlı1orlar.lı . Her 
ala1 1alnız batına korkun, 
btr ferdi mlcadele1e ıırır 
mitti 

Ancak aüaeı batarkea 
muharebe nihayet buldu. 
Temuçla muazzam bir zafer 
kazanmııta . DOımandan 56 
btn kiti maktul dGımüı •• 
70 lcurnanda11 hanr.erlerJ ve 
tırkeılert arkalarında aaıla 
oldukl arı halde Hlr edtlmfı 
ve onun huzuruna çılı•rıl 
mıılardı 

RIYa,el• nazara• Motol 
hanı bu 70 ac:lamı derbal ol 
dukları yerde Hl ka1aar 
kazan• atılmaya ınablr6m 

etmlıtl Hunharlıfıo inanıl· 
maz bir tecell tıl. Merhamet 
ıen~ ha11a abancı tdt, bu
na mukabil harp teerObele 
rlne malik eıtrlerl kendi or 
duıunda kullanmak Gzere 
muhafaza etm•yl de klfı 
eler.er.de bilirdi. 

Mofolların kıır:ıl ıa~h haaı 
ilk muntazam muharebeatnt 

1apmıı Ye kazanmııta. Artık 
(mulaarebe kumandanı ) 1t•· 
retl olaa fll dtıl aıayı taıı 

yab•Urdı . 

Bundan ıo•ra onu hakiki 
•e ıadık adamları etrafına 

toplam .. k ıayr•U ıardı . Bu 
thUyaç ve ac•z de•lrlerlndeo 
korkmaz KaHarın okları il• 

hayatıoıo l&urtuldufu •e Bor· 
cunun o•• merlaametea yar · 
dım etttfı zamaolerın •erd•· 
il aeı tecrtlbelerln nettceıl 

idi. 
Ku••et, ıenç Temuçln 

içi•, henliz bir ılyuet vahi· 
dl lnyaıl ıl olarak d~jll, fakat 
bir zenılallk YHılHı a do· 

lunurdu. Sır Mojol ııfatı tle 

0 mıltell l~ln •cap ede•deu 
• faııılıaını talel' et•n..lt; bu 

kada J 2 çocuk dojart•ut· 
tur. 

40 ıcne içinde doktoruD 
dofuttufu çocukların •D za· 
y ı fı 3 hbre, en lrlıtdo 12 
lı bre olarak dOnyaya ıelmır 

tir. 
Eeurelte Kre11, kırk H••· 

ltk doktorlufunda ıerek a•· 
ne ve ıerek çocuk tarafa• · 
dan telr 61üm h&d•ıHll• lıar· 
ıı l aımamııtır Amerikalılar 
da ıımdl on•n bu me:slye· 
tini alluthyorlar Şunu da 
ilin edellmkl, 4248 çoc•k· 
lu ana• tek çocuk .&olur· 
mamııtır. -----
Zığnpta biı Huııt kiJDn

~ı gaı ip ~lr 'ıkı 
Zıjrebden bıldtrlltltil•• 16· 

re, 0 cl•arda Bre"• lıl•ll 
Hırvat lc6r6ode ıeçea ... 
ce tuhaf btr hldlae cere1a• 
etaaııur. Hır•at ııllmlarm · 
elan Aıo V HJI~ bir ıDnllo 
iki aıklla &uydsrmak ııbt 
herıOn ltllllodyen bir Hka· 
aıa kahramanıaı el••ıtar . 
OıOn Aıonu• bir tıll• 111 · 

(Sonu dördlacü ıayfada) 

d Omphe, Senfo•lk ıtır. i 
_ c. Bt&et: 1 ıncı Arleıl · 

enne ıfilU a) Prclld, Allerr• 
decllo b) Mınuetto, Allerp 
rıocoıo c) Adaıl•tto . d) 
Carllloo 22 3U Mlıtk (Op•· 
retler . Pi ) 23 00 MGalk 
(CubaDt - Pi.) 23 ~S 24 

Son ajanı haberlarl H ya· 

rı nkl profram. 

gibi §eylerc maltk olmak 

008 
pt. az kı1mett hal• 

görOnüyordu. Ooun aazarnı 
da tktıdar yalo ıı aertlak ve 

kunet h rblye ıdı . Temuçt• 
ke dt ka hramanlarını medh 

ederken ıöv le ı&ylordl: t.Oa· 
lar koca kayaları toa ııt.ı 
pa rça ladılar, y61uek dallara 
bik tle rekHD ettiler •• 
yırtıcı aell•r• durduıdular. » 

O, taraftarları•d•n her 
fl'!Jdeo eYYel eadakat talep 
ederd•. Bir kabtle adamıaı• 
ihaneti ölümle •••••I elup 
hlçbtr um•• af olu•Gı1asdı . 
8ır halnla 16zünden biti• 
oba mah•o!aablllr H bir or· 
du dOeraan puıulerın• d6 

ıeb ılırd l . Ve t»öyl ce oba1a 
udak11t bitta bi hana da - •• 

b6yl1k ka nun aayılırdı Te · 
mu~lo «Sabahle1to v rd ı 1 •I· 

ıQ ıln ı bat rluın bozan 
ad m bealm • tı tme ya 
r r.» 



SAYFA: 4 

Hariciye Veki- Dii.nyanın En 
limiz memleke- Kıymetli Pulu 
timize dönüyor 

(Raıtorafa birinci 1a1fada) 
ŞOkrn Saraçotlu ıereflae 

bir ziyafet •ermlttlr. 
Ztyaf•tte Atına· vallıl •• 

reflkuı, Türk elçtıl Raıen 
iır f ve reflkaaı. Romanya 
ve Yuıoılavya elçileri, nazır
lar ve birçok yükıek rQtbell 
zevat hazır buluamuıtur. 

Ziyafet çok parlak ıeç 

mtı ve Geaeral Metaksaı: 

«A:ıslzlm arkadattm, ılzl 

9ok iyi tanı1a• blrlılylm .. 
Yükıek ıab11nıada luı•Htll 
irade ve kuvvetli enerjiler 
toplanmıı buluauyor, mem-
1 ek• t 1 n ı z e dönerken, 
m • m l k e tlmlzln sellm 
larıaı 16türmenlzl can -
dan rica eder, kadehimi 
Ttbk milletini• refahı ve 
ılzfa ıeref in ize lıraldırıye

r•m. • Demlıtlr. 

$tıkr8 Saraçotlu bu ıazlere 
doıtça mukabelede bulun

muı ve TGrk · Yunan doat 
luiunun kuvvetine tıaret et· 
tlktea ıonra ı6zlerlnl ıöyle· 
ce bltlrmtıtır: 

«Do.t ve mittef ık mem · 
lekette ı~hdülüm alika ve 
mlsaflrperverllfe tl'tekk6r 
ederlaı. 

!len milletine ıevııler ... » 
Ankara, 27 ( Huıaıt) -

Hariciye Veklhmlz ŞOkrü 

Saraçoilu üç ıündenbert mi 
aaftrl bulunduiu Yunanlıtan · 

dan memleketimize dönmek 
tbere buıCin (d6a) Atlaadan 

hareket et mittir. 

Filistincle 
Suikastlar. 
(Baıtdrafı birinci tayfada) 

ti 6lm01 1 47 kiti yaralaomıı· 
tır. 

Hayfada da bombalarda• 
32 Arap ölmüı ve 52 Arap 
da alır yaralanmııtır. 

fıltıtln konferanııodakl Ya· 
laudı murabhaıları l,u ıtln 
Londra otellerinin birinde 
Yerden bir zly fette bulun 
maları içi• laıılız hlkü · 
metl tarafından yapı· 

la• da •eti red etmlılerdlr. 

Zagrapta ~ir Huıat köyün· 
dı garip bir va~ı. 

(Baıtarafı üçüncü Hyf ada) 
zıle imam huzuruada nlki.~ 

hı kıyılıyor. Ago yeni kara
ıını alıp eve ıellyor. Fakat 

kar111 ne kocaıından, ne de 
evindeki muhitten hoılan· 

madıfı için. eve glr.lılıten 

bir saat ıonra r•zllce ıokak 

kap111nı açıp kaçıyor Aıop 

buna fena halde kıztyor. 

karı11nın arka11ndan boı kl· 
iıdıaı ıöodermt!'ğe valrlt bu. 

Lonrada bay Hıadla f•k 
kıymetli btr pul kolekılyon11 

ıataldı . 
Ba1 Hind, Y orkıhlte val1 

ıl idi . Amerlkada senet ıa 

hlbl olmuı o zamaolar pul 
blrlktlrmeie baılamıı ve 
70,000 puld•n mürekkep bir 
kolelulyoo vncude ıetlrmlı 

ttr. 
Bu koleluiyoo l O 000.000 

liraya ıahldı . 
Kolekıı1onua ea kıymetlt 

pulu Beılncl Jorjun koleksi
yonundan 9 Prenılak bir pul· 
dur, renıt ıarıdır. Bu pulu 
Beılncl Jorj harp ııra11nda 
yokıulların meafaatlne sah 
lafa çıkarmııtar . Pul bir kar
tona yapııtırıhnıf altuaa fU 
cGmleler yazılmııhr: 

«Bu pul, kolekılyonumuz 

dan çıkarılıp yoktullar men
faatin• ıatıldı . 

«lg 15 Kral Beılacl Jorj» 

Nevyork 
Sergisi. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

nun içinde H 6nClnde Tür -
klyeyi ve Türk cojrafya11n· 
dakl en eılcl medeol1ett 
temııl eden Ett heykeli ıle 
No•york belediye.ine hediye 
edilecek çeımenln bütOn ak 
ıamı •ardır· 

Bu etra Ne•yorkta l•ıaah 
bıtmek Gzere olan Türk ıl 

tetlode kullanılmakla bera· 
ber ayni ~•manda sergi zl 
yaretçllf'rlne Tlrk lnta mal
zemesiyle Tiirk binalarının 

iç •e dıt tezyin tar:ıı hak
kıada bir fikir Yerecek ma-
htyettedlr. 

Eıya NevyorL ta martın 
) 8 inde •ar cak bu ıuretle 
Türk ıltealnla loıaata mar 
hn ıonlarına doiru tamAm· 
lanm•t olacalctır Serılye 
mlzelerln, lnhtaarlaraD Eti• 
ba•kın ve Sümerlaanlun ı6n
dereceklerl e11al•r da ha
ı:1rlanrnıı ve hareket zaman
ları Nevyorka varmaları 

icap eden ılne fgöre ayral
mııtır. 

Sevklyatta pe1derpey de· 
vam edilecektir. İnhlıarlar 
Nevyorkta vuku bulacak 
teklifleri nazarı dl kkate ala· 
rak ıerılye bol miktarda 
ıliara ve içki ıöadermek 
tedır . Ettbank memlekette 
çıkan her türlü madenlere 
aid n6munelere ve çok et 
raflı malfımat ırafıkler ve 
fotojraflar bazırlaomıtllr. 

Sümerbaok memleketimiz 
de büyClk fabrika ıanaylla· 

de en ince el ııçllıilne ka · 
dar lıtlhlak edilen bütQn 
ıanai mahılllerln aümune
lerlnl iöatermektedtr. Ban-
ka ıeratde keadı he1abına 

ve mutehf Ucarl ve 11nai 
mOeıaeaeler namına ayrıea 

ıataıa da bir çok mal ar:r.e· 
decek ve ılparltler llabul ede 
cektlr. lktlıat Veklletlola 
yaptığı tebliğ üzerine muh -

la adan gidip hemen o 
ıece ikinci bir kız buluyor . . 
imamı çaiırayor ve ikinci 
karı11oı eve ıetlrlyor . Fakat 
Aıonun aevlncl uzun ıtirmü· 
yor, çGokG lldncl kara11 da 
bir.az ıonra eAden kaçıp 

aldlyor. Kadınların Aıodan 

niçin korktukları ve ne fçln 
kaçıp ııtttklerı aıılatılmıılır. 
ftenle mahkemeye intikal 
ettlfl içi• mahakeme eıaaaın
da •azlyetla aydınlatılmaaı 

telif mıntakalardakt ticaret 
ve aanayl odaları sergiye 
ıöndcrllmek iizere lıtanbula 
zirai ve ıınaf mahıalleJlml 
ze ald bir çok nlmuneler 
göodermtılerdlr. Bunlar da 
bu ıünlerde Nevyorkta ıev 
kedllt'ceklerdtr Sergide Tür 
klyenin coğrafi , tarihi, ıl 
yaat •e ıoıyal karakterini 
teb r6ı: ettirecek dtjer ma · 
teryelltı~r de t.-mamen top · 
lanmıı ve tHolf edtlmlttlr. 
llııDlarda M•lu: Amadedir. elıdeoll old .ıtr . 

TORKDILI 

Frankonun 
/tal yanın 

(Baıtarafı OçüacQ aa1fada) 
ıunu Fran•a kabul etmeyin· 
el)'•, veya Fr•nıa ile lnıtl · 
tere, Franlıoyu tanı1ıneıya 

kadar ltalyan kıtalarınm lı
panyftdan dönmlyecek'erlnt 
blldlrd ı lcr. 

** Mtlltyetçl lıpanya ıle kar· 
ıı karııya ıelıace, dava bi
raz ketumlyetlol kaybedi
yor. lıpanyadakl ltalyanlar 
700 000 e karıı, 16 000 Cltr. 
Fazla bir ıey deflldlr. Bına· 
••aleyh, Franko, Fraaaa ve 
loılltere ıle birlik oluak, 
Hıtnl yükıeltebillr . halyayı 
dinlemez, tik ztholmlze ıe 
len düıGnce budur. 

ikinci dlıüodüiümiz ıeye 
ıellnee: bugün, ltalyan yer· 
damı milliyetçi lıpaayada 
f aydaaız olaealı bir devri• 
baılarıadayız . Şunu 16,ltye. 
hm ki, az zaman için lıpan 
yollar, menfaatlerine tabam · 
mol edemlyeceklerdlr Ztra 
lıpanyollar harpten ıonra, 
ıerek keadt topraklarını, 
gerek imparatorluk arazileri 
nl mu haf aza etmeyi ıon de 
rece arzu etmektedir lngll
tere ile Franu bunların mu· 
hafaza1101 kolaylaıtırmaılar
dar · ltaly n ıazetelerlnfo 
yazdıkları ııbı, eier lt.lya 
ile loııltere ara11nda. antant 
mükecnmel olmıyacakıa . hiç 
olmaııa loailtere, Fraaıa •e 
mıllıyetçl ispanya araıında 
ki antant mlkemmel ola· 
caktır . 

Rirkaç haftadanbert, hi 
dheler manzar• yı deliıtlrl
yor. Eier talih Franko le 
hıne dönene, lt.lya aleyhi
ne de döner 

** İtalyanların, yalnız .lenf. 
yecelderl btr ıey var: Mil 
letler · araıı lııonferan11. Bu 
konferansta ltalyaa· Frao11z 
noktainazar teatlıl mlmkün· 
dür . 

Zafer·nde 
Va:ziyeti. 

Burada takip edlltteek 
plln ıöyle olabilir: 

ltpanyaoıa yeni baıtan 
fnıa11 noktalnazarından, lı· 
o an ya tezılhı lçla, f ranıız
lnılllz Hrmayeıt, Alman 
teknlil, ltalyan el ltl karı
ıacak ve btrleıtırılecelr. 

ltalyanlarıo endltetl bu 
vaziyette lıpanyaya el uzat· 
amaıı>ak gerek lıpanya me· 
ıeleıl için yapılacak bir mil 
letler ara11 müzakereılnde, 
ıerek ı•ne lıpaayayı alaka· 
dar eden bir milletler ara · 
ıı konferanımda ve ıerek· 
ıe de doirudan doğruya bir 
milletler arası lconf eran11n · 
da halyanlarıa vaziyeti za
yıf olacaktır. 

Şfipke yok ~ı. ltalyanlar 
buılo Almanlarla mGtteflk 
fakat ittifaklarının mev•u· 
unu ae a1ke, ne tenaj, ne 
de bir ta1arecilik vaziyeti 
teıkıl etmiyor. 
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ı!~~~~.~ ~~~ i 
Os 'anlı a kası 

1 Me•~ekette taıarruf hareketinin lnklıafına htzo>•t 1 arzuıund&r olaot Oımanlı Bankaaı, Aile Saodıiı (f•· 
~ sarruf Cüı:dan&1J hesabına tevdiat yapanlara kura k•" 
it., ııdeıt ıuret11e aıai.dakl ikramiyeleri tevzle karar 11er· J 

1 
mtıttr. ~ 

Keıldeler 25 mart ve 26 eylül tariblerlnde ter• 1 
olunacak ve her keıtdede •ıaiıdakl ikramiyeler d•· 

~ jıtılacaktır: 

« Tftrk llrahk 1 . 1 aded T .L. 1000 • 
4 » • 250 . 
s .,. )) 100 -

25 )) » so 
50 )) )) 25 --Y ant ceman 85 aded T L 5 000 . 

Tlrk llrahk ikramiye. ~ 
Aile aandıiı h~ıabınd~kt me•duah kuranın keıtd• ~ 

" edtldljl tarihe tekaddüm eden altı ay zarfında: ~ 
it. T. L . 50.~ Türk lirasından aıaiı düımemlı o;•0 ~ 
ı her mudi bu keıfdelere tıtlrak edecektir. 

·~~~~~~»\t)At~~~ 

Bahkesir Valiliğinden: ltalyan endüıtrlıl ile Al
man ead6ıtrtılatn ara unda· 
kı bu nlıbetlo farkı 1 le 5 Vtlayet ldarel bu•ualyealnde kırk beı lira ve kırk ııt• 
nlıbettndedlr Hem bu ban- aıll maaılt üç mahalli idareler mtıfettııltil ve kırk il'' 
dıkapa çıkan' ha hanın ma· aıli maaılı blr ted kik ve icmal büroıu tefli il ve 25 ur' 
li ve zırai kudreti değildir . ııı yakın btr ltlde, Franko, uli ma&fh Erdek kazaıı mubaaebeı huıuılye memurl11 
karımoda Cumburhetçılerln münbaldlr. Talip olaa1arın vualklle bhlılıı.te martın 0 p\Jo'

11 

mukavemetini dejtl, ltalyan ıüaüne k11daır vl~ivete fltlda ıle müracaatları~ 
mat•l•b•tıa• bulacaktır.>> Balıkesir Vila"' vet Daı·. ıııJ 

La Trtbune dea Natlonı .J 
Pıerre Oomtnıque 1 EncÜJDP.llİOdeJf 

, ••••••••••••••••••••••• , d' 
• • Açık ekıllbneye konulan ManJaa kazHı merk~ı'" 1 . . ( 
: Yoksul!11n Gözetme : tnıa ed.ım,,kte otan 996 ı,,. s2 tcuruı keıtf bede11t • •, 
• • lıtHyonunun elutltme müddeti temdit edtldtfl halde 1

111 

i Birliği r- Menfaafine i talibi çakmadıtmdho 2 -Mart-939 terlhliıe teaadüf edeo P'' 
: : ıembe ıünG aaat 10 na kadar bir ay zarfında puar1ı~1' 
• • l • • •eri mHlne karar verthnlıttr. . . ~ • K 1 y A F E T • Mezkur ıoıaata •td evvelce tlao edtlmıı olan e~''ı 
: · 5 ıörmek tall1eoler her ıün enc6men kaleminde bu ftt ' 

:. B ALOSU :· '
1 

mak tttlyenler enc6ıuenln toplantı günleri olan paı.arte ,. 
: : perıembe, cumarteıl ıüolerl aaat 10 da vılayet mak•dl' 
: .. ' : de mGteıekkıl Datmt Encümene müracaatları tlio ohıo"

1 
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: ~IET BL 1ASI SAtO- : D fı d 1 k 
: NllNllA VERİLECEK: e ter ar ı tan: 
: : Mevkii: Sokatı: Kapı No: Cınıl: 

• · • • Martlı M. 

Balıkesır Tapu Sıcıl ı 
'-······················-" Alı Hikmet 15 Ev 

Bed•ll ~· 
muban:ao>' 

1600 ll'' 
Paıa ı 

Muhafızlığından: 
1 

1 
K.ö1I: Mevkii: Ctoıl: Hududu: 

Kalbaran K6yde M•a m6ıtemtlit Tarafları Haıan oilu 
bir bap haae. Adem ve Alt oilu lı-

(( Cölclk Baj 

mall ve Ha1an oilu 
lımall ve yol. 
Dotuıu Ahmet oilu 
Yuıuf, batııı Yak•p 
oilw Alt, poyrazı yol, 
kıbleıl kıımea Slley· 
man oilu Me .. met ve 
k11men Yakup oilu 

Yaku• 
Yukarıda hudut veHlr va11flara yazıla bir evle bir ba 

jın tamamlaruna atasından lntlkalea renehtz olarak Meh · 
met oilu Beklrln taaarruf ve mülkiyetinde olduiundao 
bahılle aaauna HDet almak lıteaıldıtıaden bu yerlerin 
mahallen tahkikatı lkttza edeceflndea 10·3-939 günü ma
halhne memur gönderlleceilnden bu yerler baklunda her 
hanıl btr ıuretle aharın bir laak hldla1ıoda bulunanlar 
·nua bu m6ddet içinde Tapu Sicil Muhafızhfına veya e 
günü mahalline ıelecek memura mürac•atlara llln olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü: Mevkii: Cıasl: llududu: 
K.alb•rcu Kayde Samaa damı Tarafları Koca Bekir 

ve Ha1an oilu lımall 
ve Bekir ve tarafı yol. 

Yukarda hudut veıalr vattflara yazılı saman damı ile 
• ananın tamamınm ıeoetllz maltkt Mehmet otlu Beklrtn 

taıarruf ve ztlllyeUnde olduiundan namın• ıenede bağlan· 
ma1tnı lıtedlflnden bu yerin mahallen tahkl&cah için ma · 

halline 1 1 ·3·939 16nG me111ut r6nderllecl'fioden bu yerde 
baıkuınıa herhangi bir ıuretle hak 1ddla11 vana bu mild. 
det içinde Tapu Sicil Mubafızlılına yeya o ıGaü mahalli -
De ıelecek meaı•ra aıüracaatları illa olu11ur. 

Hududu: Huıuıi Muha1ebetlen H&1an evi ve baM'' 
Abaeı evl ve yol. 

y d'' ukarda enafı yazılı hazineye aid ev, 20- 2 • 939 
11
, 

20 · 3 • 939 tarihine kadar bir ay müddetle pazarlıi• "
0 

1 
muıtur. Taliplerin pazarlığın y•pılacajı 20 _ 3 · 939 tır1~, 
ne müıadlf pazartnl ıünü saat 15 de 120 lira pey alıç~· 
lertle Defterdar lak dalreılnde bulunmaları ve fazla OJ

11 

mat tçln de Milli Emllk daıreılne ıelmelerl . 

~~~~~~-4~-ı~ __ 4ı _ _,/' 

KepsUt Belediye , 
Riyasetinde••; 

Belediyeye ald Sülüklü mevklladekl çayırda bu •' • 
yetııecek Y•til ve kuru ot haıılatı 7-3-939 çarıamb• 1

611 

ıaat 16 da açık arttırma ıuretlle Kepıüt Belediye d•
1
'' 

ılnde lhaleıloln yapılacağı illa olunur. 

~-----------------------4 __ -__ ı __ ~ 
Balıkesir Askeri Satın Atma 

I 

Komisyonunda~; 
laiıkeılr garnizonu için 5753 kilo benzin 412 kilo f' 

mobllovtl 40 kllo valvaltn 88,S kilo ı•z yalı ve K.iil'~J 
garnizonu için 5569 ktlo beoztn ile 393 kılo B 01abtlO .... . ıer-
yaiı açık ekııltmeye konaıuıtur. lhalesı 16 3-939 per 1, 

be güo6 saat 15 de Balıkeıtrde Kor Satın Alma " 0
"'" 

yonunda yapılacaktır. Umum tutan 3309 ltra olup ~' 
vakkat teminatı 249 liradır . Evıaf ve ıartlar kooılı1°' • .(r 

dır. Taliplerin muay1en aGn ve eaatte komlıyooa ot 

B~~~sa Gruhn 'l'ap;ı-Si~ 
Müdü rliikü ııde••,: 

~ ot 
( 10) Lira maaıh Erdek tapu kltlpllilne llıe .,e tPf 

mektep mezuDlarındaa talip olanlaraa blr hafta ıçıod• / 
rac atları ilin olunur ___,,,,, 

Baealcbiı yer: Vıl&yet Matbaa11 - Bahkealr 


