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1 
ğ nu kazanmak 

ınalarına iştirak edebilecek. 
1 rikalıların lik- Fransa Tiirkiyenin dost u u d · 

. , 

Parti Genel Sıkrtltri 
B. Fikri Tıiztr 

Ani.ara, 1 (Huuul) - Par
U Baılact ICurulte.yı 6çila.c0 

to,laat1111u buılo r.lı •ekt · 
it Hılmı Ura•ın ltaıkanhiın· 

ia yapmııtar. Relı müzake
reyi a~arkea Ha •a Kurumu 

8aıkaalıl1nı1t, Tarkkuıuna 
••n••P ıeaçlerla yapacak 

ları ı&ıterll8re KuruhaJ aza· 
11aı ela ••t etlen tezkereılal 

•Memleketin tabii 1&hip · 
lerı olan köyliıler, ıtmdlkl 
bGkCıruet ılstemlae kartı olaa 
bttiin ılltıraslarına rafmen, 

de•letha müdafaa11Dda dlier 
P•rttlerle mllteıaa1ttlr. B• 

~Cld&f aa, ıeçlcl her t6rlü 
Gk<kınet ılatemlerlnden da· 

h, 
1 '121Ghımdlr, daha den.m 
•d,., · Harbin btrden bir• 

~, lltı, .... ,. lhtlmaUertnto me•· 
llt l 

Yaci 0 dutu, Httlerla Polon· 
b l lltl clretklr taleplerde 

1"1~"d111u bu ılakil çok 
ç '•dıa I ._.,ZIJete lıiylGler Pe-
•ıı:Jan11a la•clud •e menfa· 
•tlerı111 1aGdaf aa l~I• 6n ıaf· 
t, YibGm•I• baıaır oldukla
rını heyaa ederler. • 

llmanyıdı tecatnzıar: 
Varıo•a, ll (A.A.) 

9erlındea bılcUrJltyer: 
Silez1ada kilo CentoYa 

ka1aba11ndakl Lela mekte· 
lalade Almanlar Polo•y•h 
muallim Sscaudloya taarruz 
•tlerek mumaJle7lae fena 
•uamele etmtılerdfr 

Mttaaarrıslar araı ••-

okumuıtur . 

Mlteaklbeo Partı nizam · 

•ameılDI• 2A •et maddeal · 

ata dcilıtlrllmeılae daır ald 

oldufu •ac6menln tnü:ereıl 

okuaaıuıtur. Bu tezkerede 

Parti nlnmnamt1tnln 

rini anlıyacak. için .fedakArlık yapnıa{Ja karar ver ı. 

21 ucl maddest•i• detııu 

rllerek Parti Genel Sekre 

terinin h6kftmet m6zakere · 

ıcrlade bulunma11 ıekllnde 

tailll eclılme1la• dair aerek 

BatHkll •e Parti Geael Sek

reteri• laasır balunduiu 

görGımelerde serekıe sen · 

y&a kur•luoea mu•afı" 16 

rüldGfQ bllclırtlmekteydt. 

Esıci•••I• teklifi lzerl•e 
28 acı madtl•ıt Ge· 

nel Selneterla kabhıe tçtl · 
malarına aza olarak ıtrme· 

ıl temla olaaur, ıeldtnde ta· 
dil edllmııttr. 

Daba ıoara ,roframı• 

m6zakereılne geçllmııttr. Ku · 
rultaJ yarın toplaaacaktır. 

B. Ruzutlt 
Vaıtngton, 1 (Radyo)-Re · 

iılcumbur Ruz•elt bu ay 
içinde beynelmilel ılyHet 

hakkında ba lkın flkrial bla· 
zat ölrenmelı: üsere Blylk 
Ok1aouı ıablllerlnde bir 
HF•hat yapacaktır. 

Araplar tam bir istiklal isti
yorlar, Yahudilerle de mii

cadeleye karar verdiler. 
Kahire, 1 (Ra.iyo) - fi- mada yapıla• ıulka1ttea 

llıtla Arapları, Arap lttllıaadı ıonra Yahudi malaalleılala 
dahıllade tam bir lıtlklAl bir ıokajıada yaraJaamıı 

tll•mekte •• lteyaz kttabı 
kabul etrne•ek alyetlnd• 
itul.ıamaktadırlar. Ya .. udller 
bu s•n f ••kalade kemlıer• 
bet madclellk bir muhtıra 
•ermltler, bu muhtırada 

mG•derJç maddeleri• ademi 
kabule halinde •erıt verml· 

yeceklerlnl. •• ı•n•aa katlar 
mGcad~lede ltulunacaklar1•1 

bildlrmtılerdlr · 
Kulllı, 1 (A.A·) - Sine-

elaa y alıatdaler.ien blrlıl e•-

Yelld sec• 6lm•ıUlr · 
8ası ••laaftld• ıln•ma 

ı•lkaıclloln Arap tedhlıçlle· 
rlal• eıerl el.iuju 161le• . 

• 
mektedır . Stnema aalatltlal• 
ıon °Eamanlarda a1tlerdea 

tehtllt makt•pları almıı ol· 
dulu ka1dedtlmektedlr. 

Loadra 1 - Flllıttndeld 

mutetltl Ara .. lar partlıln• 
(Soau d6ıdltacl 1&yfatla) 

Loalira, l (Radye) -
Tiirk - Franııs müıakere

lert HD Hfb•Ja Slrmlftlr. 

Franıa, TürklyeDID Alıde 
alzdekt mühim me•kllal na· 

:ıarı dikkate aluak Hatay 

•eıelett•de her ••retle uyaal 

hareket etmefe •• TOırklye

oln doıtlulunu kazanmak 

f~I• ber feciakirhfı 

yapmaia karar ver -

mlı buluamaktadır. lkı de• · 

let araıınclakl anlaıman1n, 

artık tftD meHleıl olduğu 
tahmin ediliyor. 

Parla, 1 (Radyo) - Harı· 
clye Nazırı Jerj Bonne, bu 
ıGa T4rklye elçlıl Saad Da
•aıı kabul etmlı •• usun 

mlhldet konuı•uıtur . 

HtJrlciyt Vtkill 
B. Şükrü Saraçoğlu 
Moıkova, 1 ( A.A. ) 

Ha•••: Ha her alındılına 16re 
TOrldye Harlalye V elrtll Şnk · 
r8 Saraçoil• yalnnda Moı 
kovayı ıı:lyaret etlecela:tlr. 
Hatarlarda eld•fu lzer• Sov · 
yet HarlCIJ'• Ke•lıer Mua
vini Potemld•ln ıoa Anka· 
rayı slyaretl TOrk - Se•yat 
d•ıtlulunu artırmııtır. 

/ta/yan 
nerleri 

yorlar. 
Madrld, 1 (A.A.) - lı 

d.kl ltalyaa kıtalarııa · p••J• 
.ı takrlb•• iS 000 ki ••• • 1 1 na· 
ti dOn alııam ta yaJ• 

relr•t et111fılerdlr. 

Roma, 1 (Radyo) - lı 
Moık••a, 1 ( A.A. > - d ayrılan ltal1an panya ac 

leJ1onerlerlnl h6mtl dekuz Sovyet Hariciye K••lı•rl 

Molotof din lıaeyaaatta llu 
lunmuı ve l'raa11s · inallı• 
s •• ,.ı •lsakerelerlala il•
.ı. ltltmedlil•I ılylemlı •• 
l•ıtlls·fraaııs teklifleri· 
••• Sovretler Btrllil•I lııealz 
tat••• etm•~lllD•,falsat ıon 

tekllfl•rl• ileri atıhnıı Itır adı• 
eltl•l••U ıl1le•lt •e taar · 

.. azlraaın alt111nda vapur, 

Napollye varacaktır. Bu ••· 

purlarda yirmi lata ltalyaa 

aıkerl ıle üç bin lıpa•yol 
•ardır. lıpaayollar Komada 

,apılacak 1re~lt rHmln• it· 

tırak e.leceklerlilr. 

• 

yor: 
la•ll•• - -rırll Pr••••• t AlmaaJa ve tal

•nlaı••11• 
ra içi• yakın Şarkta laer 

tirli teıebblı laareketla• 

aırıım•k l•kl•ını •rtadaa 
kaldır•ııtır. Halbuki mlh•er 

.le•letlerlnla baılıca ılyHI 

•• .. kerl laar•klt Hlaa11aı 

ltl• bu Yakı• Şark teıktl 
e.lecekU. Bınaeaale1b, Ber. 

lla •e Romda ltu katlar 
tlerl• lıılr laflal •J••tl1raa 

Pranııs • Terk a•l•ı•a11aın 
J••ılacalıadaa dola11 •••
••• elmaklılımıa llsımtlar. 



• 
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Dünyanın tanınmış 
simaları nelerden 

zevk alırlar? 
- SEHİR HABERLERi " ~ ~ 

.i 
Bir kralın tahttan clüıUi· 

iünü, b ır devlet reisinin ka· 
zara ııtUilof, gazetelerde 
okur okumaz onların bura· 
larda ne t ıle m~11ul olacak · 
larını taha11iil etmeye çalı · 
ııraz, 

Meıell Arna•ut Kralı Ah
met Zoio glzel •• ıGılü 
askeri formalardan çok hoı
lanır. DaDaa ıe•e• ve ıünde 
1Qz elit ıllara içen kral, bu 
ıün Hatleaellae, Baıvektl 
Şüıolg, Cumburr~iıl Senet 
ııbı me•klden düımüttür . 
011 üçQncü Alfooı, ispanya 
balkı tarafından ko•ulduiu 
•aldt, menfa hayatında muh• 
lıf sporlarla ve bılhuıa bl 

lardo ile uir•ımaya baı· 
lamııtı. 

Meıbur Vılbelm, ıu anda 
orma•ları baltala•akla met· 
ıuldür. Malöm&fur ki Hol 
landada •kamet eden Kay· 
ıer, kendi •ahki•ealode 
menud ormanların bepılnl 

yere aerdtkten ıoara timdi 
de dollu Kont Bodarın ma. 
llkl•••l•dekt alaçları ke

0

1-
melde ıOnlerlal ıeçlrmekte· 

4tr. 
KarHrln menfa bayatı 

yirmi yıldan beri de•am et· 
•ektedir. 

Eıkl lnılltz kralı Dük de 
Vıadıor iyi bir ıemlcldlr. 

O, açık denizlerde yaptı iı 
Hyahatlarda• bizzat kendl-
ıl•I• ıe•lrdtll ıGzel flllmler 
ıettrlr. 

Sazan Dilk de V lndıor 
laıılteredekl malıklnea•ntle 
hahçıvanlak da yapar. G6zel 
bir tarihçi harp ıef•aelerl 

kollelut1oau tanzimine mu
yaff ak olan eıkl lnılltz lına 
la, beyılre binmeyi tle ae 
HrH de, tı.eyılrler keDdlıla 
tlen pek bot !anmazlar. 

Ç6akü o,laer ıe1deo e••el 
'9tr denizcidir. 

* Dük de Vındıorun karde-
tl bu günkü lnıılız kralı al 
tancı Jorj, briç mOteha11111 
dar. Amerlkada çıldıruıya 
oynaaan beı renkli brlçt pek 
az zamandaalterl kral tara 
fıadan oynanmaktadır. 

8u iki b6k6mdarın baba · 
11 beılncl Jorj dOnyanın en 
zenıln pul kollelnlyonunll 
mahktl. Müteveffa kral ek· 
Hrl günlerini pullartyle baı
baıa ıeçlrlrdl . 

haha kralı Vtktor Ema 
nuel, Mo11otının çalıımaaı 

.avealnde kendisine tok bol 
•akit bulmakta •e hu müd
det zarfında eski paralar 
kollekılyonunu hımamlamı 

ya çaltımaldadır. ltalyaKra 
hnın fıldrlerl, hiç olmazıa 

bu sahada dtnleamektedfr 
Belçıka Kralı Strlncl Al · 

berin IJI bir alptıt olduip 
herkHce malümdur. Onun 
otlu Kral Üçüncü Leopo1d 
de kuvntlt bar ıportmen 

dır fler aa bah Lepoldun 
yaphlı çok ıtıç jtmnaıtlkle · 
rl luıra kal~m res imler ta· 
kip eder Genç Belçlka kra. 
lı, dekoruyoo •e ıalon tef· 
rfıt ııbı itlerde lhtllaı 1ahl 
bldlr. 

Hellande krallçe1I Vı!be
mtn, Hollandanın Henlelat 
adı •erılen MOaaertln der
dıaden kurtulmalı için re : 

•l• yapmakla ıGalerlal ıe · 

çlrlr. 1932 de tt ıhtr edilen 
kraliçen in tablolara btlhaaaa 
lllrlacl derecede müklf at 

almııtı . 

VaUrriiz ·dün lzmirden 
şehrimize geldi. 

Romanya Kralı Karolun 
Bnkreıte bir dlkklnı •ar
dır. Bu dlkklnda Roman. 
yanın en ıGael ıarapları •e 
peynirleri buluour. Kral 
Kıırol b•zzat dnkklnın yap· 
tıj ı ıOndeltk tıtyle 
mftıul olur Remaaralılar, 
Karolun ıareı p ıarını her yer · 

de bliylk btr heyt'can 'f"e 

thttraala ararlar 

Recai GiJreli ista•yonda me
rasimle karşılandı. 

* . Lou ı fl. p ıo torununun 
ojlu Bulıar kralı Bor Al, kö · 
y16lerle konuımaktan çok 
zevk alır . O, Hulgarlıtanda -
kt çlftı ıklerf , ahırları dola
tır. Eter kral memlt:ket 
dabılınde uı:unc• bir yue 

seyahate çıkana, oaun 
bin.itil trenin vaioouna ma . 
kine yerl~ıtırllerek bizzat 
kendlıloln maldalıtltk yap. 
muına meydan verirler. 

Yunan krala iktnal Jorj da 
Metakıaa ıayeılnde kendlll· 
ae epe1co bot zaman bul -
•aktadar. İkinci Jorj, Hkert 
kitaplar okumayı fazl .. ıyle 
ıeYer. Ooun kütQphan .. ıntn 
miUahn bir kıımı bu ne•t 
kitaplarla doludur. 

Muila V allllilntlea •lll
J•tlmlze t•yla edilen V alt· 
mlz Recai Gürell,dink6 11 -40 
treni ile lzmlrdea telarlmlze 
gel mittir . Recai G6relt lıtaı 
yonda Vali Muavini Emin 

Refik Kmı.Korkemutan Kemal 
Doiaa, Bcledtye relı ••kili 

' bütQa daireler rüeaa11tadU1ecl · 
in, Halktıvctler Parti vl
liyet idare heyeti •e lıaaza 
tdare heyeti azl\ları, mmta · 
ka Ye •lliyet jandarma ko· 
mulanları, btr kıta aaker, 
poicı müfrezesi, kolordu ban· 
do11ı1 ıve çok kalabalık halk 
larefıadao karıılanmıılardır . 

V al••lz trendea inerek kea
tlılerlDI karııla••i• ıelenle
rl• ayrı ayra ellerlal ııkmıt · 
lartlır . Müteakiben llerll1•
rek •rlerl: 

- Mer'-aba aıkerl.. Ht· 
taltlle aellmlamıılardır. Aı
ker: - Saiol .. S6alerlle mu 
kabelede bwlun•uılardar. 

Pollı mlf rezHlyle de ay · 
aı ı•kllde Hll•laıan Recai 

·cırell lceodlıl•I karıılama-

Valimiz B. Recai Güreli 
1• relenlere veda ederek 
Vali MuaYIDI Emin Kmtla 

birlikte lltaıyoadan ayrılmıt · 
lardır. 

Valimiz, Muilada •e dlfer 
bulunduiu yerlerde b6ylk 

faaliyet 16ıterml1Ur. Btlh&11a 
Mullada her 1ahada bir çok 
itler baıarmıı, halkıa H•ll 
•• muhahbetlal toplamııtır. 

Valimize laoı ıeldtntz, der 
· •e baıarılar dileriz. ineç Kralı Beıtncı Glı . 

tav, aekıeoı ınütecaTl z bir 
yaı• malik olma1ıaa reamen 
d6oyanıa ıa1ıla tealıcl· 
(erindendir. ihtiyar kral, ıl · 
nemadan hı~ zevk almaz. 
Llkln caobaalua bayılır. 

Çirkin bir tecavüz 

Daolınarka kralı onuncu 
Krlıttnn, her ıGn blılklete 
biner. Noneç kralı Aakoa 
tae, denim izin en IJI coiraf. 
ya lllmlerlncleadlr. 

Yugoıla•yaoın klçlUı kra
la ikinci Plyer saltanata ıeı· 
meyi beklerken tahtadan 
k6çük k6çük etyalar imal 
eder •e onlara doıtlarıaa 
birer birer astar Bu ıataıa 
ıebep, k6ç6k Plyerln birik. 
tlrdljl paralarla kendlıloe 
bir ta1are satan almak itte· 
mealdlr. 

Japon lmparateru Hlrohl · 
to Tekoku, Tokyodaki ıara· 
yana b618k bir laboratuar 
yerleıUrmııUr. Mıke.da baz
retlerl ltu liboratuarda ve· 
rtı ıet knnuoları üzerinde tl
ml araıtırmalar yapmakta
dır 

* Amerika cumhurrelsl Ruz· 
ve t, ıuratlt motörl~rlc ba. 
Jık avlamakta.!ı çok hoıla
oır . Ooua pulculukta ıall. 
hıyetl ilemıumnldür. 

Ba:ı~o RuzvelUo kendi 
arkııdııluıaa balık a•ı lıl· 

klrelert aolattılı da valcı
dlr Bu b ılıra1elerln l:aepılnl 
doiru1a almamanız llzırn· 
dır 

Mehılka Cumhurrelıı Kar . 
deoıı çok ıüzel kltare ça · 
!ar Dantiilerırd kabul etti
il bir 11nda cumhurrelılnlD 

kendi kitarca n ! ıoıtererek 
coıkun coıkun çalıı çt.lma · 
11 ıörü .ece\c bir manzara
dır 

Brezilya Cumhurrelıl de 
iy i bir bahçevandır. 

Dem ir adam, yani Stalla 
nanıl le mcohur olan Ruı 

dıktstörii , gecelednl anne 
(Seau dördlacii ıa1fa .. a) 

Altı yaşlınndı bir yawruya yüz ~ızırtlcı tıcavüz~a 
~ılunın birisi ~ün mı~tu11 ol~u. 

Bır güa önce ıehrlmlzde 

çok çirkin hır •aka olmuı 

•• Itır çecula tecaylz edil
mittir. 

Yaptılımız talıaktkata ılre 

MecltllJe mahalleıl•den Mu
ıa •ilu 16 yaılarıntla K.l 
zım, aynı mahalletle otuHn 
6 yaıları•dakt Turgudu ev 
lerln• 16tlrm61 ve &a vallı 
ya nu1a çok çlrkla ıektl41e 
teca yüzde bulunmuıtur Bır 

as ıoara e•e dönen çoculun 
hahnden ana, babuı 1üpbe-

1e diımBıtür. Sıkııtmlıaca 
Turgut tüyler iirpertlcl feci 

•akayı oldutu rıbı anlat· 

Alman talepleri 
karşısında 
Polonya. 

(Haıt11rftfa birinci sayfada) 

bug<iokü ılyeaett lcarıı1toda 

ki hattı hareketlerini tesri 

he davat eden ıualler mO 

naaebettyle 40 ıenedenberi 

lodzda lntııar f!tmekte olan 

Nıue Lodzaragaltung, ez 

c6mle ıayle demektedir. 

«Polonyada\.t Almanların 

mukadderatı, Polonya de•
letinln mukadderat.na beğ-

• 
' ıdır. Poloayantn ıarıdett, 

btltün vatandsıları hlma1e 

etmckt ır. Biz, bir ecnebi 

dtıvletla hikmeti hllkiamdl 
menfaatlDe lıtlhdam edtlm•· 
mtze müıaade etmiyeceilz 
ve Polooy~ cumhuriyetinin 
nadett bizim de 1aadeUmlz
dtr. 

mııtır. Vaka derhal peltıe 

akıetmlt ve Kazım yakalaa
mııtır. 

Dan alır ceza mahkeme 
ılnde bu 10z kızartıcı nlra • 

·aın durutma11 yapıl•ııtır 
ı::>uçlu Klzım ııledtil y(iz 

kı:ıartıcı cürml bGUla çıp · 
laldıiı ile itiraf etmlıttr, 
Doktor raporu da çirkin full 
teyit etanııttr. 

Mahkeme beyeU Japhja 
müzakereden ıonra Kizımın 
f&ftDın henüz 16 dan fızla 
olmamuındaa dolayı bir ıe 
ne alta ay hapılne karar Yer · 
mittir. BunYD üurlne Ki 
zım hapishaneye ıevk edtl 
mtıttr . 

~ -
Polis kollejine 
talebe alınacak 
~452 Numaralı kanunla, 

Uahlltye Yeklletı geçen 1e 

ne Ankarada bir polıı kol· 
l•jl açmıftı. Mektebe bu ıe. 

ne de orta mektep ve l ııe 

mezunları ahnacaktır. Üç 

ıeoeltk tedrtut ıonunda em 
nl1et itlerinin muhteltf ıu · 
belerlode çalıtacak nlan me 
zunlar aöllerecekleri muvaf 
faklyetlere göre de Avrupa 

•ya g6nderlleceklerdir. 
LeyH ve meccaDİ olan bu 

mektebe gırmck lltlyenler, 
emniyet mGdGrl6klerlne te
kemm61 etmtı evrakltutle 
müracaat ederek •iuıtoı ip 
tldalarında imtihan olacak 
lardar. 

Okullar tatil devresi-
• u 

ne gı ı yo e 

-
ilkokullarla, liaenin ilk devresi 

yarın tatil yapacaklardır. 

Şılırimiz Necatibey Ôğrtlmtn •kulti 
B6t0n okullarda den ae

neıl ıo•una atd f aallyet baı

lamıfhr. 
Vilayet dahilindeki tam 

denelt bütün ali: okullarla, 
kaza •e ıehlr okulları 1arın
.lan IUbarea yaz tatiline ıı 
receklerdlr. 

Son 11nıfların tmtfhanına 

5 hazırını pazarte•I ıünl 
baılaaacak Ye ayın 14 ne 
katlar devam edecektir. 

Şıf ahı olarak 1apılacak 
bu lmtı'-anlarda 

mu•affak olamıyaa ta -
lebe bir laaf ta ıeara bit la · 
lemeye tabi tutulaaaklardır. 

ilk okulların beılacl sınıfın 
dan maatla dli•r ıınıflardakt 

talebeye yarın karneleri tev
zi edtlecektlr. 

Batla ilk okullarda tale 
benin H•eltk faali1etlnl ıöı
teren reılm - it ıergllerlnln 

RADYO 

-- ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu; 

1648 •· 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.7 .. m. 151951Ccı. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70.. 9_.65Kcs. 20 Kvv. 

2 6 - 939 Cuma 
12.30 Prejram l:l 35 Türk 

müziği PL 13 00 Memle
ket ıaat ayara, ajanı ve 
mel•orolojl haberleri. 13 
15 14 Müzik (Karaıık pro
iram - Pi), 19.00 Proğram, 
19.05 Müzik (Operetler -
PJ ), 1.9.30 ~onuıma, 19 45 
Türk müziil (Fa11l heyetı), 
20.30 Memleket 11tat ayan, 
•jaaı v~ meteoroloji haber-
leri. 20 •s Türk müzlil 1 -
Suzinak PetH•f, 2 - Muı· 
tafa Nazlflıı ıuzlaak ıarkı: 
( ::)enılz bu sabah ), 3 
Muıtaf a Nazif in ııuzınak 

ıarkı: (Ümltalz bir ınfıle), 
.t Ahmet Raıtrntn suzi
nak farkı: (Söyle ey co.ne.oı 
ruhum), 5 - Lemlnln Hü
HJDJ suzinak ~arkı: {O gü· 
zel gözler le), 6 - Saz ıe 
malı!, 1 Kemençe t11kıl· 
mt, 8 - Arifin suzinak ıar 
kı: (Bir melek ıJma peri), 

9 - Şe•ldala ıuzl•ak ıarkı: 

hasırlaa•a11na baılanmıı · 
tır. 

Lise YI öğretmen okulunda: 
31 May11 çarıamba ıl•ii 

bu okultarda deraler keall-

mlt •e kaaaat aotları mek
tep idarelerine •erllmtıtlr. 

Buıiin öiretmenler meclisi 
toplanarak talebeni• 11aıf 

geçme •azlyetlerfnl teıbit 

edeceklerdir. 3 Haziranda 

••• aınıf talebeıtnln 16zlü1e 
kalacaklara illa edilecektir. 
Sözlü 11•avlar 7 hazlraada 
baıla1acak •e 16 hazirana 
kadar devam edecektir. 

17 Haztrancla da lııelerln 
olıunlukları baıhyarak ay 
ıonuna kadar ıGrecektır . 

Diler 11nıflarda yarıadan 

ıoDra denler kesilecek, 12 
haziranda da ıözlü imtihan 
lara bnılanacaktır. 

Daimi Encümenin teplıotısı. 
Diin Daimi Vıllyet EncO · 

meni mutad toplant11111ı ıa
at 10 da yaparak devalr
den gelen enalu tedklk tle 
bazı ma1arafatı m6zakere 
Ye kabul ettikten sonra top · 
lnatıy ıon vermlıttr. 
ı----------~-

( D6çarı hicri yar ), l O 
Mahmut Celiddtn Paıanıo 
ıuzlnak ıukı: (Nflrl firkat), 
J 1 - Mustafa Çavuı ıuzl · 
nak ıarkı: ( Canım tezdir ), 
21 30 K.onuıma, 21 45 Eı-
haın, tahvi lat, kambiyo -
nukut ve zlrıuıt f;oraaı• 
(fıat), :ı l .65 Neıeli plaklar, 
22 00 Müzik (Rt1aıetl Culll · 
lıur Ftli.rmonlk Ork . Şef: 
Praetorluı) L Van Beetho· 
Yen: 2 nci Senfoni, R~ ma-
jör Op. 36, a) Adaalo mol · 
to-Allegro con hrfo, b) 
Larıhetto, c) Scherzo - Trtoı 

ç) Alleıro molto, G . Bızet: 
Roma Süit•, a) Andante tr 
anqulllo Alleıro agıtatO• 
b) All,,ıro Vtvace, c) Ao' 
dente molto, ç} Alleıro • 1· 

vacıulmo. 23,00 Son aJ•O• 
haberleri ve yır.rınkf prol 
ram. 23.15 24 MOztk (Ca•

band) Pi. 
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lir tem••• güal aıteden 
••Dra ıerl dinlyordum. lu
aaltaeı .,,, 11cak •ardı. Be. 

Jaa Jollar ılzl kamaıtırı

Jor .balaçeler araıında zeytlD 
•laçlarıaı. kltlk ••t•lerl 
teıla1an, t•tuıtaraa ılk 
dea•k, ıl••t ıtimlt altıa
.ıa eaakl yerl•I deilttlrmlt· 
ti. Ne Hrl• bir ıllıe. •• de 
laaflf ... , rlzılr •. Sıcak ha-

••••• tllreyltlaclea, aiull•• 
b6celderlala titl• ıGrliltlll 
••ıtklıladea baıka bir ıey 
Jolr. Bu ılrlltG kulakları 
aatarlaıtmycar . Boı o't'atla 
inime anııaın bir ılrl be
Jaa •• çıluaca, 7olua to:aua 
da• kurtuluncaya kadar 1ı 
rldtim. B11raıının adı ea· 
lnt -vlaceut duralıydı. Kır

mızı klremttlt, uzun damlı 

bir kaç flftllk e•I. Solmuı 
bir b•ket eıbl zalf laclr 
•iaçlarıDtn içinde kuru bir 
ark •e kiy6n 6b0ır ucuna 
karıı karııya kurulmuı her 
klıeıl bir yela bakan lkt 
laan. 

Bu komıu hanları• bir 
kaç lauıuılyetl bana çok do
kuaclu. Bır tarafta faaliyet, 
hayat delu bir yapı 6nünde 
kapılar1 a,ık bir poata ara 
ba11 duruyor. Terli beyı•r· 
ler koıu•dan çıkArılmıı. 
Y•laular kı .. du•arların ı61-
l••l•d• btrıey içmek Jtin 
acele yola iniyorlar Araba· 
etler anıarlarıa altına aeria 
1•mek lçla •zandılar. lçerde 
lıGflrler, •airalar, maıalara 
•'8rulaa yumrukların ılrll

Uilerl, bardak ıanıırtıları, 
blllrdo •e limonata gürü~
Uilera · · BüUia itu vel•eleye 
la&klm ıen bir ıea, bir ıarkı 
'eacere camlanaı .anarak 
Jllueldt 

Ctıel Marıataa, 
Sabah elu•ca 
CGmtı deıtlılnl alır 
Suya ıtder. 

Bu banın kar1111adakl dl · 
l•r han akılae terk edtlmlt 
ııbı •eaılzd ı. Ba .. çede fidan 
larıa altıDdalıd otlar kuru 
•uı. kırık peacere camla 
randan kapının üatDne thU
Yar bir ta•u• ıtbl çırkin 
defae dalları 1arkıyor. Baaa · 
~•lıları kaldırım taılıtrlle 
~l~e••ıı. O kadar za•allı 

•anzara Yeriyor kl, .. ura-
~· bırıey içmek için ıoeo 
... r t aıanın muhakka k içi 
•1ılar . 

* l .... rerı ıtrloce kendimi ka 
b~l •lı , bomboı bir salonda 

'td~::- · Günlin ıöz ahın 
,... •lana rafmea burası 
be..• çok karanlık ve bom 
,t .. o b,rd •tüne birkaç tozlu °'' •tıa :nra laadıiı bir içki 

lir~•ı, 6tede .. ., çatlak bl
diı. 

1
°· bır ıarı kaaape, 61-

.. r c:& 
1111 

ağır ııcaiın ahıatla .. ,, 
•l1aeıd • eıkt bir tezılb •• 
Ôaı er.. Sinekler, ıloekler! 
dar •Ch1ade bir arada b• ka 

T 
Çolc •inek 16rmeml1Um . 

a •• •ın , pencere 
~~•larıoın, bardaklarda ıal
I .. Salkım.. Kapıyı a~tı-

1111 zıııaaan bir ko•ana ıtri · 
J•r•uıu· ..... &rktldım . 

Çerçıve aralıiından, pence 
re 6ntıntle d&kılmlt uzakla
ra balran çok dalıın b&r 
laadıa ıirGnlJor. lkl defa: 

- He, etelcıl.. Otelctl .. 

1 
Biye ıeılendlm. 

Alır alır döatiü. GizQmü 
bu zavallı kö1l6 kadının yti· 
züadea çekmele mecbur 
ohlum. Buraı•k, ~allak, top. 
rak renıt lıtlr yüz . ihtiyar
lar gibi çe•eılnl peabe bir 
llezle ıarmııtı. 

iyi lıtaktım, bu katlı• tlatl
yar tllllldl . Fakat ıöalerl 
ıılaktı, 16z yaıları henls 
kurumamııtı. 

- Ne lıtlyoraunuz! Der 
ılbl ba•• baktı. 

- Bir claklka dinlenmek 
Ye bir ka~ t•Y içmek!. 

O, bir ıey anlamamıı ıt· 
bl ıaıkın, ıaılun beal ılbCi · 
yordu 

- Buraaı lokanta deill · 
ml? oı,e ıerdum. içini çek· 
ti ve: 

- Ôyle.. Lokanta • lıte
dlltnlz! . fakat ılz de baıka
ları ıtltl niçin karııya git 
medlalz? Dedl. Bu ıual 

tuhafıma ıitmııu . 

- Yaaınızda kalmaktan zevk 
alıyorum! Diyerek ce't'abını 
laeklemeden bir maaaya yer 
leıtlm. Artık ciddi koauıtu. 
jum41aa, onunl alay etme
dıjtmtlen emin olmuıtu. Te· 
laılı telaıh gidip ıelmeie 

baıladı. Çekmeceleri açar· 
ken, tlıelertn yerlerini de· 
ilttlrlrken, bardakları ıtler 
ker.ı ılneklerl ürlsltüyordu. 
Epeyce zamandan beri mlla 
far ıelmedtil anlatılıyordu . 

Durdu, betbahd baıını elleri 
ara11na alarak ayakta bir 
ilaç ıaatye d610adl. 

Sonra, Gç taraf bir ye
re geçti. Elinde taı ıdıjı bl · 
yQk anahtarların ıHlal itlt
tlm. O. lztlraplarını içine kl 
lttlemiıtı Tabakları yılc adı, 

tozları ,ddı, hamur tekne· 
ılnde ekmek aradı. Zaman 
saman içini çekiyor, bunal
tıcı ıe11ızltk araunda b ir 
a .. h yGkaellyordu. 

On bet dakika ıonra ya
aıma btr tabak kuru 6z6m, 
yenmez bir hale ıelmlt bir 
beancalre ekmeit ve kapalı 
bir ıtıe ı le ıelch. 

- lıtn.z . bitirin pancere 
&nündeki ıu yerinizi ft tmak 
lçln çabuk dönün ıevgl lt 

mlıafırım!.. Diyerek çekti · 
dl. 

* Onunla biraz fazla ka'a 
bilmek için 1emeil ya vaı 
ylylyordum: 

- S tze her zaman ıık 

• ık ınıuftr ıelme• değil mı? 
Diye ıordum 

- Hayır bay, hıç kh.'Dıe 

uiramaz! . Dedi. Bir zaman
lar bu köyde yahaızdık, 

• zaman ıımdıkı 1ıbt deitl· 
dl . Bltün atlılar bizde ka
hrlar, yolc•lar o yemekle 
r lal bizde ytrlerdl Komıumu· 
ZUD kartı mQe11e1eyl açtajı 
16ndeo beri bls çok kaJbel
ttk. Herkea oraya sltmeJI 
cl•ba tyt buluyor. Btzl• ya
•ımıslla •neak tstlrap yer 
ahr. B• yuy••Y• bu bale 
setlrea odur. Ben htç bir 
ıeyden ıı"iyelcl tlefdl•· 
Allah bl1iikt6r, berkeelo 

lr11ıınettnl verir. 
l"akat lkf evlldım 6ld0, 

enlara yanıyorum, ben •Htl 
ıOl erhn. Komıu hacı her 
... eilentrler. Bu hanı tu-

Türk-lngi
liz dekfa-
~asyonu. 

lzveetla ve Pravda ıaze· 
telerlnln 1-4 marıı tarihli 
nlıbalarında Taıın (Ttırk _ 
laılllz dekliraıyonu) ltıılıiı 
altıada 't'erdlll haberler ••ı· 
redtlmlt •• bu. haberleri• 
birinde Aaadelu ajaaııaıa, 

Baı•ellll Ref•k Saydam ta
rafından OD iki mayııta TGr· 
ktye BGyük Millet Mecllıtn

de okunan ve Mecllsce mit 
teflkan tanlp etltlea TGrk _ 
lnglliz dekllraıyonunun m•t· 
01• 1 ••rdtil lıaret etlllerek 
dekllraıyoa aynen tkUbaı 

olanmuıtur. 

DJier bir haberde, Rey 
ler ajanım an Baıvektl Çem . 
berlaynın A•am Kamaraııo· 
da Türk - loıılız aalaıma. 
11 bakkındakt delıllraeyoau 

tan dantellh, boJnunda Dç 
dizi altın taııyan güzel bir · 

Arallı kadındı. Po•ta arabaıı~ 
nın koadokt6rü onun aıln 

olduğu için bGtüa yolcuları 

oraya ıötür6r. Rode11an Be· 
zanea 't'e yanıtnerea den bQ. 
tün ıençlerl bu kRdının tat 

lı dtli kendine bsilamııtır. 
A.raaaeılar onua yanında ka . 

labllmek için t1k aık tur ya
parlar. a ... burad" ... r ıün 

yalanızım, malnolacaiı•· 

Her gftn al•ımı cama dayı -

1arak oradaki faalt1et1, ka- ' 
lalulıiı ıeyrederlm. 

Yolan 6b0r tarafı•da bir 
kaynaıma oldu. Poıta ara-

baaı tozlar araıında hazır 

duruyor. Kamıı ıeıl ltlllldi, 

.. oru öttü. Kızlar baimıa· 

rak kapılara koıuıtular. 

- Hoıc• kalan!.. Hoıca 
kalan! . Bitün bu ıOrültGnQn 

d • 

a.kudı.ıju bUdtrd ıj t kayde · 
dılınlttir. 

(«Rep6blik» adındaki Türk 
gazeteatoıo bir makaleal) 
.. aılıiı al tında IDtltar eden 
lçincü bir haber.le ıee fÖJ· 

le deatlmektedtr: 
- «RepGbllk» adındaki 

Türk ıazeteıl neırettlil bir 
baımakalede» Doyçe Olplo· 
ma tlt - Polltlte ICorreıpon · 
danı» adındaki Alman ga . 
zeteıfnlo Ti .. klyeye yaptıfı 

"teııvatye ler» e karıı ıtddetle 
mukabelede bulunmaktadır. 
Alman gazeteıl Tt1rktye1e 
demokraat memleketlerle 
mlizakerelerde hulunmamak
hiı «ta ••iye etmlı• 't'e hal
li, Türkiye ıulhu muhafaza 
etmeyt lıtlyen devletler 
celchealne ı hı hak etUil tak· 
d•rde, bunun Türkiye lçln 
fena neticeler vereceflnl hl· 
le ima etmtıttr . 

«Rep6bllk» gazeteel, Tür
ktyealo dafma mOıtal&ll bir 
alyuet takip ettlilal •eken· 
dt dahili itlerine mtldabele
•e mtl1aade edemlyecellat, 
bildirmektedir. 

lneıtla gazeteılntn 1 S 
ma y11 tarihli aüıhuında 

(karıılakh yardım hakkında 

Ttirk - lnııltz anlaımuı) 
baılliı altıada lntlıar eden 
baımakalede 16yle tlentl•elıı· 
tedlr: 

«Son zamanlarda vuku 
bulan hldlıeler, biç tll!lhe 
JOk kt, beynelmilel •aztye· 

tin ıerılnllilnl tlddetleodtrmlı · 
tir. Hidlıelerla bu lnklıafıaı, 
f •ıtıt devletlerıa tecavlzklr 
ıayelerl yolunda bulunduk
ları ıtmdl büU:la vuzubtyle 
telteyy011 eden Balkan yarı-

iatünde ıGzel .. lr ıeı Itır maduı memleketleri b6y0k 
ıarkı Jükeeldı. btr tlelaıetle takip etmekte. 

r er. azı a aa memle-G6mlı deıtlılnl aldı dl l B 8 lk 
Suya glttl ketleri, meaell Arna•utluk, 
Üç armalı ı6v.ııyle dojradan doiruya teca•l-

On\ID döndiiilali ılrmedı zün kurbanı olmuıtur. Yu· 
Bu ıeı otelci kadının v6 ıoıla•ra, Romaaya •• Yu-

cudundan Orpermeyle ıeçtt · nanl ıtan tae kendi ııuklal · 
Hana dönerek: lerlnl ko.ybetmek veya bazı 

- 1ıltlyor muıunuz? Bu •mpeı yallıt de•letlerla bir 
ıarkıyı benim ltocam ı6yH mtiıtemlekeıl hallae dBımek 
yor. Güzel eeıl •ar deitl · teblikeel altında bulunmak . 
mi? f>edı: tadırlar. Biyle bir tehlike 

· - Ben ı•ıırmııtım . ıll ıtleal penpektıfı yalnız 
- Naııl ... Kocanız mı de·I I Balkan memleketleri için de

dialz? Fakat nas l olur, oda ilidir. Bu perapektıf, Akde· 
karııY• gidiyor? O zaman 1 alz bo1unca Balkaa yarıma. 
kindar fnkat tatlı bir bakıı · dıuı etrafında geçen 't'e b• -
la bent ılizdü : 1 ra larıaı bolazlardaa ıeçerek 

- Ne ıöyllyonun bay? Karadeniz ha•aaılyle btrleı · 
Erkeklerın bepıl onuo eıbı· ti ren deniz yellar1atlan ıer · 
d ır . Onlar ıiz yaıını ıev- beıtçe lıtlfade etmekte . .. 6 
m ezler. Ben tıe çocukları t6n var!ıftyle meDfa•ttar 
mın ö:6uaüodeo beri her aıüa bulunan dlfer memleketler 
allıyor um . . Soara bu koca için de bir tehlikeyi malate 
yapıda keDdimde• baıka •I bulunmaktadır. 
ktmıe ,oktu Senim z•••ll• lıte bu •azlyet lırarıııılMla 
Ojoıem çok buaalclıfı sam•• dominyon •• ml•temlelre · 
içmek .çJa karı••• ••der.Çek lerlaln metrepell• de••• yol-
ılzwl ıeıl •ardır. Arla lra ları •••ıtHlyle baflaaaa in · 
dıa oo• ıarkı -6yletır Su• ••ltere ile dofrutian dofru-
tu!. lıte yine batlayor. ya Balkan memleketleriyle 

Gözlerinde oau çirkin b•llı bulunan •• teca•Ozl• 
«Ö•teren iri ıöz yaılarlle el- arhk keadl laud•tilarına yak
lcrto: yukarı kaldırmıı Oje.. laıtıfıaı bl11etien Tlrklye 
nın Anlh kadın lç\o ıö,ledt ara11nda, bun•aa bir kaç 
il ıarkıyı dinltyordu saman. •••el, mtlll ••nlyet-

«Ooa tik defa elarak lerl menafii lktlza11 karııhk· 
ıiin aydın ıüzel meletım!» h teabb6datı thtl't'a eden ••· 
Dedi. atı bir l'lln dabllaade de . 

Çi.VIREN: H•lil Saai •••lı lııır aal•t•• aktlı hu. 

t 

Alman - Leh ihtilafı 
Sulh_y_o_lu- i/ehal edilebilir mi? 

'

'{AZ""' Eski !,:ansıı Nazır~arından Henry Lem•ul 

ti 
alul•• ıorünl1or . Fakat 't'ahlm lh-

<tUcn0tllf kıtoa• D l 
k 

1 in m6· ulaflar çakmaeı thtıma lerl 
olarak harp tehlt eı D lr 
bıın bir mıkyaıtll azaldıtını de ço .. 

L b ıbttlafıoıD Ev fe!a . rneaelen n tu110· 

• e Alman - h:lle.iılecd lol da blrtblr ıne zıd tezler h ç 
ıulb yolu ile te yaktaımıt deflldir ve an. 
ben zanaetmlfOrUlll· l acakları blr ub~ da gô· 

l lt l • Al· •t UaıumlJ•t e, a 1 ' rülmüyor . Hunun da aebebl 
.J h kı bir ıu-

manJ• ıle a• • 11 l d 1ayet baatt: 
retle blrleımeJI kabu de e~ Alma•J• ve Lehlıt•D ar•-

cdCorl er ... 
rek, Danetı •• çık- 810da tabii n mahdut men· 
meıelelerlDID bir harp dO fut reka~etl yok. Hlklml-
madan, itidalle halUol yet r~k•betf, eıu arzuları• 
ıOndli denlll1or. Gene umu· ç 1 rpıımıuı var. 

· ' s. laırıltıre mi kııoaate. gure, k Alaıanyn Danz.Oe lktlıa. 
tle t-'raoıaoıo aldıkları ıere dtyatı bakuıundan muhtaç 
aıkert, gerek ııyaıt ted~lr deill . Bu vaziyetten Şerkl 
ler devlet adamlarının ıoJ· Pruıra le olan rallıtuı da 
led

1
1klerl kuv•etll ıizler Al- hl" bir tektlde zarar s&r 

•- b deTletle- "' manyayı arh• u mn1or. t\lmanyanıo latedtll 
rla gerl çekthot1eaeklerl, barttflda Almaoyaoın 1919 
bu tehlikeli ııe girer•• ken dao efYelkl ıekllol, evnll 
dlılnin zarer edec•l1 buıu- mütevost bir ıekllde. ıoora 
ıunda ıko• etmlıttr. tamıunty1e, tekrar elde et· 

BütOn bunlar ~.!'kü~ mek .. 
kında müzaker-'ler baılamıt· L~ bl.tflD da ltunu pek l

1

l 
ta . Baı•ekıl Reftk Saydam bıllyor ve, bakla olarak, 

T ki e B&ıy6k L h t blr tek bDyük 
tarafındın Gr Y e l ı anın 
Millet Meclıılod• ı 2 ma1ııl• nehri olan Vlı~O . ün muaıa· 
okunan dek'iraıyoadan bu bıoa bakim olaa Oanztıd• 
milzakerelerlDı •ıaıı Qzerla· hu•uıi haklara 11hlp olma 
de kartıhklı taabbüdataD oıD •e dofrudan dolruJ• 
merlyete 

1
eçecell aauht•llf deaızle mOnuebatta bulua 

ıartların daha doirll bir ıu- maaıoın keadiıl l~ID bayati 
rette ta1ın• aaakaadt1l•, hl· bir ehemmiyette olduiuDU 

la devam etaaekte bul•adu· dOıt:i•üyor. 
ıu anlatılmaktadır lkl memleket arazlıl ltl-

M f
•h aaııakerelerlD rtbırı1le bu aoktada karır 

aama • Ak ıımdıkı 1afba11ad• bil•, b • lıımaktadır. Onun lçla, bl-
denlz mıatakaııad• bar • rlılntn ılerletllaıeıt demek, 

l 
._ ltlr teca • ki Leıtl· 

mlacer olabl ec•• I 6teklnlo topra arıaao • 
yfiz ke1f &yatl takdtrıad• •· meıl demektir· B• •a•IJ•l• 
ılltere ile fark11•818 mOeı· 1919 d• ltuluoan laal çar ... 
ılr bir ıur•tt• ııbtrllil ~·· mOmkOa oldulu kadar iti · 
pacaldarı ye blr .. ırlerln• er dallı .. makAl.iG •• •il&· 
cihetten karıılıklı 1ardım yetler prenıtbıne dayaaıyer 

buıuıaada ı6ıtereceklert .lu . 
preaılp 1tıbartfla bir ~:ı::~ Bu ıekıl, Leblıta• l~ID 
fakat h•ıule · ı•l•lf • munfıkhr Almanya da b•

maktadır . deki&" 
Aynı samanda ba 1 raıyoa buaclıo itiyi• Ba -11•••• t•· 

ka•larda da ••• 
d ı et· 

mini zar11r1Ual erp f 
6 tl• k11•· 

melde •• ltuDu• • ra •ak· 
veden f lll• çıkarıl••11 

ki 
·····"·' 

ıacltyle her l 
1 •aktıdır. 

lıtlıarM• bu a• 
Bunun ay•• dek1&raı10•· 

d •ıad• laıtlta 
a ylae ayaı 

BaıHkllı ÇemberllJD tara· 

f d A m "a1Dara11nda 
ID aD 't'8 a 

ekunmuıtur. 
T ürklye ile laıllter• ara-

ıında ltlr karıılıkh 1ardııa1 
anlaımaıının buırlaamakta 
oldutuou btldlr•D bu deldl· 

1 a ileride 
raıyon, teca• suD 
m•latemel ı••tılem••I teh · 
Ukeıl karı111acla mtle11lr btr 
ıulh cepbeal teıktll 1oluada 
atılmıı adımlarda• blriıl ola· 
rak tellldıl olmalıdır. 

fe•kal&d• Yeha•el k••· 
betlen beyael•llel •a•IJ•tl• 
teafrl altı•d•, ••lh .. ••r ..... . 
letler, ıeca•lsl• bls ... I 
lalrııafıaa kartı ko1•ak lçbi 
teılrıl&tlaa•aJI •lmlrOD kı · 
lacak yollan •e •a•ıtalara 
bulmaya çalııataktadır. TOr
klJe ile l•stlterenla alrdet
m•r• basırla•dıkları aalaı· 
ma hiç 1ıph• yok ki, teca· 

9
tsl• A.nupaaı• J••f mıa

takalanaa 1a1ılma•ına maal 
olacak , .. &ae mleHlr •a· 
,

1
ta ola• slaclrln halkala· 

rından birini t .. kıl eyl•m•k· 

tetllr· 
91sPl Tlrklyealn ba1att 

(S-- tllr ........ ,, •• ) 

au bir ıulb muabedeıl ile, 
bir de ı 933 mlıakı il•, tkl 
kere kabul etmlttl · Bu 16a 
vaalyetlD deftıttrllmHlnl tı 
tedıklerlne ıöre, ancak lkl 
hal çareıl ileri ı6r0leblllr: 
Ya kabul, ya red .. 

Danzle da bir raJll• 
yapmanı• biç faydaıı 1ok· 
tur Netle• olarak, ltu 16• 
euıen btld&flml• bir ıeyl 
6jreneceila: 

D•ozııde, Almaa aOfuıu 
ekıerıyetl teıktl etmektedir. 
Bu ıeblrde abahDlD mahalli 
haklarını muhafaza •• Le· 
blıtana, llzım olaa tlıttMdl 
kolaylıkları temtn için lau 

ıuıl bir tdareJ• lüs11m ol. 
madılı bununla lı'9at etlıle· 
mtyecekttr 

lir rerllma mOracaalı 

deri ıir•• Nası ı•~•telerl 
neJ• Çek .. lo•ak1atıla .ıa ltu 
ıeklld• hallrıa reyine mlra
cael ı .. u•-u _.ıuyorlar? 
Halbukl bl1I• bir 1•1 ,.a
pılmak llsımıa, a11l oraıı 
tçl• yapılmalıdır . 

ltalyanıa roll bu meıele· 
.ıe de ıene Mlalh aalaıma
ıı•dakl ııbı olacaktır: O 
hlcllıede ltal1a, l .. tımal ••
yel.len kararlaıtırılmıı, aa -
latrl bır ta't'a11utta lıt•lanmuı 
•• bunun netlceel yalnız 
A.lmanyanın m•afaatlne ol
muıtu 

Mlllno anlaımaıı da, Re
ma-S.rlln mlhYerlnln Ro
ma tarafına hareketlerinde 
lıtıklil temla etmtı dei&l· 

(Sollu cllrdt.c& ıa,facla) 
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y ı ı mış 

rı e den 
evk ahrlar? 

(Baıtrırafı ikinci sayfada) 
ıtyle beraber aeçlrlr ve çok 
ıevdlil doıtlarından V eroıl
lıf ia ı tr uç oyaomayı bil 
ha11 pek icazetli bulur. 

Po' onya HorJclye N zm 
Joıef « , ılğara ve yeme 

er kl111dır . Loodrad ki t r· 
zılerlD btle ltlEUl ile reydir 
elifi bu ı ık dıplom&hD 8t 
ylzden fazla eD m6kemmel 
ctnıted kr vatı vardır. 

Tilrklye Cumburrefıl Ge -
ner 1 lımet , kendisini ta a
men meml et ıılerJne •er
mtı fiy k bir llmadır. O, 
çalııırken istirahat etmeılal 
haıka ejlenc lerle lıtkabat 

et.:ı.eye terclla eder. 

* Muvaffak olamamıı bir 
m imar dlJ tanıdığımız 

A.dolf Hltler, ıece\erl yalnız 
baıına daıo Qr •e bu eli· 
ıloeelerl lçtade muaa.am 

lnalarao pllnl raaı teker, 

teker 16zünün öninden ıe 
~lrtr. Maamafıh bu bina 
pli ları kıymetıılz ıeyler de· 
i lid ir . 

Ara 11ra Httlerlo reılm 

yaphlı ela malumdur. Son 
ıı:amanl rda açılao bir Hr
ılda Alman dlktat6ıünCin 

bir tabloeu oo beı bla mar
ka ıablmııtar. 

Muuollnt fae ıtdetH ıpor 

lar yapmaktan ze•k alır. 

ltal7a dıktat6rlhıln \,tsıı:at 
tayare lı:ullaad ılı ve otomo 

illerini 1ıldırım ıGratlyle 

idare ettlfl eluerl1etle ma
l6mdur. Mu11ollnl1 metoa\k· 
lete, beyılre binmekten hoı
laodıiı rıbı yiizmeılol de 

••••r. 
lıpaDJ& dıkte.t6rl Franclı· 

ko Fraoko, kım11nıo •e ço
culd rıoıD 7aaında oturma
ya bayılır. Frankonua çok 
glbel lllr ıtlilı kollekılyonu 
•ardır. 

Sulh adamı Ncvll Çem· 
berliyn, ılfaradan, vlıklden 

ve b lak vlamaktaD zevk 
alır. Çemberllynı politika 
buhranı rı araaıoda dahi 
kuvvetle allk dar eden hl. 
dlıe, ooua kuıculuiudur. la· 
rılız Baıve tll iıı:aıculuk lle 
mtade ı li.hlyettar bir adam 
tlır . 

1 

Dal dıye de bıaıkletle r s
mekt n z •k olır. Fr DllS 

Baı•ekllınıo kendi eltyle ıcr-
'f ol uiu ılğ raları mQza · 

~ relerden vakit bulduk~a ar
kay arkaya içmesi oaun ta ~ 

bli ahvellndedır. 
Erkanı Harblyel Umu•lye 

Refıt Gametin, ıulu beya 
güıol resimler yapar. 811 
reatmler muhtelif renkli çl· 
çeklerden fbarettfr. B11zan 
onun Bay Daladlyeye kendi 
tablolarından babıettlil .ile 
'f'akldlr. 

Fran11z Cumburrelıl Bay 
Lebrun, 9ocuklarıaı11 yanı11-
du oturmakta11 aldıiı zevki 
hiç bir yerde bulamaıı: Sa
zan o, huıaıi arkadaılarına 
ıu ae•Jden bıklyelr ıö7ler: 

- Bir rüo küç.ük oilum 
ıaaetedc bent resmimi g6 
rür 16rmez göz yaıları tçla-
cle ağlamaya baılıımıı ••, 

- « Baham alc!I!» 
Diye av z avez h ylur

mııtı . 

Aaaeıl riiı halle oau teı· 

ldu debılmlı ve benim na· 
zırlıia ıeçllmem do!a yfılyle 
ıasetede ream!mlo çıktıiını 
lırendlılnc ıüçl6kle anlat · 

mııtı 

Şarl Nuag 

Tı rk ., Sovyet 
cloıtlugu. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 

beraber, mOıahıl karııladıfı · 
nı, de•am edecek mGzake· 
r lere lsaptyı kapamadılını 

y zıyorlar. 

Tan ıazeteıtae 16re Mo· 
lotof anlaımayı fmkln11a kı
lacak biç btrı•Y ılyleme· 
mlıtlr . Deylt Telgraf bir ta
arruza kartı Raıyanıa bloka 
ılreceil kanaatindedir. 

Londra, 1 - Moıko•adaa 
b1ldlrlll1or: Yarın akdedile
cek olan yOlnek So•yet me
ellılerloln müıterek toplan
t111nda, bizzat mecllı relıtte 
dlAer bazı mebuıların tale
bi Bzerloe, B ıvekll •e hı· 
rlcly komleerl Molotof ha
rici ılyaaet hakkında mlhlm 
bir beyanatta bulunacaktır. 

Baınkll ha ı.eyanatında 
l•ıtllz Fraaıız ıon tekhflert
ae de temaa ederek, So•· 
yetler Blrlıtıota ılyaaet •e 
noktal nazarını lsah edecek
tir. 

Moıko•adakt laıtltz aefl. 

rlle Fran11z maalabatıüıı:arı, 
Molotof flo daimi temaı laa. 
l!ndedlrler. 

Diler taraftaD CeDeneden 
Lo•draya dönmiiı olan Sov· 
yet ıef iri Malıky de bu ıün 
hariciye müıteıarını alyaret 

et mittir 

/Filiıtinde 
vaziyet. 
(Baıtarafı btrlncl ıa1fada) 
meaıub Halli Şanın claa ıe
ce Beytllllbtmde öldOrGl· 

ml\ıtlr, 

Kadlı, 1 (A.A ) - Düa 
aabab Ha1fada ltlr vapurda 
meydana çıkarılmıt olaa 
401 rızh muhacir bugG.a Ft. 
llıtfn toprafıuda 1erbeıt bı 
rakılmıılardır. Maamaftb 
bunların adedi 6nCh•Oıcleld 
muhacir llıteıluden tenzil 
edilecektir. 

ahk sir ıicareı '' 
ıınayi o~aıından: 

Balılr.eılr vlliJeti merke
ziola Eıktk uyumcular ma · 
h lleılnde 14 numarala e•.le 
oturan Tfirklye cumhuriyeti 
tabauından olup HüyGk Şa. 
dınan alvarında J 6 numa · 
ralı dGkkanı ıkaaıetılha ti 
cari ltUbaz ederek 937 11 -

lı•daa beri attarlık ticareti 
tle ııttıll ettlilnl beyan eden 
Muıtafa oflu Muzaffer Çan· 
t vıa un•anı ticareti bu ke 
re (Attar Muzaffer Çantay) 
olarak teectl edıldtil gibi .. u 
un•anıa imza ıeklt de Türkçe 
el yaz11lle (Muzaffer Çııotay) 
olar k tlcart:t kanununu• 
42 ncl maddealne ıöre Ba -
lıkeılr ticaret ve 1aaayl oda· 
ııoca 31 · 5 • 93g tarihinde 
108 t sicil ıayı11aa ka ytiedll 
dtj& ilin eluaur. 

?0RKDILl 1 HAZiRAN IU9 
! __ ...._ ................................................................. ._ __________ ................ -

Tü:rk-Jngiliz deklaras;yonu ı-
(Baıtnrafı üçüncli aayf dA) edtlmeılnt latthdaf eylt,en 

A.rrwr·-ı 
Fahriye Altaylı menf aetlerl de keadlıtın• hu bütQa h yretlerl dalma 

ılfaaetl takip etmeılml lmlr · 
dır. TGrklye, btlh Ha bo
iazlarıa hakimi olmak itl

barl"le çoktaobert müteca
•lz memleketlerin lıtllicı 
dftıOı:ıcelerlnln bir hedefi 
olarak ltulunmuıhu. TOrld
ye ıon zamanlarda bu •a· 
zlyetln tehllkeılol ltOtln 
keıklallil:vle hl11etme • baı· 
lamııtır. lıte bu keyflJdı 
TGrk - i•rlhz m6zo.kerele- 1 
rinfn gayf't lyl11 etlcelere .. .,.J 
maıını tesri etmtıttr. Şara · 
1101 da kaydetmek ll•ımdır 
lırl, Türlılyeye bu yolda, 
keadlılaln t.ca •Gze muhalif 
deYletler cepbeılne lıttrakl
ae maal olmaya çalaıan 

mGteca vizlerla ihata t•ıeb~ 
büılerlnl tie nazara ftllaar& 
almak icap etmtıtlr . 

Burada «Do1çe Diploma -
Uç -- Polltlt• Korreıpoa

daaı• ın 16zumıus cTa•ıl

J•lerJnl» zikretmek icap 
eder Bu yarı reımt ıazete, 
TilrklJeJe demokrul mem -
leketlerl tle müzakerelere , 
ılrlımeıtnt tanlJ• •• a7aı 

zamancla da buna ralmen 
bu yolda •idene T6rkl1e
nlo maruz kalacağı fena 
aetlcelere telmih eylemekte 
ldt. Maamaftb, bu «taYılye • 
lerl Tiirklye matlmat Ye ef · 
kirı umu•lyeılnfn haldı ve 
yerinde m•kabeleılae marus 
kalmıt •e Türklyeola ken
dt harici ıtyaaetlne hiç kfm
ıenln müdah•le etmesi•• 
m6ıaade ede•lyecefl bıl 

tilrllmlıtlr. 

Sovyetler Blrlııı, laer ne
reden aeıet edene etala. 
ıulla da •aıınıa m6e11lr ıu · 
rette mftdafaaeının teıktl ı 

memnuniyetle ıellmlamııtır. 

So•yetler Bırllfl , bu yolda 
Türkiye tarafından ahlan 
adımları, keudlılyle doıtane 

mflnaaebetler halinde bulun
duju için daha hfirfik mam· 
nualyetle müıahede etmekte ' 
dlr. S<'Yyetler blrlffl tfe 
Tirkl1e araaıoda mevcut bu 
doıtluk ıeçen sonbaharda 
Tcırklye H rtclye Mekllt Ş~k 
rü Saraçofluauo Taaı mu
halatrlne ••rdlöl bir beya· 
natta ıöyledlit ılbt. cboı 

b!r ılyaıl ef111ae değll, fakat 
me\ulelot Türklyede ve So•· 
yetlet Bfrliffnde yeni rejim · 

lerla tee11lhiinden b rl •ukua 
relea hGylk ehemml1etll 
bi.dtıelerdea almıı bulunan 
bir ••kadır. «Btr taraftan 
T&rk milleti •• diğer taraf · 
tan Soyyetler Bırltll mlll•t
lerl aruındakl doatluk, ya 
kıalarda !oTyet hakam~tl· 

ntn Aakarada Türkl1• cum 
hurtyetl ile yapblı müı••• · 
relerle de ıen tf adeılal bal
muıtur. 811 fikir teatileri, 
ltu güakii beynelmilel ••zl 
yet lzerlnde iki memleket 
:araeıadakt e6rGı btrltfloln 
•e iki de•let araaında doat 
luiun ıulb menfaati olarak 
tak•lyeıt arzuıuaun mlıa

hedeıtnl m6mkln kılmııhr. 

Sevyetler Bırllfl cfklrı 
umumiyeti, bütüo ... ,mı 
ıulh taraftarları ııbt, Tfirkl· 
yenla lnıtltere ile btr kartı· 
lıldı yardım anlaıma11 ak· 
detmealnl, Sovyetlar Bırlltı 
tarafından dalma bıÇ deilt 
metlcn m6dafaa edilmlt bu 
lunaa do ya ıulhuoun tak
•lyeal eaerfne bir 7ardım ıt · 

bı tellkld edecektir » 

Alman - Leh ih ilaf ı 
( Baıtaraf ı Oçl\ncü •111f ada) 
dtr; htlaklı . Şlpheelz, l tal · 
ya, ııttlkçe daha blklm •a
zlrete giren mfıtteflkinln ar · 
zuıuadn yarın, bu günden 
az nftfuı aahtbl btr •azlyete 
ıtrecektlr . 

Almanyayı tereddüde ıe•k 
edebilecek bir ıe1 •aua o 

da. aade.e f ran11:ı - lnrlll• 
blrllfldtr. Fakat Almaa1anın ı 
bua• da hakiki kıymeti ti• . 
takdir edecellntıleo pek 
emin detılız. Son hldbeler 

deki zaferlerinden, düaJaaın 
duyduiu eadlıedea l>lıbi 

tün ku••et aİan Alman ~Of· 
kualufu hudut taaı mıyor. 

Bundan baık•, ıarp de•· 
letlerl ta göıterdıklerl müı -

kül peHntlık de henüz 1lp
he7l da•et ediyor. StaU\ko 
ya birdenbire •e me•zll 
arkuıadao da - her zaman 

oldniu ıtbt - tetklo edici 
beyanatlar , .. lan ufak bir 
teca •ÜZ eldui1ı1 takdirde 
.. muml bir ltlllf a alrmeJI 
ıöze alacaklar mı acaba? 

Mr. Çemberilynın, M. 
D~adlyeala ıizlerl , ıüphcatz 

•azlh •e kati.. fakat ba 
sözlerin arasına maaleuef 
dalma, bir aolaımaya davet 
karıııyer ki, blrlblrlyle ltllif 
gayri kabil arzııları tatmine 
çalıımak tmklnı huluamıyan 
ıeralt altında ben bu ıtltl 

ıözlerl tehlikeli ıayarım. 
Her Bitler bir kenara çe· 

kilmıı. dGı6nüyor •e d ha 
h n6z bir ft!Y ı6ylemedl. 

Demek oluyor ki gayeleri•• 
Taııl olmak thnldlnl kaydet· 

mlı değıldtr. Şay t nula· 

rına kapılarak, lıu•vete haı 

vurur ve Lelabt nın ıtddetlt 
bir mukabeleılal tahrik 
eclene •eya «o\maz!» ce•a· 
bı 'Hrll~cek talr.plerde bu· 

lunuraa ldmblltr Detlce ne· 
ye •erır? 

Her Hltler lcendl•I talaklr 
edlhnlı •eya tı: miri gc.yri 

k bil bir hareket iıarıı11ada 

kalmıı a7abtlfr. Gururu, 
mtlletlndel:i beıflılık ve 

içi ode bulunduiu, ıtttlkçe 

artan flıUıacU st'lfalet oaıı 

eo feaa neticeye atılmaya 
mecbur edehllir . 

Bu takdirde Lehlıtan için 
tutulacak co ly! yol, ıtddet-

ll bir mukanmet •öıhw 
mektedır. 

Umumi harpten. ıonra lla · 
r!küllde ıekalde 7enlden c a · 

lanmıı ol n bu mllletin, 
Alman teladtdl karımnda 

bsı ejmemeıl •• teprakla 
rı laakkında ileri ılrl 

lea toleplerl red etmesi de 
Avr11paya ettlfl yardımı ae 

kadar takdir etsek yerJdlr. 

f ran11z - laıtliz blrltjloe, 
Itır temel, mGıtakll devlet
lerin kütloılae bir deıtek ol· 
malr halnmıallaa Lelıaletaaıa 

l.ADIN llA~TALil.LARI VI OOGUM ltRİN
Cİ SINlF ~rOTEHASSISI 

Tenviratı umumiye için ahoıacak ampullerin ac•l •e 
miktarlle muhammen bedellerJ aı•iıda göaterllmtf olao 
ampuller 30 . 5 . 939 tarıh.toden mbaren 15 rCi• mliddetle 
elulltmeie konmuıtur. 

lhaleel 14 • 6 939 çarıamba ıi•ü ıaat 15 de Belediye 
Enclmealode yepılacaktır. Ekılltme1e tıUrak edeceklerin 
yüzde 7 ,5 teminatlarını dalaa e•vel Belediye •ezaezlae 
yatırmaları ve fazi mal6mat almak lıtlyenlerln Beledl7eye 
müracaatları tlla olunur. 

Muhammen 

Mum: Aııarl: Azami: bedeli: 

25 700 1000 40 
.co 1200 1500 44 
60 250 350 57 
75 200 300 68 

100 100 150 &2 
150 50 75 130 

· - 1-127 

Türk Hava Kurunııı 
Balıkesir Şubesinden: 

1 . Ge•el K.•rmay Baıkaalıtıaıa te•ıtplerl tle Tlrldı•· 
ıu Geaal Dlrektlrlllln6a emri altı•cla bu Jıl açıl•akta 
olan (Ha •a Gedikli hııı'1lama 111•a11) aa er ta olnıl mHua
laraadaa eılı acaktır. 

2 - Ha•a ıedlkll laasırlama JU'f'Htna ılrmek tıtlyea· 
lercle aranacak ltellt laaılı ıartlar aıalula ılıterll•lttlr: 

A - Tlrk olmak, aaa11 •e laallHı T6rk •• T6rk 107u•-
tlan ol•alı. 

8 - Bekar olmak •• J'•tı •• •• 16, ea 4ek 11 el•ak. 
C - Sallık d•r•• •ç•c•l•I• elHrtıll o!mak. 
D - fyt laal ıalalbi olmalı. 
E - Ana •• ltalta111na 1 7okıa ••llılala rlza11aı ılatere• 

vaıılı adreılle •••ika ıiıter•ek . 
F - Ha•• ıedtklı ha•ırla•a Y••Hıaı •• laa•a ek11lla

rını bitirdikten •••ra ha•• btrltklerlnde 12 yıl ha•a ıe
dıkh erbat oiaralı vaalfe rlr••ll taahlalt etmek (Ba taala· 
h(jt fedfkll hazırlama JUYHIDa reltitkteD 'f'O laa'f'a aallık 
heyetine• J•pılacak kati muayeneyi Jyl netice •erdlld•• 
ıoara maarafı T6rlllıuıunc:a itlenmek ıuret17le yapılacak• 

tır) 
3 - Gedtklı olma.lan •••el •• old•ktao ıo•ra alıaa· 

cak aylık •o t•J~recl nm\arınıa mlktarlan ile diler eıa• 
ve ıa tlar laakkıada dalaa faala malamat almak lıtlyealer 
orta okul, hıe •e klhür dlrekt6rl6klerJae, askerlik ıubelerl 
baıkaalıklarına Türk Hava Kurumu tle T6rkk11ı• ıubelerl• 
•• rladerllea matbu projeleri rlreblUrler. 

4 - Kayıt •uameleaine 30 laaalranda ıon •erllecektlt· 
Lazım ıelea ıartları baSz oldutu rlrtlea aeoçler tem••' 
a1ı lçlade Ankarada T6rklıuıuua H•k edtleceldertıır. 

5 - Ha•• ıedtklt hasırlama 111•a11aa ıtrmek lıUy•• 
orta okul ••••aları kayıt edll••k lacre Tftrk Ha•• KurgmtJ 
ıtabelerla•. A•karatia Tlrkkuıu Geael DJrekt6rllflae .ar• 
caat et•elltiırler . 
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lıhkııir tiGar1t ıı ıınıyi ndasın~an: 
BalıkHlr •illyetl merke- oı lkametrilu Ucarl ittlllat: 

al•ln Et• mahallealade 4 ecl•rek 926 yıtıada• beri ar•' 
numaralı hanede oturaa T6r
klye cumhurl7ett tabaa1ın 

daa olup Demireller cadde· 
oladekl 85 uumarala d4kkl-

birle btr .. uka•emet al•. 
termeli elzem.it. 

M. Dalncilycden ıonr Le · 

blıtan t6yle tekrar etti: 

«Ne bJr metre toprak •e
rh'lz, ne de herhearl bir 

hakkımızda• vaz ıcçerlz . 

lıte .n tyl dlıtur bu . 81 -

ztm de llu tıllıturu tak•lye 
tmemlz llzım .. 

ba maranıoıctafu •• torn• • 
cılık Hnatlle tıtıral ettıkt•· 

tlnt beJaD eden Tallıt11 B•" 
'iletir .... SaleJ••• BensettrlO 
•••anı Ucarell bu ker• 
(Araba maranıezu •• ter· 
nacı Tahıla lemsetlr, Si' 
leymıın Benzetir) olarak t••· 
çil edlldtll eıbı b11 uu•a11•" 
fmza ıektllerl de TOrkce el 
yazuıtle (T. leoseUr, S. Be•
zetlr) olarak Ucaret kaou· 
nuauo 42 acl madtieılae ıl · 
re Balıkesir ticaret •a ıa••
yl edaaloca 1 6 939 t rtbllt · 
tile 1082 ılcll aay11111a ka1· 

dedllcllil tlln olun11ır 

~----------------~~~----------~-------~-Baaıld,!iı rer: Vilayet Mat~••tı-Bahkeılr 


