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Büyük İsmet İnönü 
Dün Kastamonuda Coşkun Ve He
yecanh Tezahürlerle Karşılandı. 

.......................................... -A 

Kastamonu Bir Bayram Sevinci içinde Çal- · 
kalanmaktadır. Cumhurreisimiz Geceyi 

Kastamonuda Geçirmişlerdir. 
Ankara, 6 (AA.) - Ana· 

dolu ajan11nın buıuai muhabiri 
btltlırı1or: 
Relıleumbur loönü saat ıe 

illzde Çaalurıya çıkmıı ve ıatu 
Jonda toplanan Çenkmnın 
lbuhterem halkını ıe imlıya 
rak bir 1110ddet aralarında 
lıaltlıktan ıonra döoüıte de ha 
fazla kalaceiını[•adederek 
l.areket etmltlerdlr. 

Yolda Toıyalılar ve llıaz · 
lalarla 16ritm6tler ve aaat on 
Gçte Kaatamonuya ıelmlt 
Ur. Kaatamonuda' bütün hal . 
laıD coıkun muhabbeti.e kar 
tdanmıılardar. 

Reıılcumlaur İımet 
JCi hlmll bul•naD 
tren huıOn saat 8 de 
llır11a ıelmlttlr. 

lnör.ü· 
buıuıi 

Çan. 

Bü16k laini, halkın coı 
lıun ve heyecanlı tezahiir 
lerı araıında ••ioalarındao 
halkı Hllmlamıı ve bir 
llıaGddet kalarak vah, Parti 
~ıkaaı belediye refıl •e 

Cumhurrelslmlı bir tcdklk 
aeyalıatı nda 

dıjer zevatla ıörütmlı, can· 
dan ıelen ayna tezahürler 
ara11nda yoluna devam et
mlıtır . Toıyada,l lgaz lıtaayoa -
larında da aynı coıkunlukla 
karı•lanmıılardır. 

lımd lnönQ bura da da 
halkla görüıınOıleordır . 

Saat 13 de Kaatamonu · 
ya muvasa lat cd~n Cum 
hurreiılmız halkan ıonıuz 

at vinç ve beycc&nıle ~artı 

lanmıthr. 

in önü, kendtlerlnt kartıla 
mağa ıe len \' a l ı ve Parti 
baıkanı Avnl Doğanın, 

belenide relıloin, dıter ze· 
vatın ellerini 11kmıf, halkı 
ve reatm taztmt tfa eden 
aıkerl n 111ekteplılerl ıelim· 
lamııtır. 

loanü, bu tez11hürler ve 
aürek it alkıılar aruıda ha 1 • 
kın araaındao geçm•ılerdır . 

Kaatamonu büyük bir ıe· 
•inç içindedir. 

Cumburrelıloln ıeçecefl 

yollua takler kurulmuı, her 
yer bayraklarla denabhnıı· 

hr. 
Cumhurrelılmtz ıeceyl 

burada r•çlreceklerdlr. 

Romada Dün de Tunus 
için Nümayişler yapıldı. 

lngiliz Başvekili Avam Kamarasında İtalyanın Tunus işine 
Dair Roma Sefirine Teminat Verdiğini Ve Romaya Yapaca

ğı Ziyarette Değişiklik Olmadığını Söyledi. 

Genelkurmay .. / 
ların Toplantısı 

Sona Erdi .. 
Ankara, 6 (Huıuıi) - Atı· 

nada btr müddettenberl de· 

Maraşal Fevzi Çtıkmak 

vem etmekte olan Balkan 
Antantı genelkurmay baıkan· 
jarı toplantıları dün netlce
lenmlttlr. 

Ru toplantılara lttirak eden 
Genelkurmay Bııkanımız 
Maraıal Fevzi Çakmak ve 
maiyeti bu ıünlerde memle· 
ketim ize a •det edeceklerdir. 

•• 
Valiler ve Polis 

Mü:dürleri .., 

BüyOk ıahirlerda isti~~ıl 
vı tışı if atta ~uluımıyıcak 

Ankara, 6 (Huıuıi ) -
Velilerle, poliı müdürlerinin 1 

lıtlkbal •e tetyl meraıimlerln 
de bulunmaları yüzünden 

vazifelerinden 11k aık ayrıl 

maları dofru görülmemekte
dir. Hük6met, bunu nazarı 
dikkate alarak bu uıulu kal · 
dırmayı kararlaıtırmııtır. 

Bu buıuıt8 kl emrin V ektiler 
Heyetinden gelmeal beldenl
yor . 

iki Mühim Müze Kurulacak 

Büyük Şefimize Aid 
Hatıralar Toplanıyor. 

Ulu Önderin Bütün Hayatı 
Resimler Ve Vesikalarla 

Gösterilecektir. 
E 'ıedi Şefimiz AtaUirke 

alt bütOn hatıraları topla· 
mak ve onlarda• hlçbır ıey 
elutltmlyerek yent neale 
devr~tmek kar1arı1 lıtanbula 
tkl mlze kazandıracaktır. 

Bunlardan biri, «Şehir ve 
lnkilip veıikalara mtlze ve 
kütüpbaneal» dır ki, birin 
clkinun ayınm ilk gGnlerln 
de, harf lnktllbu ın onuncu 
yıldöoümG vealleılle blzcle 
matbaaların baılanııç ve 
teklmülüuü ıaıteren blr 
ıerıl tle birlikte halkın lıtl 
f adeılae açılacaktı. 

MBze lnımı , tlmdtllk haf· 
tada üç ıtın, klttlplaane 
kıamı da beı liİD açık bu
lundurulacaktır. M\lsede 
Ce•det Paıanın ve muallim 
Cevdetln zeDıln yapma ki· 
tap ve veıtkalara taınlft bit· 
mittir . 

On iki camekin içinde 
lıtanbul ıanatkarlarının vü· 
•ude ıetlrdiklert muhtelif 
me•zulara temaa eden bla
lerce e11a teılalr edtlecek 
lir. 

Dlier oa cameklnda da, 
büyücülGk, falcı lak, clflrcl
Uk, baıta olmak üzere, Ata· 
tcırk l•killbının ortadaa llal
dırdıfı hurafeleri teıbıt eden 
birçok eserlere teaadüf 
edilecektir. 

Şimdide• her ıey yerli 
yerine konulmuıtur. 

Mü%ede, yazı ıeklllerlml
ztn ıeflrtllil aafhalar Gze· 
rinde lnaanı aaatlerce meı 

ıul edecek bir aaloa açıl

mııtır . Burada, Türk hat· 
t&tlaranıu, Arap harflerini 
teıbltte göaterdıklerl mu•af· 
f aldyetlcr l ve iocelıklerl ba· 
ııodan ıonuu" kadar takip 
etmek mümkiin olacaktır. 

Odalardan biri, {tarikat) 
lara haaredılmlttlr. Bu oda. 
da, tekkelerin ttıuı 11raı1n
da, İıtanbolda mevcut 17 
tarlkatln bütün kırık dökük 
hltıra, •ealka ve eaerlerl 
hır araya toplanmıı bulun
maktadır . 

Şehir •• Jakllip •eılka. 
ları müzeıl açıldıktan Hnra, 
bu iti tekbaıına 6zerlne ala· 
raa mu•aff akiyetle yiirGtea 
Selim N6zbet Gerçek, Ata· 
Uirk inkılabı müzesi olan 
Ştılldekl tarihi bina.la, ça· 
lıımalarına baılıyacaktır . 

Bu müzenta bir aalonY•
da, Atatürk6a lıtanbulla 
elaa m6naıebetlerlnl hatır
latacak veılkalar bir araya 
loplanacaktar. Binanı• alt 
katındaki bOyük ıalen, Ata· 
türk inkılabının - batta mil
li mücadele olmak Ozere • 
ilk ıafh&11na aıd hltıraları 

lhtl•a edecektir. 

Roma, ı (A.A.) - 8u 
IG• Romada üniveralte ta

lebeleri ıokak1arda dolaıa 
''it Tunuı! Tunuı!. Dı1e ba 
lır1111ılardır. 
l londra, 6 (A.A) - loıl · 
it baıvekıli Avam Kama · 

''••ada ltalya nıecllılndekl 
r'~"hOrat üzerine Romadakı 

Fransız ·Alman Müzake· 
releri Yarın a şlıyor. 

Oıt katta Ulu Önderin 
odaaı vardır. Burada, dof 
duiu evden ve baba ve 
anaıından baılıyarak, ltüttln 
hayatı, safha ıaflaa, reılm

lerle, vealkalarla eanlandı 

rılacaktır. Atatürka., Şııli· 
deki eYden ayrıldıktan ıoa · 
rakı hayat ve lcraatnaa .la 
bir baıka ıaloDda yror veri· 
lecekUr 

Sivaıta aakerllktea llUfa 
ederek «bir ferdi millet• 
ııf atlyle halk ara11na karır 
tıjı ıünlerde arkuana 1i1· 

dı tı tik ıivil elbtıe ve daha 
ıonra, hareklta idare eder -
keo, taııdıiı aıkeri ünlfor · 

ma, halka aöıterJlccek kıy

meth et1• ara11ndadar. 

tıııl ız elçlılnln bu mahiyet 
:•lrı hidlaelerlo ihdaa edilen 
ı,"ttbafı taıhlh edecek ted · 

A iman Hariciye Nazırı Ribentrop Dün öğle .. 
Uzeri Pariste Fransız Hariciye Nazırı Tarafın 

d lrler alınmadıfı takdir 

' 46rt devlet ara· 
daı1 Ve Askeri Merasimle Karşılandı. 

''tad M b 1 a anı teırlkl meıa · Pariı, 6 (AA.) - Alman 
Harlctye Nazırı bus6n öjl~ 

aırdl . 

'
1
•1n lıtllıdtall Gzerlnde en B· Çtmbul<iyn 

t 1'Jrl laClaatd te11rl yapıca· ı nazırının verdi il temloat den evnt Parbe ıelmlt •e 
111 

.. •o bunun ltal1an hartclye üzerine Romaya yapılacak öjleden ıonra Fraoaız, Al· 

Fon Ribentrop Hariciye 
Nazırı Bonne, Parla ve Ber· 
lln elçileri, dlier harldye 
meaıubu zevat tarafından 

kerıılaadı. 

.. ,. d 1 •dıtırına btldırllmeatne memur, ziyarette bir defltlkltk ol· man ek eı·aayoou imza 
~lfhıl ve İtalya hariciye 1 nııyacağını ıöylemlttlr. lana:u~hr. 

Parla, 6 [Ra.lvo] Alman Rcbentrop, arka11nda zev· 
ce11 olduiu halde trenden 
indi . Oıerlnde ılyah bar koı · Finlandiya Sefirinin 

lzmirdeki Beyanatı 
((au Büyük Adam, Yalnız Türk Milletinin 

Değil Bütün insanlığın Malıydı.n · 
l, ~bkara, 6 (A. ~ .) Din bcttli l Hüyük Şdı Ata tür· 
~~lre ıelen F•nllndlyaoın kün cenaH töreninde me· 
._ "'• ıeflrl ve feYkalide mleketlml temıll f'tmck üı.e 

l.ltrab B O T ~, ••ı nnı alaa fU re Ankara ya geldim. An -
hta•tta b•lunmuıtur : karadan baıka F ınlindty" · 
' TGrk milletinin kay- [Sonu dördüncü ıa1fula] 

Bartcıye Nazırı Fon Rıbentrop 
burüo buraya ıelmtııtr . 

Mıaafır Nazırın çıkecafı tim vardı. 
tıtaayoo erkenden aıkı bir e•wawawawawal• 
polıı kordoau a ltına alıomıı 1 Babalar: Her Doğan .• 
t1r f Çocuğa Bir Kum- t 

lttaayon tkt ın' ! ıelln ba y· t b Vı • 
raktarıte ıüıtenmtıtı : t ara e Her Kum- t 
Saat ıo,30 da Parıı pollı t baraya Her Gün Bir • 
müdürü l•tuyona gelerek t f/z Para. Çünkü Ku· • 
ıdue1ı b ızzat elıne aldı. ~ mbara: En Emin 1 
11.10 Geçe Alman Harı - f . v • 

cıye Nazırını ve maiyetini hl· e Sıgorf 8. t 
mil bulunan tren lılatJODa e-.wwwwwwwwae 

Hariciye Nazırı ile Alman 
Hariciye Nazırı ıüler yüzle 

karıılaıtılar devamlı •e 

kuvvetlı el ııkıılarlle yekdl · 

terini eelimladılar. Bu 11ra 

da Rlbentrobua töyle konuı 

lufu ltltlltyordu: 

- Geldlilmden •e ılzl 
tanıdıiımdan fevkallde mem· 
nuaum .. 

Alman Hariciye Nazırına 

aakerl meraatm J•pıhnııtır. 
Rıbentrop Ye maiyeti, Al · 

man kolonlıl ara11ndan ıe
çerkeo kendilerini Nazi uıu 
itle aeli.mlamııtır 

Bıllhere fotoirafçıların 
önQndeu ıüratle ı•çmlf ve 
ratlyo önOnde kendtıladen 

(Soau clerdlHI ıa 

Bır odada da, Cumburl · 
yet rejiminin lıtibtlad ve 
meırut11et ldarelerile 'canlı • 
bir surette mukayeıeılne 
tahılı etlllmııur . Burada 11. 

raıtyle ıapka, harf, dil •e 
tarih ılbl bütüa AtaUirk la· 
ktllplarına yer ••rilmlttlr. 

E•ln, en hazin kiteılnl, 
Onun öltlmüne alt batırala· 
rın •• •eılkalartn bir araya 
toplanacafı oda teıkll ede· 
cektlr. 

Bu odada, A.taUirkün ölü
müne tekaddllm edea ıDa 

ler içinde lntlıar eden teb· 
llller, ıon fotojraflar, ka · 
tafalkında yakılan metale· 
ler ve daha tlmdlden tefer. 
ruatlyle t11blt edtlemt1ecek 
birçok kıymetli •tJa, ter· 
tipli bir ıurette ııraat1l• yer 



IATPA 1 

Deniz altmian tablo ile 
terırıf mu~a~eraıı ne za

man ~ıılıdı. 
Dünyanın en fazla deniz· 

atm telıraf kablo teaiıatı 
olan memleket lngtlterede 
dır. Brltaayanın denlzatm 
kablolar1nın mecmu uzunlu· 
fu 165.000 deniz mlltdlr, ya· 
nl bitün diier memleketle
rin kablolarının umumi ye· 
kQ.auoa muadildir. Daha 
bundan 1eluen ıene e••ellne 
ıeltaceye kadar telıraf mu
laaberata düayada malüm de
ifldt. 1857 Senesinde Hın· 
dl.tanda çıkan büyOk Hind 
lıyanının haberleri İnrlltere · 
ye ıayet ıerl yelkenliler •a· 
ııtaalyle ıetlrdmlttl. 

lık denlzatırı kabloıu Ma 
nt dentzfnln altından lnıll
tereyle franıa ara11nda dö· 
ıenmlttl. Bu ilk tecrübe iyi 
netice vermlt1 eadan ıonra 

blyük tetebbüılere ılrltll

mlttl. 
Bu itle bllha11a lnılltere 

me11ul elm~ı. bir laııllz 
fen heyeUnln mGtemadi ara· 
yrıları •e meıalıi ıayeatn.le 

1866 ıeneslnde tik olarak 
Atllatlitn öbCir taraflyle tel · 
ıraf temaıı yapılabtlmııu. 

At11atlkte kablo fertl tıt 
J 858 de denize indirilen •• 
1900 1enealne kadar dünya. 
aın en btlyGk •apuru ıayı· 

lan Greot Eoıtern •apuruyla 
yapılmııta. 

Buıtin dealzaltına kablo· 
clöıemek batla bat1Da bir ıh 
tlıaa tıldlr •• bllba11a bu it 
fçla yapalmıı •apurlar •a11 · 
taalyle yapılar. Şımdtld kab 
lo vapurları ufaktır. Likln 
Hklz IDta ton ajarlaiında, 

3000 mil kablo taıır. Kablo 
tamiri iti de aarın ıon te · 
rakklyatı clolaylılle pek ko· 
laylatmııtır. Bu ıün, lrızalı 
bozuk kabloları yfts yarda 
ılbi gayet ehemmiyet.iz bir 
farkla bulan aletler •ardır. 

Blyük denfzatm ıtrketle · 
rlnlo •apurları kilrenln il 

rat~jtk noktalarında bekler · 
ler. Herbanıl bir kısmında· 
ki bozukluju derhal bulup 
tamir etmek onlar için it
ten bile dejlldlr. 

Kablolaran denize doıen· 

meıl iti büy6k bir thttmam 
•• hllılye bajlulır. Çt\nkü 
bin kulaç ıuda kablo deni . 
zln dibini ancak ••purun 
IDeı mil ıerfılnde bulur. 811· 
her mile tıabet eden 11klet1 
iki toa kadardır •e denhd• 
Hrt eldutu zamanlarda kab
lenun bir kıamı ıudayken 

••pura blaen tazyik dehıet· 
Ildır. · 

Denizaltı kabloları üç dn· 
ıe ayrılır. Derin denizler 
kabloları harici teılrlerdea 
en uzak olmaları itibariyle 
pek incedirler. Bunların kut · 
ru iki buçuk ıanttml reçmez. 
Pek fazla derin olmıyaa de· 
nt:ılerde kullanılan kablolar · 
sa yapurlarıa demirlerine •e 
balak ailar1na takılıp kop · 
mamak için daha kalın •e 
ajırdırlar. 

Kabloların karaya yakın 

olaa kmmları ise ayrıca ya 
kılıfla, yahut da lklDel bir 
bleylaka mu haf aza edilir. 

D6nya111a en uzun e&ulz 
kal»loıu Paılftk denlzlndedir 
Ye V anku•erden Pasif ıkın 
ortaaındakl Faonlnı aduına 

kadar bllitnkıta uunıp ıl · 
d.r. 8Y llaltlonUD boyu J457 

l~ciğer hastıhklanna çare 
lnıiliz 1anayl adamlaraoın 

en büyüiü ve Jnıılterenla 
ea zenıın adamı Lord Nü . 
fdddtr. Bu zat lnıtlterede 
yalnız zenglnllil ile değtl, 
aynı zamanda cömertliği •e 
iyi kalplıllil tle de ıöhret 

kazanmıttır. 

Lord ıon zamanlarda ço· 
cuk haatalaklars ile btlha11a 
bugünlerde lngllterede aal · 
ıın denecek bır halde olan 
çocuk felçlerlyle çok yakın· 
dan alikadar olmaktadır. 

Lord, 9oeuklarda akcller 

adalelerlatn felce uframası 

netlceıi zuhur eden bu kor
kunç illetle mücadeleyi ide· 
ta bir dava haline ıettrmlı· 
tir. 

Akclier felci için btr tek 
çare <ıçel•k clfer» kullan· 
maldır. Fakat çelık clier 
denen bu lletler çok paha· 

lıdı. lnııltere baataoelerln 
de lıe hemen hemen bir 

d6züne kadar •ardır. Bu 
haıtahia yakalanan bazıları 
tıe, balnm11zlık yüz6adea 
ölmektedir. 

Bu •azlyetl ıören Lord 
NGftld, ıu kararı •ermlttlr: 
«İoııltere lmparatorluiu 

dahilinde bittin haatahane· 
lerde mutlaka çelik ctier 
buluoacaldar. Otomobil fab· 

rlkaları, buıün 1anaylden 
lateaen herıeyl yapabilecek 

kudrettedir. Binaenaleyh oto· 
mobll fabrikaları hemen çe· 

lik eller yapmaia batlıya 
caklar bir kaç hafta içinde 
bana teslim edecelderdlr. 

Buıün lükı otemoblller 
•e kudretli avcı tayarelerl 
yapmakta olan büy6k ma
kineler, derhal faaltye ıe 
çecek. 5 btn çelik cljer ya
pacaklardır. Bu lletlerln her 
btrlıl 8 lnıtllz llra11na çık
maktadır. 

Lord bu it Jçfn 500 bin 
İnıtltz lirası vermlttlr Lor
dun yaptılı bu çok büyük 
lnıanlıkla, dünyada h"er ıe· 

ne bir çok çocuklar ölüm
den kurlu lacaktır. 

deniz milidir ve bazı yerler 
de 2800 kulaçtan 3400 ku 
laça kadar derinlife iner. 
Dünyamn en uzun kablola
ranJan dlfer btrl de Aıen · 

ılyon adatlyle Buenoı Ayreı 

arasındaki kablodur. Bu kab· 

lonuo boyu 3146 deniz mili, 
erlıttll derinlik ise garip bir 
teıadlf olarak yine 3146 ku
laçtır• 

Olayanın birçok 11111: kö 
telerlade medeniyet merkez 
lerlnl birbirine bajhyan lr-

tf bat te!ıraf tataayonları var

.lır . Meseli Sent Helena ve 
Oıenılyon adalara cenubi 

Afrtkayla olan telıraf mu 
haberahnı temtn ederler. Pa · 
ılf tk denizinin ortaaıodakl 

Suo• •e Fannlnı ıibl mer ,, 
can adalara tle Hind deni· 
zlndekt Coeoı adalarındaki 

yeılne beyazlarsa telılz •e 
telrraf memurlarıdır Bu 
adaaılar •alanlarından ve 
medeniyet merkezlerinden 
binlerce mil uzakta bulun· 
malarına raimen dünyada 
b6tftn olup bitenleri daklka
ıı daklka11na takip edebtl
dtklerl için 1111z aclalannda 
pek 1aloızlık hlı1tlmuler. 

TORKDILI 

BirAlmın gazetesinde Ame 
rikın kızlan hakkında çı

kan bir yazı. 
Almanyanın Heri ıelen 

Nazi gaxetelerlnden biri olan 
Beobahter gazeteıtnde ge 
çenlerde Amerikan kızları 

hakkında çıkan bir yazı Ame· 
rlkada tlddetll bir infial 
uyandırmıf, halk birçok yer 
lerde toplanarak nazı Al
manyaaı aleyhine nümaytılH 

yapmıt\ardır. Alman gazete· 
ıtnin bugünkü Amerikan 
luzlafının bazı ahlaki zaaf· 
larana hücum edtıtnt A me 

rlkan efkarı umumlyeıf ga
razklrane •e hakikatten çok 
uzak bulmakta ve Amerf 
kan matbuata buadaa «al
çalıca bir iftira» diye bah
ıetmektedtrler. 

Almanyaya karıı bir jeat 
olmak üzere Ne•york bele· 
diye relıl La Guacdle Ne•· 
yorktakl Alman konıoloı · 

haneılntn mubafazaaını 3 Mu· 

ıe•t polis komiserine te•dl 

etmtıttr. ..u 3 zabıta me 
muru binlerce halkın tebdı 

dtne aldmı etmfyerek ha· 

yatlarını tehltkeye atmak 
ıuretlle konıoloıbaneyf tah
rip edilmekten kurtarmafa 
muvaffak olmuılard1r. 

Fılldelftyeda da 3000 ki 
ıtltk bir halk kütlesi büyük 
bir lnfllal Ue baimp çalara· 
rak Hltlerl temıt! etmek 
üzere yapılan btr bez bebe· 
il yakmıılardır. Bu, Amerl 
kada Hitlerln ilk yakılııı 
deilldtr. 

Nazi gazetesinin Amerl 
kan kızlıfana hücumu ora 
dakl Y ahuclıler tarafından 
meydana ıetfrtlmlt olan na 

zt aleybtarlıiı cereyanını 
bir haylt körüklemtıttr . Halk 

bir çok yerlerde Alman mal. 
larıoa boykot yapmalı dl · 
ıünmektedlr. 

f astı 15 sıneye mı~~um 
of an bir ~adın. 

F asta, kadınları hadım et

tnekten ıuçlu ve Ommülha · 

HD lımlnde bir kadının da· 
vuı uzun ır:amandınberl de· 
vam ediyordu 

Ümmülha1an, Fasın meı
hur oyuncu kadınlarından 

biri lmit. Pollıe yapılan bir 
tlkiyet üzerine te•kif edilip 

tahkikata ıtriıtldiil zaman, 
bfrçok Arap kadmlannın 
onun tarafından hadım edil 

dlf I anlaıılmııhr Mahkeme 
de, kararın vertldlil ıün, 

ıahttlerden Fatma fımlnde 
bir!, kendlılnln de bu kadı-

nsa kurbanlarından olduiu 
n• ıöyllyerek ailamıthr. 

Ommülhueoın avukatı 
kadının 1912 de, 1918 de 
Ye nihayet 1932 de 3 kere 
Fatta batlıyan Arap lıyan 
larana mani olarak Franıaya 
hizmet ettlilnl tlerl ıürmBı 

ve bunun için oyuncunun 
hafif bir cezaya çarpılmaaı
nı lıtemtıtlr. Fakat, polis 
kayıtlarında böyle bir •a· 
kaya te1aclüf edllememlı ve 
Ommllhua11 15 ıene alır 
hap1e mahkum olm•ıtur 
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Bu Vı da Halka M yva 
Fidanı O ğı ı acak 

C. H. P. 
Kaza 
Kongreleri. 

C. il Partlıl kaza konıre· 

Ziraat ba~çeslnde yetiştirilen muhtelit cins meyva ıeri ıehrlmizde •e bütfio 

f 'd 1 . kl"I • d'I k kazalarda 10 kinunev•el 
1 an an ısta 1 ere tevzı e ı ıce . cumartesi günü yapılacaktır. 

Vilayet Zfraat MOdürlüiü, ı 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 
halka ciizi bJr ftatla aııla 

ve a1111z muhteltf meyva 
fidanı teni edecektir. 

Fidanları çok gGrbüzdür •e Bu huıustakl hazırhklara 

iyi yetiıtırllmlıttr. 1 baılanılmıtbr. 
Erikler de altı cinstir . 3550 _..,... __ 

Büyük bir itina ile yeUt 
tlrllen bu meyva fidanları 
halkın ihtiyacını karııhyacak 

kadar çok ve •erlmltdır. 

Tevzi edilecek mey•a fi 
danlara btlhaaaa ıunlardır: 

Elma. kayıı, erik, ıeftalt, 
arrout, •ltne, ceviz, kestane .. 
Meyvaıız ftdanlardan da sa· 

rı çam ve f 11tık çamı.. Ça · 
dır Ye top ıervl, mazı, 

akasya, maklura, ıafura, 

gül, lbrlıtm .. 
Mey•a yettıtırroeğe her elbet· 

ce pek münlt bulunan •tli.ye 
tJmfz bu ffdanlardan ıüphe 

yok ki çok lıtıfade edecek
tir. 

Satılıia çıkarılan fidanlar 
hakkında izahat vermeif 
fay dalı buluyoruz: 

Elmalar: 
Aıı ıtlrgünlerl 75, santim 

le bir buçuk metre aruıo· 

dadır •e bir Y•tındadır. 

Ceman 7100 adet ıatılıia 
çıkarılan elma fidan çeıltle

ıunlardır: 

Amatya, Ferik, Reneta Kana 
da, Gümüıhane, Boına, Gö· 
bek, Gelin, Sinop, Ekılbos· 

na, Kalevil elmaları .. 
5750 Aaet ftdan olan

k a y ı 1 l e r 1 d e ıu ilet 
clnıdedltler: Ufak ka y11, 
lmrahur kay1111, Şam, ıe· 
kerpare, mektep kayııları .. 

fidan hazarlanmııtır . 

Fııan, Kladdlruerde, Do· 
mateı, Papaz, Köatendtl, 
Ha vrıı erik clnılertdfr 

lkt yaıında ve bir y&fında 
olanlara vardır 

Şeftaliler: Bırtnct ve ikin
ci ıınıflar ldeta anaç fidan 
lar kıymetinde ve kuvvetin · 
dedir. Üçüncü aınıf dahi ku•
vetlıdır. Dıkıldığı ıene mey · 
va vereblltr . Ctnılerl de ıun 
tardı~: Alyanak hulu ıeftallıl, 
ıarı, Amtıten, tüyıüz, Vık

tor, Edirne, Eıfrhan ıef 

taltlert. .. 

Armutlar: Bir yaıında.lır . 

Miktarı mahduddur. 
T evzl edilecek armut fi· 

danı miktarı ancak yüz ka · 
dardır. 

Vııne: Kütahya •e Macar 
vlınelerlnln adedi 6l'O ka
dardar. Macar vlınealnfn mu· 
hittmlzde iyi netice vereceil 
ümfd edılmektedfr. 

Cevizler iki yeıındadar. 

Boyları bir ve iki metre 
ar .. ındadır . Kettaneler de 

tohumdan yetııttrllmlttlr, aıı
h değlldırler. 

Çamlarso bir kısmı aakaı· 
da, bir k11mı da doğrudan 
doğruya tavlalarda terbiye 
edılmıılerdtr. 

Ru fidanlar •tlayettn her ı 
tarafına ve arzu edenlere ! 
gayet cüzi bir ftat mukabt 
llnde vertlecektır. 

lngiltereye 12 Tica et 
Gemisi lsmarladı 
Bu Gemilerden Ayvalık Kör( e
z ine de Tahsis Edilecektir. 
Bu anlaımaya ıöre; yeni 

11marlanacak ıemtler V 3, 
V 4 11nıflarma ayrılmakta· 

dar. Bunlardan V-3 11nı · 
fanda 4 büyük vapur diier 11· 

nıf ta ile 7 v4'pur bulunmak 
tadır. Bunlardan 4 taneıi 

Btrüık tipinde otup Meutn 
hattına ltılyecekttr . Tonlara 
1 aoo, süratlerl t 4.5 mı ldtr 
Oıjer ıemllerde, Ayvalık 

körfezine ve Barlın Dereai
zına ıtrebılecek tarzda ya 
pılacaktır. 

Bu hatta lıliyecek •apur· 
larsn normal ıüratlerl 13 mil 
lzerl11den teabtt edllmtı to
najları da 900 dür. 

Denlzbank hanlardan baı

ka Karadeniz hattında ça · 
hımak üzere 5200 tonluk 
büyük hacimde ve ıeri bir 
vapur ılparit edecek bu va
punm tntaah bittikten ıon · 

ra Karadeniz ıeferlerlnln 

müddeti aıeari hadde indi -
rJlmlı olacaktır. 

Bugün mukaveleıt tudlk 
edilerek ıımarlanan bu va · 
purların teıllm müddeti 

(V - 3) tipleri için 9 ay, ve 
(V-4) ıınıfı için de 8 ay 
dır. Bu müddet ıonunda va· 
purların tnı ah bitirilerek 
ıkııer ay faaıla tle lıte.nbula 
geleceklerdir. hmarlanan bu 
12 vapurun mecm• fiyatı 

1 800.000 İoglli~ llra11 kıy 
metındedlr Bu para İog ı lte 
re ile son aolaıma netice 
ıt nde açılan krediden De
nlzbank.a ayrılftn tahılaattan 
ödenecektir. 

Vapurların tnıaatını taah· 
hüt eden bu müe11eıe lo
ılltereoln ve dünyanın en 
taoınmıı müe11eıeterinden 

biridir. Şirket tlmdtye kadar 
2650 gemi ıuya lndlrmlıtlr. 

Bunların 73 tanesi harp ge
mlıl olup ekaerlıl loilltz do· 
nanmaıınıa menıuptur. Al· 
manların meıhur Konan 
gemlıl Emdenl Batıran Sıd 
ney harp gemlıt de Morl· 
tanya ve Jül Sezar tranıat· 
linttklerl ile Domtren Mol
mark gemtlerl yapmıılardır. 
Mfie11eıe tezı6hlaranda 

17000 amele çalıımakl dır. 

Şeker Fabrika· 
sını Kurma Ha

zırlıkları. 
Aldıiımız habere ıöre, 3 

numaralı sanayi kanunların• 
tnflkan yeniden inıa edile
cek olan 3 ıeker fabrika••· 
n.n yerleri bueünlerde te• 
bit edilecektir. Bunlardao 
blrlılnln Balıkeılr tle Bao· 
dırma ara.anda yapılma•• 
kararlaıtarrıımııtar. 

Dlier ikisinin de Erzurulll 
ve Seyhan havallslnde ya
pılma11 düıünülmektedtr. 

Vilayetler Ve 
Beden Terbiye-
si Teşkilatı. 
Büyük Millet Mecllıloto 

ıeçen ıenekl toplant111nd• 
beden terbiyesi kanunu çık
mıttı. 

Hükümet bu kaDuauo 
tatbik hazırlıklarına batl•
mıı bulunmaktadır. 

Beden terblyeıl tetktlitı

nan Baıvekllete batlı bir 
umum müdürlük taraf ınd• 11 

idare edıleceflne dair k• · 
nunda kayıd vardır. Baı•ıe · 
kilet, beden terblyeıl umulll 
müdürlüiüne Tümıener•l 
Cemli Tahlrl tayin etmııtır· 

Baıvekaletten vilayetlere 
yapılan bir tamimle bu tayltJ 
bildirdiği gibi Türk ıeaçlfjl
nln ideal hır ıekilde yetlf' 
meal için çalııacak olan bil 

tetekkGle her t6rlü yardı· 
mın yapılma11 tıaret oluo· 

muıtur 

Kahvede hidisı · çı~arın 
mah~um oldu. 

Muıtaf akkı mahalleıınde0 

fırıncı Abdullab adında bl · 
rlıl ıerboı olarak HocakuJll ' 
ıundaki Alinin kah•e•ıo• 
ıelmtı kahvede bulua•0 ' 

lara rahatsız etmtı •• caO' 
kırmak ıuçlle mahkenı•1' 
vertlmtı, tkl gün hapıe fe 
1760 kurut para ceza••"' 
çarptırılmııtır. 

Ölüm 
Edremit eski Mecllı lJO'ıl . 

f ~t 
mi azaıından Hacı Eıre ıo I' 
fat ettiğini tees•ürle haber ' 
dık. kederdide alleafoe blf 
1aflığı dileriz. ~ 

tı' 
Dentzbankıo yeni y•P ı 

racağı vapurlar için lnı111 

ıtrketlerlyle tiç dört ayd•"., 
beri devam etmekte ol•,. 
müzakereler ıonunda y•P

0
. 

lan teklıfler içinde en 111 ~ 
aald teklifi yapan s·~ 
Hunter Awıabrun Rıcb~' f' 
ıon müe11eıeıtyle bir • 11 'ıe 
maya •arılarak muk•"', 
lmzalanmıttır. Bu aol•frı~ 
iktisat Veklletlne t•• 

1
, 

edilmek (bere ar1.cdıl1111f1 
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ismet lnönüVe Yabancı Gazeteler. İtalya Ve Tunus 
•••••••••• 

larnet İnönünün, Lozanda Diplonıasi Sahada 
-------- A -

«Zayiflerden Her Şey istenir, 
tazandığı Zafer, Anadoluda Kazanılan Har

bi Meaud Bir Şekilde Tamamlamıştır. 
Bülueı Romen baıını, lımet leyh, o zamana kadar hiç kudılyetlne kail olarak hiç 

•~nünün Büy6k Millet Mecllıl bir kariyer diplomaUkte bu· bir imtiyaz kabul etmlyen 

Fakat Kuvvetli/ere Şapka Çı· 
karılır, Kuvvetli Olalım.» 

ltrafından Refıfcumhurlui• lunmamHına ve ne de dip- lımet lnönlne aittir. 
'-tababını büylk bir se•lnç· lomatik !'Dahlyf"tte bir •a:ztfe lamel lnlinünüo, Lozanda 
1• lcarıılamıttlr. ıörmemeafne rağmen Lozan dlplomul ıahada kazandıtı 

Gazeteler, müıarlnlleylaln konferan11nda yeni Türkiye · zafer, Anadoluda kazaaılao 
111'•tı intihabına mütedair yt temıll ve menfaatlerini harbi meıud bir ıekılde ta
~'•ıların verdikleri haber · müdafaa etmek üzere 16n· mamlamııbr. 
•ı ve plyojracllılnl ilk ıa- derllmlıtlr. Iıbu muvaffakıyetlerinden 
~lfelertne büyük puntolu Lozanda akdedilen lıbu dolayı bir mOddet ıonra 
~•ılaldar altında neırettlkle muahede, ıon Türk Sulta· BatHkllllie ıetlrllmeıl, T6r· 
ti ııbı imzayı zatllerinl ha · nanın fıtanbuldakt ıon hükd kiye efkirı umumlyeılnce 
ll fotojraflarlyle de mezkur· meli ile müttefikler araıın· •••inçle ve tam bir ıumad 
1thıfelerlal tezyin ederek da Severade münakld mua duyruıu tle karıılanmııtrr. 
l'Grkıye cumhuriyetine kar· bedenin harabeleri (izerlne Ztra Baıvektll&kte de ay. 

" 

kurulmuıtur. b 
olan ıamlml duyrularını nı faal zat oldufuau lı at 

1 L Ttırklye, Se•rde aktedl 
lqar etmlılerdlr. len muahede muclblace ederek a,nı yapıcılık •• ya· 

Netelrlm Ualvenul ıeze · maflOp addedllmtı, btr çok ratıcıhk ruhunu göstermlıtır. 
teıı Tfirktye cumhuriyetinin arazilerle itiraz hakkını kay· Türklyentn, bizzat btr kGl
h1at ba11ran1 lımet lnönü betmıı ve afar ve ıerefılz t6r ve teralrlci imdi olma11 
btılıfı altında N. BatzarJa ıartlara maruz kalmııtır. için medeni llemde me•kl 
llı1a lmza11 tahtında neıret- Lozan muahedeılnde ıa- almak az111lyle tatbik etUil 
tııı bir makalede ezcümle ltp bir devlet 11f atlyle mey- yeni ılyaıi rejtmm teıblt et
Mtle tlenllmektedlr. dana Çıkan T&rklye ıımdlkl tljl yolun, Türkiyeyi ıaadete 
t _«OınkO Jazımıada «lımet Türkiye CumhurlyetMeklıfle· ka•uıturacafına kani blrdev· 
"'i1a&n6n, Atatürkiin aıomii rl reddetmlı •e mukabil tek let adamı olduiunu pıter-
dolayıııle mftahal kalan liflerde bulunmuı, hattl le· mtıttr. 
llbe,lcu ı11al için en munf- bar ~tmlttlr. Bu eebeplerde• dolayı, 
fılc bir ıahıı oldufunu)) kay· Türkiye Lozan muahede· TürklJenln doıtlar1 •• TOrk 
detlhtıttk . ılyle yabancı de•letlerln ve milleti •e doetler1 TOrk mil-

•• d ecntıbl tabllyetlntle bulunan-
l'flGtarGaı\eyh Ankara •· letl -e doıtları meyaaında 

~ · ların aı1rlardanberl istifade " 1 Bo,ok Millet Mecltıl ta- daysular1aın ıamllbthit ile 
t•f edeıeldıklerl ılyaıt •e lktl· 

•tadan relılcumhurluia in· ilk ö f..ı.... -ı- Rom••· ltb ıadl kapltüliıyonlardan •• D •• aa •- .... 
•bı haberi bu ıf adem izi ı Ti ki nt y-t ba-La t. imtiyazlardan tamamlyle er, r ye D, .... w- -

•dik etmektedir. kurtularak Anadoluda mllli nın ıdareıt altında •e ılln\ 

«Hidleeler ilerledikçe, Ha· 
beflıtanıa ltalya lçla zor yu· 
tulur bir lokma olduiu te· 
bar6ı etmekte, lıpanya me
eeleıtala beyhude yere maı· 
rafla •e kanlı bir it olduiu 
tebeyyün etmekte, Tuna ize· 
rlacle •e Brenner üzerinde 
tehlike blJümektedır. Bu 
itibarla da Roma - Berlia 
mihverini ıaremak lıtemfyen 
ltalJa, lnılltereye ve f ran
ıaya dönmek arauıunu hlı 
ıettlrmektedır. lnıiltz - ltal
yan anlaımaaı bu yolda tik 
adımdır; Fran11z - ltalyan 
tkluclıl olacaktır ve bu. en 
laıma mulcadderdir. Fakat 
1935 ıtıllfı eına11nda fazla 
Wr fey ellle etmed•jl kana· 
atinde bulunan ltalya - biz 
bu kanaatte dejlllz - bu 
d6nüıl pahalı ödetmeyi 
ummaktadır. 

Kıucaaı ltalya b• clial· 
tin kendlıtae kazançlı ol· 
mHıDı fıtfyor. imdi bu dl
nAı zarurldtr; ltalya hundan 
•az seçemez; franaa 6dula 
ltalya sene ciönmek mecbu 
' rlyetlad• kalacaktır. 
Ştmdlhk ltalya pek lbtl· 

yath hareket etmektedtr. 
laıtltere ile ıttllfını m•tye
te koyuyer, lıpaa.,adald 16 

nlllülerlnden 1 O 000 nlnl l,bu eeçlm, T6rk mılletl hududlarını temin etmlıtır. net lçerıtncle ayni tnkltlf ve 
~e .. ıllerlnln t•m bir an Hakikaten parlak olan ıı· yolu taktp edeceflDI, dott anaJurda ıerl ahyor, mlh 

~•••ı ve meıud durumu bu muvaffaktyetlerla ıerefl, ve müttefik devletlerle bu· •ere eadakatlnl teyit ellerken 
t"'-İ'Ui .rttrtnfı •• merhum muahedealn akdi eına11nda s••e kadtlr cleTa• eden ay· bir yandan da V arı••a - Ro· 
~tkaa tarafından b&Jük bir ılyeti kudretini ııbat eden aı mlaneltatı idame ettire ma hattı lzerlnde Alman
dtt.Jet ve enerjt ile takip ve bilhuıa büyük bir enerji ceflnl büylk bir ıevlnçle yanın aleyhinde çalıııyor •e 
~•len yola de•am huıuıun · ıle m6dafaa ettlil davanın taıdık ederler• her fuaattan lıtlfatie ederek 
' ela, her türlü ıek ve G • La d 1 matbuabnı FranHya •lclrr 

•Gtalaelerden azadtı bir temi· Moı~ovıdı dıvlıt tarih Sışı itri yını unsıı an, hyor. He1DeD .a,ltyellra ki 

'•ı da "fermııur. Hatırlarını • I I bO"DIJOf. ba hak•z •e tkldetlı s•zete 
~"••tür etttllm Atatürkü môzııintı ÇI ıımı ın ,. m6nakaıalar1na ce••P ver. 

1" teıadüf eeerl clarak ıah· Mosko•adakl .le-.let tarih Meıbur Fran11z aktör •e mtyeceflz; ıu iki klfl ıebep· 
~la aaa.& tanıdımıa ekıellnı mGzetl, halen Voloıda mın· tiyatro muharriri Sat• Git- le ld buDlar hiç bir el.idi 
~f//Qet lnöaüde aynı ıekllde taka1tnda Modlon nehri kı- rinto, 27 yaıındakl kar111n- eıasa dayanamıyor; ıÖara 

8 "
111Nık ıereftne natl oldum. yıllnda bir avcı kablleılnln dan boıanmak üzere olduiu biz Fran11z - ltalyan müna . 

1
' ıınüdtlet ıonra da faali- kampı ve mezarhfında ya haber veriliyor. aebetlertnln lıtıkballne ehem· 

:•tt1aı •e tıbu f aallyet ne pılan kaz.tar •e araıtlrma- Saıa Gltrlnln 3 ncl ka· mi yet vermiyoruz. 
~Ctıt yüıeltılnl takip edebıl· larla elde edilen eıya üze· r111 olan bu kadın da artlıt· Eıaıen bu ıazete m6ca · 

lfb. rinde çok entereean tedklk . Ur ve Jaklln Delübak lsmly- delelerl bizim üzerimizde te 
l 8u halde, haltha:arda lerde bulunmaktadır. le meıhurdur. 
~ Grlcıyedekl ılyaıf rt•jlmln Bu tarihten ev•elkı kamp· 
dlç bır 1araınhya ve htçblr ta bulunan eıya, mtllUan 
•t•ı ıkltie pıaruz kalmıya- ~000 ve zamanımızdan 4000 

Da•ayı kadın açmııtar ve 
kocaıını uzun :zamantianberl 
e\'e ujramamakla itham et· 
mektedlr Saıa Gltrl lıe 

kendlılnln, e•e gltmedlit 
müddet zarfında Parlıtekl 

''i d ' rıbı tahakkuku zımnın 
' btyGk hizmetleri ıebl at 

'deQ ve TGrk milletinin 
'-11lcadderatını eline alan 
hıaı idareci btdayetlenberl 
Hı 1 l " •etlceler vermeye baı· 
''•1a eıerlerl ıelefl ılbl ay · ... 

e1aerjl ile, ayni sadakatle 
le 
t •Ynl kanaatle devam et 
itecek tir. 

l ltea.ll Atlltlrk 'flbl iımet 
,ta61aı de kariyer itibariyle 
t •lcerdır. Aıker ııfaUyie, 

1 
t ~•le umumi harpte ve se
:..:: lc6çük Aıyada cereyan 
•6- Tlrk Yunan harbinde 
~ lerdıtı ıiiael •a11flar, 
-.:lldlılnt• kelimenin tam 
~ 11••1yle bir kumandan ol· 
"lunu IÖtlermlttlr. 
8 

.._ u ••n harpte de kendi· 
tal 

1 
4t.tlrlcün yanından ay

''1 'taaı bır t•h11 olarak ıö 
t,::ruz. Müıarüalleyh, Ata· 
"-c1 Gtı ••i kolu, mHal ar · 
.._ _,,, doıtu ve harbin bt · 

--~•ltnden ıonuna kadarda 
~'•lrl idi 

•tpten eoara da lttr ae · 

ak kalaa •lfarlal · 

ıeoe evveline aittir. 
Bu keıfedllen kampta ta · 

harrlyat yapan heyet, 1 1 
mezar aç11111 ve tedklk et 
mııttr. 86tün iskeletlerin ka 
fa tHları karılmıı •e en eı 
ki mezarlarda dizler de kı · 

ralmııtır. Herhalde bu etki 
adamlar ölüleri, mezarların· 

dan dııarı çıkmaktan bu ıu 
retle menetmek lıtiyorlardı. 
Mezarlarda, ölülere daha bir 
çok hizmet eıerlerl de bu · 
lunmuıtur. Ezcümle, alilerin 
yanında oklar, yaylar ve lre · 
mlkten oltalar vard1r B• 

Amerikan hHtahaaealnde 
kalmıı oldujunu ileri ıür6 

yor. 

franıız kanununa 
baıtahanede bulunan 

16re 
bır 

adamın en ıttmemeel aile -
ılnl ihmal HJılam•z . Onun 
için, kadının lau elbette• 
davayı kazanmuı pek ihti
mal dahilinde 16riilm6yor. 
Fakat. Saıa Gıtrtnla de be 
ıanmak arzuıunda olduiu 
ıö Jlenlyor. 

aletler, muhakkak ıurette, 
ölülerin lıtedllderl zaman Aktörün tik kar111 Şarlot 

Ltz idi. ikinci kar111 da met 
avla meııul olabilmeleri için I 

hur ıaatöz von Prentantlır. 
oraya konulmuı bulunuyor. 1936 da lvon Pr~ntandaa 
du 

boıanan Saıa Cltrl 1935 de 
Mezarlar, koyu aara renk 

te bir tabaka ile örtülü idi. ,_o_e_ı_ı_b_a_k_ı_ıe_e_•_•_•n_•_•ı_t_ı. __ 

Bu renk, malum olduiu üze· 
re, en büyük kuT•et ve her 
ıeyin eıaaı olan ıftneı •• 
aleti temıtl e7lemekte tdı . 

Mezarların birinde ceset 
etur•uı btr ••zlyette bulua· 
•uetur. Bu•ua, aa•aaıatla 

mGblm me•kll olan btr ada· 
•Jma ald bulunduiu kuv•etle) 

tahmin edilmektedir. 

Heyetin bulduiu mezar. 
lann en eıktlerladen btrlıl, 

pek yakında, tetlalr oluna
caklar. 

ılr yapmak makıadını ılldü · 
yor ve hakikaten de", biz 
eler J 938 ta «huta adamı» 
olıa rdık bu tehditler üze . 
rlmtzde teelr yapmaktan 
belki hali kalmazdı Fakat 
harpten öncentn etki Türkl· 

JHI Yeya Habtburılerın H 

libelllz A •uıturya - Maca
rlıtanlyle FranH ara11nda 

çok fark vardır . F r•a•a bü 
yQk bir mlllettlr •e dünya· 
nın ikinci lmparatorluiudur 
!.! biz btr yandan ltal1aya 

kartı doıtluiumu:zu ve on11n 
dünyadaki glzel mevkllnl 
muhafaza etmeıl buıuıunda 
kl temennıleriMlzl teytt eder · 
ken. kendt me•kllmlzl de 
muh•faza etmek azminde· 
yfz . 

ltalyan matbuata üç nokta 
&zerinde l1rar ediyor: Tu· 
nuıta ltalyan ! arın •azlyetl, 
Slveyt kanala rejimi •• cı 
butlnln Habeılıtanla m6na: 
eebetlerl. 

Birinci nokta hakkında, 
Taymlıln Roma muhabiri 
iki ıiln e•vel ıunları yazı
yordu: 

<<ltalyanın ıömlrıeler hu 
ıuıunda e•dlıelerf arttıkça, 

Tu•• ltal1a ile Fraaea ara 

ıanda e1aıh meeele haline 
gelmektedir Tunuı huıuıun · 
dakl Fran11z - İtalyan lhtl
llh ltalyanın enternaıyonal 
vaziyetindeki kuvvet •eya 
zaafa ıöre artmakta veya 
haflflem~ktedlr. 

«Şimdi ltalyanın •azlyetl 
yeniden kuv•etlenmtı oldu
iu için, mücadele yeol· 
den baıtayabtlır •e Alman-
yanın yardımına ıü veaen 
ltalyanın bu taleplere fim · 
diye kadar görülmemıı bir 
ıealıltk •ermeılae ıaıma. 
mak li:zımdn.» 

Bu mümkGndOr. Fakat 
buıiin Fran11zların Tnnuıta 
İtalyanlardan daha kalalaa
lak oldukları malömdur; Ltb· 
yadaki İtalyan kolonlzaıyo 
nunun ıeaç Tunualular ve 
ıenç F aıl.lar mehaftllerlnl 
ciddi ıurette endııeye dü· 
ılrmüı oldufu da malQm -
dur Ne ele olıa Franıa bt· 
ztm en iyi m6tteflklmlzdır; 

Ltbyaaın zayalh miıl6man· 
larınıa elinden mal ve mülk· 
lerl alanmaktadar; 

ltalra flmali Af rtkada 
f ran1&nıo •aalyetlne 1ah!p 
olaaydı mlılGman mallar1 · 
nın ıup •e ıaretl çok da· 
ha tlddeth olacakta. 

Bu muhakemeye tlive 
edecek bir ıey ıöremlyorum. 
Ev•elce yapılan hudud taa· 
hıhlerlnden ıonra 1935 itl
llfı ltalyaya mGıtakbel ltal. 
yan -- Fran11z doıtluiunu 

tatmin etmlye klfl tav&zler · 
de bulunmuıtur. Tunuı f r · 
aaıız lmparatorlufunun en 
mühim unıurlarından biri · 
.lir; l.lz imparatorluk içinde 
milii azhk karakterini haiz 
ve yabancı bir devletin kont . 
ro!ü altında yaııyan bir ya· 
bancı koloni kabul edeme· 
ylz. 

Süveyı meıeleeı tkl keli-
meyle hul&ıa ohİnablllr: 
M111r topraklarında bu ka 
nah kazanan•• tah•Allerln en 
biiyük klımını saha alan 
Fran11zlar oimuıtur. Daha 
sonraları, bu tah•tllertn bi· 

r6k lr11mını hfdl•den eahn 
aldı Kanal tdareılnde Fra•· 
11z · İngiliz hlklmlyetl bun · 

dan ileri ıellr. Habeıtıtan
dan Süveyı kanallyle ayrı -
lan ve harp hal inde lmpa · 
ratorlujunun ablok&11na ıa· 
hlt olacak olao ltalya ka· 

naldakl eeyrCbefer ltlbarly)e 
ikinci ıafta ıeldtilnl ileri 
ıOrmektedlr . Yani laıtltere 

den ıonra kanaldan en zi
yade tıtıfade eden odur. Ve 
hakikaten de, 1935 denberl 
İtalya kanal münakalelerln
de 11raııyle Almanyayı, Ho· 
landayı, Noneça ve f ranıa
yı ıerlde barakmııtar. Bu 
itibarla ya geçit lcretlntn 
azalma11nı, ya idare makam· 
lanndan bir lklılnln ltalyaa· 
lara vertlmeılnl, yahut da 
laattl kanal rejiminin tama· 
miri• deilttlrilmeılal lıtlye· 
cektlr. EıHea lau meeele 
yalnız bizi alikadar etmez. 

Nıha1et, bazı ltalyan ıa · 
zetelerl ltalyaaın Habeılı 
tanda demlryollar1nı ve rol· 
lar1nı MHa•ah •• Aıap 

IAYFAı I 

fngiliz kralının lıııdı 
ZİJlrltİ .. 

llllyonunuz ki lnılltere 
Krah altıncı Jorj, ön6müz · 
deki Hne zarfında Kanada· 
yı ziyaret edecektir. Bu hl 
dtıe çok ehemmiyetli •e çok 
manilı tellkkı edllmektedar. 
Çünkü Kanada laıtltereye 
tamAmen ıeçllilndenberl hiç 
bir laıllız Kralı buraya ayak 
bumıt defıldır. Vakıa preaı 

ler ve veliahtlar her zaman 
slclerler. fakat taçla bir kralan 
Kanadayı ziyaret etllil tam 
200 ıenedenberl 16rGl•Ot 
deflldır. 

lıte bundan dolayıdır ki, 
laıillz lmparaterlarının Ka
nadayı ziyareti çok tantaaa• 
la olacaktır. Kanadada, Kra-
1.n ziyarete karer •erdlf I 
andan itibaren ıon derece 
parlak karıılama huırbklar1 
yapılmaktadır. Fakat itin 
aeal ıarfp tarafı loııl ız im· 
paratorları Kaaadaya ayak 
bHar bHmaz ke•dllerine 
iki Çıiın ıeylil iki ile ılyah 
Kunduz takdim edilecektir. 

Bu anane ta lktod Sari 
zamanından kalmııtır lıte, 
laııliz imparatorunu, tld Çı· 
iınla, lkl ılyab kundua 1670 
ıeneıladenberl bekleylp dur 
maktadır. 
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~-----------"' l•erlne te•clh edecellnl, 
bueun neUcetl olarak dla 
Habeı ticaretinin yQzde 90 
nınıa üzerinden ıeçtlfl Ct
butlnfn kıymetsiz bir arazi 
haline ıeleceflnl •e F ran11z 
olmakta de•am etUlrçe b6y· 
le kalacaf1nı tebar6z etti. 
rlyorlar . Ve en lrlal biUGn 
demlryolu bi11elerlyle bera
ltar franıız Somallılnl ltal· 
yaya terk etmemlzlo müna · 
ıtp olacafı bize telmih edl· 
lemlyor. fmdt, B. Dalaclı1e
nla Tosolaad ve Kamerun 
hakkındaki maruf beyanata 
Cıbutl için de. Tunuı için 
ele, Siiveyıtekı Fran11z men· 
faatlerl ve Suriye için de 
muteberdir. 

Sulhu, emntyeU veJa baı· 
kaeanın doıtlufunu bir ta•I• 
mukabilinde elde etmek 
mümkün olacaiı çocukca 
dtitüaceelnden kurtulmamız 
llzımdar. Bizim rtbl blylk 
btr imparatorluk tçta ıakln 
ku•vetll kendinden emin 
kalmak klfldlr. Dedlllm 
ıtn doıtluklar kendlılne 
heda•a ve aadık olarak ıe· 
cektlr. 

Geçen ıGn Le T empıln 
Roma muhabiri 16yle diyor· 
du: 

«ltalyanın talepleri icabı· 
na sire pek ebemmlyelllz 
•eya fok mGhl• elablllr. 
Faılıt pollttkHı bütün tm
kinları tıUımar eder. ltal-
yanın f ranıaya karıı duru
mu hidteelere bajhdır •• 
bunlar1n ea mOhlml Fraa1a· 
nın muka•emet kapHlteıl· 
dır. » 

Le Tempıln hakkı •ar • 
Zayıflardaa her t•J .. tnlr, 
fakat kuv•etlllere ıapka çı
lrar1hr ~u•••tlt olalım. 

Yaza•: Pl1•r De•lalk 



SAYF.Aı • 

lngilte e Hariciye Nazı
rı LordHalifaks ile Gan
di ArasındaMü akaşa 

( DOnkü yazının devamı) 
Hariciye vektlt Lord Coı c 

ayarında kuv•etlt bir hatip 
deflldlr. Fakat kelimelerin i, 
cümlelerini tartarak •e ölçe. 
rek ıöyltye• hu adam, nu -
tuklarında dalma 111aotıka 

dayaaır ve daima ondan 
kuYYet alır. 

Okaford•n aJil ve münze. 
Ti talebeel, ~uıü• dünya 
içinde biyük roller ifa et -
mekte •e milletlerin harp 
•• ıulh meselelerlade azami 
bir nüfuz sahibi bulunmak· 
tadır. 

Lord Haltfakı ilk defa 
olarak hariciye Dazm ııf ati le 
Ceaeneye ıelmtıttr. Gaze 
tetecalerle konuıurken ken

kendlılne bir telıraf verdi 
ler . Lord telırafı açtı. Ga · 
zetecller yeni bir haber sa . 
narak Lerdun elindeki ki · 
jıda meraklı meraklı bakı 
yorlardı. Lord telgrafı oku
du. «Gene o kadıa» dedi Ye 
telıraf ı ıazetectlere •erdi. 
Telırafta yalaız ıu iki ke· 
ilme Yardı; «Sellmlar El•ln» 

Senra yine hariciye nazı · 

rı gülerek gazetectlere an
lattı: 

Nutuk aöyliyeceilm 
günlerd~ , bir ıebtrden baı 

ka bir ıela.lre ıtderken daı · 
ma aynı telırafı alırım . Se 
nede hiç olmazsa bet altı 

defa bu it baııma ıellr. Tel
grafı ıönderen katlın ktm
dtr bllml1orum, hattl 6i
renmek bile tıtemtyorum. 

lıın ıarlblnl ıö1llyeyim : Bu 
telırafl ar karımı da hiddet · 
lendlrmiyor lateraenlz tel · 
araf ılzde kalsın! 

Eıkl hariciye nazırı Eden 
iyi bir hatip ıayılırdı . Fakat 
Lord Haltfakı iyi batıp de
illdlr. Söz!erl heyecao11z, 
yalnız çok mantıkidir . Uzun 
siz ı6ylemeit hiç ae•mez. 
Makaadıaı daima çolc kıaa , 

fakat kati cümlelerle anla
tır. Seıl lheakılz, fakat ku• 
•etli •• toktur. 

Fakat bütün bunlara mu 
kabil Lord Ha lif akı ıüzel 
glbel hlklyeler anlatma11nı 
bilen bir adamdır. Çok ince 
lineleylcl ntktelerl ••ya za
rif fıkraları lnıilterede dil· 
lerde dolaıır . 

Finlandiya Sefirinin 
lzmirdeki beyanatı 

( Baıtarafı birinci ıayfada) 

aın Macaristan tef lrllil de 
uhdemdedlr. Atat6rkfın Te-

fat haberini Budapeıtede 
aldım. Anımızın büyük 

adamı Atatürl&Gn ufuli 

Türk milleti kadar btıt de 

mütee11tr etti . -Bu büylk 

adam, yal•ıı Tilrk milleti· 

ntn .. •ili, bütan lnaaalye 
ti• malı ıdı. 

Ben, Türklyede bulundu· 

jum ıamanlartla fınat bul · 

dukça ıeyahat ederim. Bu 

itibarla, cenaze merasimin 

den ıonra, tekrar Budapeı 

teye dönmeldlilm icap elti · 

llnden; Ankaradan Kayse· 

rlye Ye oradan Adana tle 

Menine uzandım . Buıün de 

müzakerelerimiz vardır. 

Türklyealn nef lı incirleri 

ile 6dımü, memleketimizde 

büyük ralbet kazanmııtır. 

Ben bile, bugün çarııdan 

iyi incir •e üzüm aldım. 

Türktyenln ıarapları da, 
yavaı ya••t hariçte tanını· 

yor. 

Tlrklye •• F•ali.ndlya, blr

ltlrlnden uzaktır . Fakat 
tloıtlukta çok yakındırlar 

ve dalaa da birbirine yaklaıa

caklardır. 

Senenin bir kaç ayını 

Budapeıtede, bir kaçını da 

Ankarada ıeçlrlyorum. Tür. 

klyeye laer ıeldlilmde bel. 

yük btr seYlnç duyarı• » 

l:ı.mlre ıeldtm . Gezdtflm yer ı---------

lerde, yeni Türklyenln her 
ıahada b6y6k terakkilere 

mazhar ::>ldujunu rördüm 

Atatürk6n yarattıjı yeni Ye 
modern Türklyeoln, bilhaue. 
ekonomide hayrete tavan 
bir taklıaf ıöıtudljJnl mü 
ıahed~ ediyorum. Gördükle
rim bana l:tüyiik ümldler 
••rdl. Umarım ki, Ftnllodl 
ya, Türkiye ile iktisadi ac · 

hada bundan ıonra çok tyl 
miınasebetler teıla edebi le 
cektir . Ben, ıahıen bunun 
için çok çalıııyo rum . 

Ftnlindlya, bütün devlet 
lerla doirudan doğruya ı k 
tısadi münaıebet teali etmek 
istiyor. Ben, bu makaatla 
Türklyede çalaııyorum . 

fJnliodlya Türlc tyeye ka 
fıt, pamuklu mensucat , li.ı · 

tık ayakkabı ve kreme ma 
klnelerl ıöod erlyor ve muka. 
bilinde; tüt6o, kuru meyva 
Ye buiday ldhal ed•yor. Bu 
ılinlerde. tyt cin• buiday 
ınübayeuı için Ankarada 

Franaız 
Alman 
Müzakereleri 
Yarın Başlıyor 

(Baıtarafı birinci sayfada) 

btrka~ ıöa söylemesi rica 
edllmeıl Ozerlce: 

- Beyanatta bulunmağa 
mezu• deilltm. Demlıtlr. 

Bır müddet kendisine tah
ıla edllen oteld~ llllrahat eden 

Rlbentrop öileden ıonra Bil· 

za tarayana ııtmtı ve defter 
mahıuau lmzalamııtır. 

Müzakere esasları tesbit adildi 
Parlı, 6 (Radyo) - Fran· 

ıız kablneıl toplanarak Fr · 

anıız Alman müzakeratına 

esas olacak meseleler 
etrafında ı6rQımüıtür. 

Müzakereleri• baılanııç 

ıGntı 8 tlkklnun olarak teı· 
ltlt edllaılttlr . 

TORDIU 

İngiltere, F ilistine yeni bir si
yasi sitatiJ verecek midir? 

Lii Fiıaro ıazeteslnden: 

ccLozandan, bir müddet 
önce ıarlp bir haber rel
mlt •e dünya matbuatında 

büyük bir hareket uyanaır

mııtır . Fillıtlnde ıü6knu ta -
de için sömürgeler bakanı 
B. Malkolm Makdonald gii · 
ya memleket üzerinde Arap 
hlklmlyetlal kabul etmtye 
karar Termit. Yahudilere 
bir azhk statüsü Yerilecek 
ve lnılltere mandayı terk
ederek, frakta eldui• ılbl 

askeri meYkllerle ıkıtfa ede. 
cekmlı. 

Hullaa bu luaa ••Ja usun 
bir müdtlet zarfında Y abudl 
yu•a11nın tasfiyesi (çGnkü 
bir azlık ataUb6 projesi ya. 
hudllerln hlmtıl olarak Arap 
ları tanıyacaktır . Bugün ken
dtlerlne kartı ılllhla mi••· 
dele eden Arapları) ve ilıte· 

ilk V eraay •ualaedesl•ln bir 
dijer ıayfuının yırtmlmaıı 

demektir. 

aında uyandırmakta olduk· 
ları reaksiyonların neticesi 
olan tehdttklr beyanname 
ye kararlar &JDI bakaabla 
Y•imaktadır. Gene aynı 
b a k a n l ı k, flllıtln isi· 
ıllerl lehinde yapılan teıeb
bGılert •• toplanan ianeleri 
anlatan raporlara mul:aatap 
olmaktadır . 

Buna muka~ll dıt baka•· 
lafın kulaiı Avrupa •• Ame · 
rlkaya dönmlıtür. Burada 

22 ilk teırlnde Amerika cum· 
hurrelıt ltuz•eltln a1an aaa · 
aındaa V aıneri kaitul ede· 
rek kendisine «Btrleılk Dev· 
letler bük ömeti Y alaudt yu-

YHIDlD biç tahdıtılz ltlame
ılnl lıter... Bahuıuı ıtmdl 

de•letler blrlblrl ardından 
Y ahudtlerl koiarlarken, Fi · 
llatlnln onlara açık kalmatı· 

•• hayati bir tlatlyaç ••r 
ciır» demlt olma11nı ciddiye 
almaktadır. 

Dıt bakanlajı, lnslltere 
Yahudi 1u•a11 zararıaa bir 
rical yaptılı takdrlde din 
yaaın bu hareketini muahe 

ze etmesi ibttmalaal düıQn 

mektedlr. Ç6akü müttefik
lerin daYaaı•a illzmet mak · 
aadlrle Balfurun yapmıı ol· 
duiu beyanat bir hakikat· 
tır Ye biç ıüphHlz Amerl 
kanıD harbe lttlraklnde mü 
e11ır olmuıtur. O be1anat 
hanıl hl11ln tesiri altında 

yapılmııtı? Harpten önee 
ıarki Avrupada Yahudilere 
yapılan tıkencelere ald ha· 

tıralarıa, Yahudıler bu· 
ıun pek mi rahata 1'e hu
zura kal'uımuılardır ki Ba· 

7 llltlNClLlNUN ı• # 
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Balıkesir Tapu Sieil 
t\luhafızlığında ıı: 

Köyü: MeYkU: 
Balıklı Ada 

Cınıı: 

Tarla 
H•dudu: 
Dofuau Balıklı klyii•d" 
Muıtaf a oflu lımall, b•· 

l•ıtlterenl• Fıliatln mese
leılnt bir ne•I aıkeri m•i
lublyetla sıkleti altında hal · 
ledlleceflnl diı&nmek ko
lay dejlldlr . Şımdl yapıl · 
makta olan enerjik laare 
ketlerin baıka maniıı yok 
tur: IDılliz kıtaları Flliıtlal 
aatlerla ellDdea kurtarmak 
yolu adadır •e henüz hedef. 
lerlne erlımtı .. eflllerdlr. 
Arap laildmlyetl pıojealnae 

lıliml l tHanldln tezahür
leri karımoda i•iıl6man 
larıa doatluiuau muhafan 
endlıeıl lmtl olmuııa ıuoa 
emtn olmak lizımdar ki, arap 
hiç .. lr zaman ateı altında 

reri çellllene tloıt olmamıı · 
tır. lf ur beyanatı mane ıını kay- , 

t111 KlylGk6y6ade11 •
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kısı Zaf lre, poyrası s-· 
laklı kl76nden Hakkı Is•· 
zı Celile, kıltleat Klfıt · 
klytladen Haeı Ha .. D 

Hudut •e bulun.iuiu yer 1ukarıda yazıla tarla71 Bahis' 
la köyünden olup Karaoflan mahalleatade etura• T•th· 
oiullarından Mehmet otlu z ,,adan 40 Hn• •••• 1 5 ... 
deni lira bedel mukabilinde harice• talla almak ıur•••:• 
lımall kızı Cemilenin ıenetalz Ye aiza11z •e • hllDIDlf .. ' 

Londra kabloeel•ID, orada 
aaaytıt iade etmeden önce 
bir Fıltıtın ıtatüıünü müza
kere edeblleceilni dütüDmek 
nafiledir. 

Gerçi, maadanın terki içi• 
lngiltz menfaatlerlnk koruya. 
cak • tekilde hır formül bulu 
nabtllr: Meaell, yakın ıar· 
kın bü10k askeri limanı ha. 
llne ıelen Hayfanın , petro 
lü aynı limana ıöUiren plp· 
layn boyunca me•cut kara · 
kolların , hemen her tarafta 
bulunan hava meydanlarının 
ve bılhuıa Sü•ene yakın 

toprakların mu haf az Hı gibi 

Buaa mukabil, İoııltere
nln mu haf aza edemlyecefJ 
ıey Amerlkadaki itibarıdır . 
Amerika kamoyu - yalnız 

Y alaudl meoıell •atandaılar 
değil fak at onlarla müttehit 
olan katollk ve proteıtanlar 
da - Y ahud• yuTaalyle ali.
kadardır . Bu canlı alaka Ya 
budl nüfuzunun kuvyetlyle 
izah olunabilir . Aynı zaman · 
da bu, Amerikan zlbnlyetl
•ln comertllflyle de Jzah 
edilebilir. 

İngili z kabinesinde, Ftlıı
tlo meıelealnln hallı huauıun
da iki kuvvet, iki idare ıh 
ttlaf halindedir . 
Sömürıeler bakaDlıiı Arap· 

larıo tıteklerlnl yerine ıe · 
tir mele taraftarıdır. Balfur 
beyanatının ılıaıını lıtlyen 

Mmr Panarap konıreeı 

murahhaslar1 ve mana11 tah· 
min edilen bir uzlaıma pll 
aıaı himll Irak dıı bakanı 
T e•flk SCheydl bey oraya 
baı •u ~muılardır. 

Araphiın faal murah&1· 
larının bQtüD lıllm dünya. 

betmıı olıun? Yahudi ıöç

menlerın ı ntıharı hldlıelerl 

nln çoialmakta oldui11 ma· 
lum muclur? Süciet •ıınta
kalarından, Alman orduı• · 

nun ilerlemesi üzerine 30.000 
Y ahudtnln kaçmıı olduju 
ve Çekoaloyakyanın eaaıen 
350 000 Y ahudtai .. uluadu-

ju" ve bu miktardan fa:ı.la 
ıını antisemitizmi doiura · 

caiı için bunları kabulden 
lıtlnklf etmtı olduiu ma!um 
mudur? Bu tehlike için de 
yardır. 

Bugün ne çok insanlar 
dünya barttası karımnda in 

ıanca yeııyablleceklert bir 
yer aramakla me11uld6rler! 
Bunların ara11nda hummalı 

ıaylalar dolaıır: «Kanada 
razı oluyormuı. .. Y eot Ze · 
landa kabul edecekmlt· ·» 
Bazılarının önünde blr mem 
leketin kapıları açıldıfı za. 
man .ia ıeyahat ve yerleı· 
me parasını bulmak meıele 
oluyor. 

lıte dlnya kamoyunun 
tercümanı olarak lnııllz dıt 
bakanhiını mGtkül mevkle 
koyduiu vaziyet budur. 
Htç ıüphealz ki, eeaaen 
nüfusu kealf olan Ft· 
liaUn, Yurtlarından oltna 
b6tün Yahudileri istiap ede
cek ve Anupanın Yahudi 
meaeleıtnl halledecek mev · 
kide değtldlr . flliatlndekl 
Y ahudl yu•aaının ancak yar. 
dımcı bir rolü vardır; bura 
11 ancak bir mlıal Ye örnek
lik rolü oynıyablllr, dünya· 
nıo diler yerlerinde baıka 

kolonlzaayon tecrübeleri için 
merkezllk edebilir. 

h 
.. ,. 

tasarruf ve zlr••lında olduiuodan ba lale namına ee 3' 
•erilmesi lıtentl .. ıtınden tahkik Ye tedktkt için 16 12 f 
ıinft maballt•e memur 16ndertlecektlr. Taıarruf ıddtaı••' 

t•' da bulunanlar •araa bu ıilnler içinde yazı tle Ylllyet 
pu ılcll muhafıshiına veyahut mahalline ıelec~k me111"'' 
mGracaatları IQzumu llln olunur. 

--------------------------------~--
lnılltere hanıt hal ıekllnl dtler, ko•mı1a hacet kallll' • 

tercih edecektir? dan keDcllllklerlnclen fid• 

Y ahu~lller için bir azhk ceklerdlrJ ti' 

ıtaUislyle Arap hlklml1eU· Anlamııtam . Buı6n 1111 J 

nln maniıı ne olacalı buıu· tereai• MGftG•ln proJ•'1~· 
kabul edeceflncle ıüph• 

ıunda ben btz:ıat bir f ı klr ~ 
ylm: Y ahudıler ıtl&bı alar• 

edindim. 1936 Hazlranınday- ellerinden ıeldlll kadar aııo' 
dı . Baı mlft(l Hacı Emin ı,ı · 

clllerl•I •ldafaa edecek 
H61eynl tarafından kabul 1 d•f' 
edilince keodlalne ter dlr, Ye nıtltzler maO 0lı 

terkettıklerı takdirde b01 
beatçe sordum: katliamlara yol açılac•lst•' 

- Btr tezad ılrüyorum .. .,ıe 
Sız iktidarı ele almıya •e P•l komlıyoauaun t.. . 

Y ahudller lehindeki bü· etllll takıtm projHI ti• 
11
' 

tün teırti ıara•tllere bir- ıapta •arclar: Araplar bO: 
katlyeD yaDafmtyerlar ı ti 

met etmlye amade oldulu· proje y ala•dllerl de tat_. 

nuzu sö1liiyoraunuz. Halltu etmemlıtlr. 

ki layan•n lmtll, Y alaudt NıhaJ•t hiç akla 1.ı.,ı~ 
yuYa11nın latanca Ye mil· b L 1 L( Hl~ r lçlacl lr .a ıea ı: .,.. 
kl1etçe tahammül edilmez t•Y 1apmamak. Sı1a•I ,,. 

bir bole gelmtı olmalı de. kımdan hl~ hır ıeJ 1a•~,. 
iti midir? mak Çl•kG, buıGakG a• , . 

Ekaelanı kurnaz ltlr te· rl ıayretlertaden ... ,a P , 

be11ümle ıiUimıeclt: ytklnt ı••ı•tttll takdl~ 
- ita iktidara ele aldı- lnıtlteredea l•ldlDI k••-' 

ğımız zaman, birçok Yahu· icap eder.» 

-----------------------------------~ 
Sahibi Ye Baımubarrlrl : BahkHtr Mebuıu 

Çıkarım Cenel Dtrektöril: FUAT BlL' AL 

Baamyerl: VU&,.t Mi''9aıı - BaftU.lr 

H. KAR~ 


