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Kaçakçılığı Re· Şehirin Mühim işleri .. 
zaletinin iç Yüzü Nedir ? Belediye Reisimiz ğ;;;t~~iz.e ver~!~i be_Ya~ 

- - natta Çaylak suyunun getırtılmesı ış~ne. o~. 

Tayare 

B? buyuk ve iğrenç sahtekarlığa teşeb- miizdeki haziranda başlanacağını bıldır ı. 
hus edenler hangi karanlık yollardan yti- ç t ld • şehireisaıesi işile mezbaha, soğuk h;~a 
riidüler? Bu işle alakadar oldukları anlaşı- d:p~s:~~ s~~~nf~~rikası inşaatı için Bele~ir1e;c~:nkası 8 

e-
lan bazı kimseler tevkif edildi. Nezaret diyemize 180 bin lira ikraazatta ~6~~üode 

0

tutarak Bele · 

it ı B Ik . /"'ere se· dty,•mlzln 11ale edecetı bu a ına a ınanlar da var, a / eSJ{ /Jı IU)'ll yardımda bu\uama· 
vinç veren haber. k 

larına çok muhterem •• 1
'· 

Beledı1e Relılmlsla imar metli Nafıa Vekilimiz Ali 
tılerla• ald yerdtil bu be. Çetlokayada• rlea etthn. 
yanattan da aalaıalacaiı L6tüf ve lıtmayelerlnlD 
üzere tehirin en m6hlm daim• müteıekktrl bulundu · 

ıılerlnden ve 1bt11açlarıadaD tumuz ıayın Nafıa Vekili· 
olan ıu ve mezbaha meıele· mlz bu buıuıta icap eden 

DivanıAli Teşekkül Edecek rni? 
Ekrem K ·· · s .onıg adalet huzuruna çıktıktan ve ifadesi alındıktan 

onra dıvanıalinin teşekkül edip etmiyeceği anlaşılacaktır. 
lerl 1alna bir ıaa1aada izeml yardımın 1apılm .. mı 
balledılmlı olacaktır. allkadarlara emir buyurdu-

Bundan du1dujumuı lar. Bu 1ardım da 1939 ha· 

cu.,mhurf1et adltyeıı ıe· ıüne bazı bedbahtların da 
~~:.u:~~!:ankberıı~ ~ühım rladisenin katalmHı •e bu ıuretleTür· H. Naci lodanaz 

... çı ı.ı hadi C. H Partisi büv. ük lcu-
lle l ıeat Adl kl1enin adının da karaıtml-Brııu e11u otmaktadır i /(ıs mı. rultay1na ı 1tırak etmek 6ze-

l eararlı ve macer• d ma11dar. A 8 1 d 
derin hu::sı açıklarken ıa· :slranındaa ıoara 1apılacak-
1ın Ye enerjik Nafıa Vekl· la o 8 re nkarara ılden e e ı1e 

•~fb~ldf1ento adll1ece bu~tln- ombardıman tnyaruf Bu betbabtlar Mthi MI· 
• • Rehlmlz Naci Kodanaz bu ltmlz bu J•Z içinde ıeh · 

rlmlze ıeldiklerl ıı~ada 
bir muharrlrlmlze .erdik· 
lerl beyanatta BalılrealrlD 
en miblm ıht11açları ara 
tında olan ıu ııtnl halle
deceffnt kati bir ıfade ile 
anlatmıılar •• Balakealrll 
lerl bü1lk bir aeYIDÇ için· 

tır · Şehir harita '8 plAnı: 
IDl't 

arı meJdana rıkarıl· kaçakçıhiı hadııealnlo ad dafaa Vekıltmlzın ımzu1nı Ye d 
ar -. ıeyahatıodan lıtlfade e e -

· li1e1e fntlgal eden baılıca Vekilet mlhür6n0 taklit etmek Oıertnde çalıımakta oldu· 
ıumaz beı senelik meıal prol· P•~yaald(l~ 0

1
1
1
dufu Gzere 11 . nfhalara ıualardar: ye mubteltf ıahte •eıtkalar rek Ankarada aBllekleaddlaJr~a::a 

h • Jı ardanberf Curn- 1 Mfl 1I Müdafaa Ve - tanzim etmek ıuretlle Ame lerlne dair 
Urlyetçllerle. Franko 1 k 1 muhtehf temHlar yapmıf 

araıında lranh har cu at l lnln lmzaaını taklit, rlkaya hlkümettmlz adına 
• dahil mOhlm tılerlmlz

ramın 

den biri de Babkeairl• mCb • etcnelctedır. 8 Pd"de•arn 2 - Vekllel mühürüoüo ta1are ılparlf etmek ııbl tar. 
h u •• unyanın t '-1 d h Belediye Reisi, bu temu -nıu telif yerlerlnJe k aa 1 •, korkunç mlk yuta bir H -

takbel imar pll•ıdır . Şehir 
barlta11 tkmal edllmlıtlr . h çı ,,n 3 S h ı_ d lan hakkmda ıehlr ıılerlnl •rpler muht,llf b - • le evraa tan- tekarhta kalluımıılar ır. 

IDernlelcetl d ,. ancı zlml, H"d"s d ıı· olanı r alakadar eden muhtelif 1 r pllnı da mltehanıııaa 
ma Vekllet 
••rllmlıttr. ılllb k 9.; e beyneloıtlel 4 - Hükümet adana a 1 8 8 8 1 meseleler 6zerlnde ıazete · 

lr 
' 

açı çılıfı ıebekeıl Tahktkat 7 aydanberl de- b bulun 
de bırakmıılardı . 

Buıün, bu büy6k ve 
güzel eterin 1akın Itır 
zamanda çok deferll hlm· 
met ye al&kalarlle baı• 
rılecajı müjdeılnl ıa1ın 

halkımıza ulaıtarırken 16k 
ran hlılerlnl .. hır adına 
ıuomakla zevk du1u10 · 

ı • ... fllil bu uru maıın b ••hte mübayaa lfaıı . m•ze ıu e1anatta • ve u suretle vam etmekt~dtr. Bu muaz· 
~~l~~lak Joln cok çlr&ctD olan 5 - Bu mübayaatta zam ııt• ıtmcllkl .. alde iıml 

mar r 
iti• en kılA zamanda tk•a. 

ticareti Japılma11na ıayri meırü menfaat te· l 1 1 Hlaep olmuıtur veri en •e ro . 01aıyan ar -
s 1 rntnt ilt1h.:1afı. dan biri Ekrem köolı adın· 

61 endlf ine ıöre bu b 6 nelcnılel ıtlih ti ' ey - V azlfe ve memu da Yaktıle cereyan eden 
k caretı febe. rlyetleran ve nüfuzların YaYuz ·Ha•uz davaaaoda ıa 
beılaln merkezı Parfıtir V 

lrçolr k il · e ıultıUmal ı, hlt ııfatıle adı geçen biridir. 
t•bekeye k 

0 
•ra a Jrı laa bu Y llloız bu ooktalaran Nüfuz •e ıalahl1etlertn-

lar b U't'vetlt ıermayedar- kimleri ali.kadar ettıfl el deo ııtlfade ettıklerl anlatı · 
ıtllh •,ııb eıki diplomatlar hetı henüz tavazzuh el· lan ve henOz tahklkatm tam 

a rlkaları dahtldır. ' 
memlf bulunmaktadır. 

d 
lıte adliyemizin el k 

Up f OJ· 
d ıuç, •panya hldlıeıln- Türkıye Cumhuriyeti adına 

e tamamlle bitaraf olan tayare 111.tan alma teıebbft . 

Filistinde Galeyan 
Tekrar Başladı. 

bir fek ilde tekemmül etme
m it bulunmıuı ttıbartle hü 
Ylyetlerl tfıa edılmiyen ba 
zı kımıeler t:.krem K6n•ı 

ad anda Ye dala •ereli komiı 
yonculuk ıılerınde mehare
tile tanınmıf bırını tava11ut 
ederek Amerıkadan Mıltl 
Müd&f aa Vekile ti adına ta-
:rare müba1aa edip bunlara 

Tulkare -N- d b• lıpanra Cumhurıyetçilecıne m ve asıra a ır aat n~ğa teıebbüa etmııter - . . 
gun ıçınde 4 500 tethişci tev- s~hıek3rlık nasıl meydana çıktı: 

kif edildi. 
K.udih, 9 ( A. A ) - Aııle · 

ria ealeyanı tekrar o dukça 
ıeaıı bir rnlkyHta kendlılnl 
ıiıternıeel üzuine hükumet 
memurlara tlddetlı tenkil 
teclbtrlerl ittihaz ve tatbiki· 
ne teve11ül etmtılerdlr. H ü 
kümet memurlara, memleke 
tin thnaltnde Ye merkezin 
de mühim mlkduda aal 
le•lrlf etmıılerdlr Bu le• . 
ldf at, bılhuıa Naaara ve 
Tulkaremde yapılmııtar 

Halıhazırda mevkuf bulu· 
nınlerın adedi 4 500 klıtye 
baliğ bulunmaktadır Bu me 
vkuflar, 10 tehıtd kampına 
daiıtılmıılardar . Sade Alclı:l 
kampında 1000 kadar mey

lcuf Yardar. 
HGkümetln bir lcararna 

•eıı, ecnebi memleketler 
dekı "'nltecllere bile ıamll 
hulu•ttıaktadar. lu karf\rna 
me, 111•cnlekeu paaaportauz 

olarak terketmlo olan veya 
hut pasaportunun müddeti 
ı nklza et tikten ıoora daha 
ecnebt memlekette ikamet 
etmekle bulunan ktmaele rin 
kiffeaınden fillıtln tabliye 
tini nezetmektedır. 

Aıller, Yahudilerle İngi · 
lizler aleyhtndekl hare!ıet 
lerlne müvazt olarak «lıyan 
düımanları» olan Araplar 
ve btlha11a bunlardan ha,. 
4iutlukla m6crjm olanlar 
aleyhinde de faaliyette bu· 
lunmaktadarlar. 

Kudilt, 9 <A A ) • K.ü 
d~ıde galeyan tekrar baı 
aoıtermlıUr Dün de bir ta . 
kım hldlı fer kaydedılmtı · 
Ur Memlekeun muhtelif nok· 
talerında ve bllhuıa Nabluı 
ve Safed ınmtakalarmda 
lıtlerle aekerl kıtalar 
ara11nda vuku bulan çarpıma
luda birkaç ktıt 6lmüı •e 
yaralanmııtar 

Yapılan tahkikata ve ıa· 

yı o an haberlere g6re Ek
rem Köntg ve arkadaı ları 

Amerıka hükumetinden yu 
karada yazdığımız ıektlde 

ta yart: almıılar ve bırkaç 

partiyi de lıpanya hülnime 
tine tealım etmıılerdtr. Hu 
yajh lf devam ederken bir 
ııün lıtaobul ltmanm• ıiren 
bir gemi MOd&faı Milliye 
V ekalett adına yirmi bü,ük 
bombardıman teyarul ıe 

tir mittir 
Gflmrük ıclareal Mıllı Mü 

daf aa Vekilehoe mGracaat 
ederek alparlı edılen taya 
relerin ıreldıflnl Ye teeltm 
alınmaaını lllemtıttr. 

Veki•et lıe: Bizim Ame· 

rl:Caya böyle btr ıtparlılmlz 
Joktur, diye blldlrmlf •e 
deha evvel Vl'ıılnıton Sefl· 
rlmt:ıle, Fransa htUıumetlnln 
yaptıkları tbbaran üzerinde 
durmuı, tahkikat incelenfn· 
ce rezalet bltOn ~ıplalahiı 

muıtur: 

«Ankaraya ıldltlmde fır-
Hltan blllıtlfade ıehlrln 

muhtelif lhtlJaçları haklun 
da muhtelif makamlarla te 
mua ıeldtm. 

Su işi: 
Çetaldei ıuyunun ıehtre 

taaleaı Dahılty~ Vekaleti imar 

ruz. 
rORKDILI 

Şefliihıce eıH lttbarlle kabul ıonra baılaaacaktar. 
edılmsıtlr Kütah1• •• ls•lr · Ba•dır· 

Unl takip etmektedir. 

Mezbaha " soluk b111 deposu: 
Yine preframla ıılerlmlz

deD fenni mez~aha, ıotuk 
ha•• depoıu •• buz fabrl· 
kaıı l•ıa11 için ı•rek Da
b lllJe Veklletlade yaptafım 
temasta. eerek 8eledl1eler 
Banka11 ile 1apılacak htik-

(Sonu ikinci ıa1fada) 
Bu ııe 1939 haziranından ma battıDıD ehemmlJ•tl•I 

BüyükMilletMec1isinde Yugoslavya Kral Naibi 
~=~!a ~i:T!b~ Prens PolBükreşe Gitti 
fiği Müzakeresi y I N ·1." •1 Ro-manbailnll yapıcığt ~u muli-

An"•"'· 9 (A.A.) - Hl ugos 8Y llul 11 . ·ı· 
yük M ıı let Meclıe! _buııün"ü k t 8 lgra.1.la büyü~ ehaımırıt ven ıyor • 
toplanl111nda bazı bu(celerde 11 8 UU 
münakale 1apıln•uını kabul g AA ) - Yuıoı · mlJetle kaydedilmektedir. 
etmlt ve adil enakın posta, Belırad. N( ·b ·P , Pol Bununla beraber, Belırad 

' f J f d 1 v•a Kral af 1 re• ' teıgra V e le e OD t areıl a ' da . • eiaaftlinde mihlm 
vasıtasıle teblli lne dair olen Romanya Krala Karolun ılyası m 
kanun llvıhuanın bitlncl mü- yeti üı:erlneBükreıe ıltmtıtlr. ılyaıl meaelelerln ıörüıllle 
zakealnl yapmıtlır. Belıratta bu slyarete Dl· ~eil •e b1lba11a Remanya· 

yük bir ehemmiyet atfedll. nın ltalJ& Harlcl1e Nasıra tlP. meydana çıkmııtır 
Ekrem K6ntı hüktlmetl · mektedir. Ko•t CiaDo tarafı•tl•• Yu· 

d il B l d 9 - Kral Karo mız a ıaa ıtparlf ettlfl e 1 e ıra , ıoıla•yada 1apılacak zlJ• 
tayarenln yarı para11nı pe· lun daveti 6:1erlne .lln f ki il 

1 retten ev•el mitte 1 e 
tin vermlt Ye tayarelul Mar. Romanyaya ııtmlt 0 an it 
aılyada alacefını blltltrmlt · Prenı Pol ıeref•ne bir av temH etmek lıtedlfl •J•D 
tir . Fabrıka ilk part11t ken· tertip edll•lıtlr. olu•maktadır. 
dııtne Manllyada teıllm et· Belcrad, g (A.A) -Naip •• 
mit Ye par•J• da hem•n al· Prenı Polun BOkreıe J•P - -= 
rr.11tır. ikinci parti de aynı 8 
ıektlde teelım olunmuı ve hfı ziyarete bOyflk bir ebem· /ngiliz aşve-
buoler bır 1olu bulunarak mlyet atfedilmektedir. Hu 
lıpaoyaya ıötürQlmOıtür ıuılle ki, 1938 teırl•lıaoiıln- kili Bugün Pa-

lıtanbula ıelen laJareler de Kral Karolun bir aY da 
üçüncu pertldlr . Bu da ,a,. vetlne Prenı Pol lcahet et· rise Geliyor. 
le olmuıtur; Ekrem Köntı mtı, Kral tıe bu ziyareti Loadra, g (A.A) _ la• 
lçOncl partl:rl teılım almak henQz ıade etmemlttl. 
için Padıte bir hafta ka . Reıml mehaftlde, bu si ıılız Baınkıll ÇemberllJ• 
d 8 1 tle Harıd,e Nasırı Lortl Ha· ar ıeclkmlıtlr. unun Qze. yaretl• katlJJen huıuı •a-
rlne tayarelerln lıtabbul Jı- hlJette oldufu ve hattl ıa llfakı yarın Hbah ( buı6n ) 
tn•nına ı6tQrOlerek tealhn ray nasaraaın bile Prenı Po Loodradan Parlıe,oradan da 

( Sonu tkl•el ıayf ada ) le refakat et•etllll ehem· <•ıtuafı lçl11e1D .. ,fada) 
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: «Hayatım>) dan: : 
• • 

i KACAKLIK DEV i ! 
: YAZAN : • • : H. Basri Çani•JJ : 
• • • - 1 • • 

Hayatımın bütün ufhları 
nı günü aünüoe yazmak 
idetlmdt. Yunan l11ali za
manına kadar olan !uıımhlrıD 
notlarım - Balıkealrln Ku· 
veyi Mılltye hatıralarını da 
lhUYa etmek üzere hicret 
esn .. ında burada bir mual 
ilmin yed enıanetlne tevdi 
etmlıttm. 

Muallim bir gaz tenekesini 
dolduran o notları 
ve oalarla beraber bü· 
tiin bir ömrümün tedkık ve 

tetebbu mahs•lü ve serma · 
yeal olan diler enak ve Ye 
salkımı . ki Halıkeslr tarihi
ne ve meıahlrlne ald aotla -
rım da o meyanda idi - bir 
mahzende ıızltyecek, kurlu· 
luıu miiteaklp yine bana ia
de edecekti. 

Kurtuluı olmuıtu Ye ben 
onları kendlılnden istemlı • 
tim; muallimin bana verdlil 
kati cevap ıu oldu: 

- Bea onları, korkumdan, 
yaktım!.. 

Her evin, her ailenin kea
dloe mahsus acı, tatlı hatı
raları Yardır. Onlar o aile
nin ideta tarihini teıkıl eder
ler. 

Meseli; memurlar hakkın· 
da:._ tayin, terfi, azl birer 
hataradır. 

O hitıralar memurlar için 
yıl, ay, ıün hesapları yerine 
ıeçer;denillr kl:«Çocuğum,ben 

falan memuriyete tayin 
olunduktan bir yıl sonra 
dojdu » 

Rençberler lelekser tabiat 
hldlselerlal, bir lneiln yav 
rulamasını, bir öküzün baa
talanmaaını adeta tarih 
baılanııcı gibi_ sayarlar. 

Bir ıazetecl için de, ken 
dine röre, bu kabil hltıra-

lar buluama11 pek tabiidir. 
Evlmlzcle zaman zaman (Ka. 

çaldık devri) bir t rlh, bir 
hltara ılbl yad edilir. oğlum 
(MOrıtd) in: 

- Kaçaklık nedir, ktm 
kaçtı, nereden kaçtı, niçin 
kaçta? •. 

Yolandakt ıuallerine dal 
ma: 

- Dur söze karıımo! 
Tarzında susturucu cevap 

lar veririm . 

O, bir gün ban idd 
isyan eder v zlyetle dedi ld: 

- Baba, ya ıu kaçaklık 
devrini bana nl t, ya· 
but bu sözü bir daha benim 
yanımda söyleme! . 

Bir f ıkr klıma geldi: 
Herifin biri ııskerllğlode 

Hicaz ııtmlı. Memleketine 
döndOfü zaman hep Hlc 
zın hatıralarını anlatmak tıs 

termit· Kahvehane halkı ar 
tık uaanmıı. Ar larında söz
blrltil etmtıler:«Her kim Hi
cazdan bahsederse kabveh -
nenin bütün müdavimlerine 
dörtbaıı mamur zlyl? fet ve 
recek:)l Adamcağız gunlerce 
ıusmuı, Hicaz l fana uzok 
tan temas eden yalon yan· 
l:ı aözlerl taıh ı h etmek icap 
cdcrkeD, sırf ziyafet kor-
kuıuıtyle, buou yapamr z ol 
muı 

Bır aüo öyle «n6thlr bir 

falso önünde kalmıı kt, be 
bemehal düzeltmek lizım; 

söylese ziyafet var, söyle
mese tahrif var! Kıvranmıı, 

kıvraum\f, nihayet olduğu ye· 
re düfQp bayılmıı . Herifi 
alç hal tle ayıltmıılar 

- Ne oldun yahu? 
Diye sormuılar; demlı ki: 
- Bırakın, allahaıkına, 

bu hal benim ba11ma bir 
kere de Hicazda ıelmlıU!.. 

Bizim k6ç0k bayın lararı. 
na dayanamadım. Fakat, 
notlar1m yanmıı, dlmafım 

«ta '9» dan hen6z kurtul 
mıya baılamıı. · 

Yıprak hlfızamı biraz 
derleyip toparladım, (Ka 
çaklık deYrl) nl 

Bir ıama halinde ken· 
dlslne ıöylece anlattım: (1) 

- Ojlum, tarlhde oku 
muısunuzdur: Biz ıenel sa. 
vaıtan yenilerek çıkmııtık. 
Memleketin her yanında bü 
yük bir tmitslzllk Yardı. 

lstanbul Ye birçok önemli 
ıehlrler ecnebılerln boyun· 

durulu altında 'ıdt •e bu bal 
ııtıtde diler ıehlrlerlmlze 

de sarmak üzere idi. Gaze· 
teler aansôr altında.. lıtan 

buldaki mebuslar mechslode 
buluoan ( Amaaoilidl ) ııbı 

Rum mebuslar Ye dlier Rum 
•• Ermeni •atanclaılar açık· 

tan açıja Türke hakaret 
edtyerlardı . iftiralar sayısız .. 

Memleketin ileri ıelen 

adamları hayatlarından 

emin deill. Türklyede, hele 
Balıkeslrde eıktyalık o kadar 

tlerlemıı ki, biz bajlarımıza, 
tarlalarımıza gidemiyoruz 

köyler, kasabalar baaalıyor, 
TGrk ataları ııkencelerle 

öldürülüyor· 

Herkes ümltalzhlde sus 
muı, (vık) diyemiyor. Ben 

0 kata günlerde Balı kesirde 
lSES) adında bir ıazetcı çı

karacaktım. Türk6o çline 
nen baklarıaı müdafaa ede 

cektim. Birçok arkadaı1arı 

mın: 

- Canım, seotn blr ıaze · 

ten mt bu dünyayı düzelte-

cek? Baıana felaket açacak· 
sıo, vazıeç, yapma, etme! 

Demelerine rağmen ( 17 

l.kteırıo . 1918) tarihine raıl· 

lıyan perıembe günü ilk 
oOsb mı çıke.rduıı •e mem 

leketto her yanıoil gönder

dim. 
[SES) in ta baııoda mer· 

hum Mehmet Akt( Beyin ıu 
luta!ı v rdı: 

Düşman sesi duymak i~le
mt::sen; 

bu l}.ardeş sesidir uyan 
stsdtn. 

Kalkınca görür ki akşam 
olmuş 

Yakliyle uyanımyan bu 
sesden. 

[1] Bu hatıracığın, okuyanla
ra göre, ihtimal hiçbir kıymeti 

yoktur. Fakat kara günleri ha
tırlattığı ve gençliğe de bir ib
ret teşL:il edebileceği için belki 
faideli olur diye düşündüm. 

Elazıg 

Ylebuslugu 
Ankara, 9 (A A.) Boı 

olan Et a7.ıg aaylevl ğı için 
8 1 939 pazor gCinü y pılan 
seçimde Parti namzedi olan 
Ztraat B nkası M6dürlertaden 
Fethi Atta1 uufn&da Elizıg 
mebuıluiuna intihap olun
muıtur. 

Çek-Macar 
Hududunda 
Çarpışma. 

Pral, 9 ( A.A. ) - Çe, 
koslovakya Macar hududun . 
da yeniden çarpıımal r ol

muıtur. 

Amer ~ka Bay
rağı da i Çiz

giler. 
Amerikan bayralı, bildl

jlmtz ıtbl ufki, kırmızı, be
yaz çlzıılerden m(iteıekktl 

bir zeminin sol yukarı kö 
ıeelndekl ma•I üzerine ser· 
pllmlt yıldızlardan mOrek 
keptlr. Bu yıldız Ye çlzglier 
kaç tanedtr •e neyi lf ade 
eder, onu da bilir misiniz? 

Kırmızı çizgiler yedi, be. 
yaz çlzıller alta tanedir Ye 
yekOnu on ilç eden bu çlz
ıller Amerikanın httklill 
tlln edıldıil zamanki deY
letlerlD aay111n1 &6sterir. 0 
zamana kadar Amerika on 
üç müstemleke helinde Av 
rupa milletlerinin eltodey· 

dl 
Yıldızlara gelince: Bunlar 

da buıOnkü Amerlkao Bir 
leıtk IJevletlerlnt teıktl eden 
48 devleti temsil eder. -- -

Mucize ile 
artalan Plor.. 

Buad D btrk ç ıün evvel 
Fransaoın BerneJ ıehrlnde 
çok heyecanlı bir vaka ol
muı, bir pilot muhakkak bir 
ölOmden soiukkanlılıiı ve 
dirayeti sayesinde mucize 
kabilinden kurtulmuıtur. 

Beraey bava kulubü rel· 
isi Borls hafif btr teyıue 
ile saatte l 000 kilometre 
uçarak d6nya sürat rekoru · 
nu kırmafa kı.rar vcrmlı 
ve meydaada havalantnıt · 
tır. Tayaresl yükıeklere çı 
kıp sürat saati 300 kılonıet· 
reyi göstermeje boıladıiı 
bir sırada tayarenln en na. 
zlk bir ileU lurılmıttır · Fa 
kat bununl dn kalmnmıı, 

tayarentn pervanealde kop 
muıtur. 

Borla bütün f t:clu ile bir 
anda k rıı karııya. geldiği 
halde ıoiukkanhhğını zer -
re kad r aybet eın!ı, ta· 

yarenin süratfnden ilttfcde 
ederek tayareslnl derhal 
bet aıağı çevfrmlı, vlrtl 
yap&rak kur un ıtbt a,za 
doiru sukut ctmf!ğe b ola 
mıotır Ceıur tayl\recl ar
z yaklaımca b rdeublre 
boılufa fır lr.ımı§ ve paraıü 
tQnfl çmıthr. Borls paraıüt 
u yeılnde eğır ağır bir or · 
mann loml~tlr . 

Tay reye gehnce, taya 
re blnlcrce metrelik yük -
seklıklerden yıldırım gibi 
fnmlf, biltüo h ızıvla bir tt\r 
laya çokılnnotır Tayyarenin 
bir koza meydan verme 
mest mıntakado !evlnçle 
kar~ılnnm t bl haua ta 
recfnın m het'etl takdtr dil· 
mittir 
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~'ffaf E~Vl 
:u sla l 

Dii.n A·çıldı. 
Geç.en ae elerde olduiu 

glb:t, hu yıl a H lkevl kura-
lar ıub si dın ve erkek 
ler :tçlu b• zı kuralar h zır
la,mıftır. 

Bu kurslar dinden tuba
reD Mttbatp•ıa okuluDda fa 
aliyete ıeçınıı!erdlr . 

Bu n ıOnaıebetle Halke•i 
kanlar tçln btr açılma töre-
ni terUp etmlıtlr. Dün saat 
16 da MIJthatpaıa okulunda 
yapılan tı 'irende muhtelif ze
vat ve i \fretmenler · hazır 
buluamuıl rdır. 

H lkevl bandoıu lsuklll 
marıını çahlıktan ıonra Halk· 
eyf Baıkanı Fcyzt Sözener, 
evin her yıf. oldufu gtbt, bu 
yal da muhtelif kurslar açtı
iını ıöyll1ıerek bunlard~n 

Yatandaılarıa gördüğü fay
dayı nlath Ye ku.rsta Yazlfe 
alanlara teıekk6r ettt. 

Dün açılan kanlar ıunlar
dır: 

Nakıı, tllklı, biçki, metod, 
çlçekçtlJk; erkek ve kadın 

lar tçln ok uma, yazma kurs
ları .. 

Bu kurtlardan baıka dün 
Halkevinde .müzik, resim, 
lagillzce kuralını ela açılmıı
tır. 

Buıiln Almanca, çarıam

ba ıilnG de Fr onzca kurs 
ları faaliyete eeçecektlr. 

Baro idare bey6tı toplandı. 
Yeni Hçllen baro idare 

heyeti d6n saat I 6 da 1' ev
f tk Baıaramo rly ıeUnde tik 
topl ntıamı y pmııtır . 

ÇGınak ·ale ve kazaların· 
d n ıelen avukatlarda yeri . 
rJne dönmüılerdlr. 

Üzerinde ısrar yıkıland1. 
S karya mahallesinden 

Muıtafa oğlu Murad üzerin
de bet ıram eara rla 
bırlıkte yakal omııllr. 

Sef r~erhk müdürü Bursı
ya tayin edıldi. 

Seferberl'k müdGr6 Hü 
seJID Lülft Candan, BurH 
seferberlik mftdiirlüfüoe ta
yin edılmlı ve yeni vazifesi 
baıına gltmltUr. 

Amerıka demokrat kongresi 
Almanya, ltalya Ve 
Japonyaya verilen 

Sılah, redi Ve . 
ikraz m-
'b 

sı 
Vaılngton, 9 ( A .A ) 

~mer&k d bin teıekkülü 

temı;ll eden ve yedt buçuk 
mtlyon za ı bulun o ıulh 

ve de okresl koogrcst V 
ıcgtoyd , a ptığı bir top· 
lBntıda Almaoyn, Jftpooya 
ve it lv ya t h ıı "dile si· 
iahlu , redflere ve Ha zeta 
ap-ıb rgo honulm sını, Cum 
hur,yetçt lııpanyey gönde 
rHecek sllahl~rn konorne :>lan 
ııı.mb rgo un d kaldıralmusı

Ol ietemııtır . 

s hi i 
(Batta.rafı birinci sayfada) 

razda bu ıılerle. beraber su 
tıl için:. Beledtyıemlze 180 bia 
ltrahk iıtlkraz yapılması ka · 
rarlaıtı .. ılmııtır. una ald 
evrak Vekllet yakında tak
dim edil cektır. 

Sayın Nafıa Vekil imiz ıeh. 
rlmlze J'ı\ptıkları tedkilc ae
yabatlarıı ıda. ıehtrln yeılne 
mesire veı eflence yeri olen 
Atatürk ı tarlunın geçit nok 
ta.ıma tr ın hattından kurta
rılarak hı&•.ümet blDası önün
dea ııeçen ıosanm asma 
bir k6pr6 ile baflanmasını 
tıaret etmiılerdı. 

KöprGn6a yapılacak yeri 
teablt edllmtıtir. Nafıa Ve· 

Bir doktor tayini. 
Erzurum doiutn ve ' bakım 

evi doktoru ilhamı 250 
lira ücretle ıebrlmlz doium 
ve çocuk bakımevl çocuk 
müteha11 .. hiına tayjn edıl

mlıttr. ... 
Dilek,er: 
Ziraat Müdürlüğünün 
Verdiği Cevap. 

Gazetemizin pazar aüukü 
ıa ymndaki bir kartlnlo dıle -

ifne karıı Ztraat Müd6rlüfü 
dün a•zetemlze bir ceYap 
göndermtıttr. 

Bu mektup tn fidanların 
banda toprak altında fenni 

mubaf aza bakımından mu · 
bafaza edlldliC ztkredll 
mektedlr. 

Memnuniyetle karııledıiı
mız cevabıo ke.rltmtzlo iste 

ilne eou ol cak noktaları

nı aynen aeıredlyoruz: 

c8 lktlıclkinun tarihli ıa
zetenln ikinci sahifesinde 

(fidanlar hrıkkındo bir dilek) 
beılıklı kart mektubu okun
muıtur. 

f fdanlar yalnız pazartesi 
ve •ah ıünler! değil, çarıam

ba günü de dahil olmak 
üzere haftada üç ıOn cçık 
sahı vaziyetindedir. 

fidanları böyle ıehlr içine 
aetlrerek h ika kol ylık te-

min edecek bir ıeldlde tale
be maruz bırakmamız t h 

alut ~e bütce d htlınde ya· 

pılao bi r ıey değıldtr 

Baıka •azlfelerle alikndor 
üç memuru böyle muv kka 

t n haft da ancak üç gün 
eııa& vnzıfelerfnden yarmak 

Ye burad istihdam etmek 
le mümkün olabılmektedlr. 

Fı~nnler yalrıız t hır tüc 
carlıırınan deji l, butiin vlll
yct köylü çıftçtlerlnln de tner 
l·ezde dtıha fa.zle buluna.bl 
leceğl bu üç günde nlınebl · 
llr vr.ztyete getırılmtıur. 

Şeblr esnafı ve tücc rı 

da çftr mba günleri olacak
lan fldaoları p zara kedar 
her gün ıuyur.u değlıttrecek
lcrl bir kep içinde üç, dört 
gün mu haf aze edebılecelderl 
gibi , aldıkları fıdanları üç, 
d6rt gün içinde mahalline 
dl ·miyenl r de bunlftrı han
da gördükleri glbl bir, lltl 

h fteı evlerinde kum vey& 
hut buna y kın bir toprır.lı 

içiade mu haf azil edebılır. )} 

şleri 
kllimtz, toıaatEı hemen b ı

lanılmak üzere lıletme Mü 
dürlOjüne emir buyurmuı· 

lardır. 

Birkaç ıün önce Valimi• 
baıta o1duiu halde Nafıa 

Müdürl Ye lıletme Müdürll• 
birlikte köprü için tesblt 

edilen yeri Veklletçe hazır· 
laoan plan üzerinde tedktk 
ettik. 

K.öprGnün ıtmdtld Maliye 
binaıı yanından ıeçen so
kak htzaaından parka uza
tılması m•vafık ı6riilmüt · 
tür. 

Ba ite de bltmfı •azarll• 
bakılabilir.» 

T ayare Kaçak-
1çılığının iç Yiizll 

(Baıtarafı birin el sayfada) 
eddmeıl fabrika tarafından 

muyafık görülmOı ve bu 
suretle hareket edtlmtıttr. 

itte bu suretledlr ki tayare ' 
ler İstanbul limanına ve 

ıGmrüje teallm edilmek is 
tenllml!tlr . 

Tahldkatı idare eden An· 
kara müddelumumlltil GOm
rük ve inhisarla r Vekllettn
den bazı izahat almııtır 

Tahkikata lıtanbul müddei 
umumlllif de devam etmek• 
tedir. 

Tevkif adilen ve nezaret al· 
tında bulunanlar: 

Yıae haber Yerddtl•n• rö· 
re Ankarada 7 ay eYYel 
tevkif edilen Hariciye V •· 
kaleU protokol memurların· 
dan Ruhiden baıka Oç, dört 
memur deha nezaret altın• 

alınmııtır. 

Ekrem Könlği istanbuldan kim 
kaçudı: 

Ruhinin te•ktfl sıralarında 
Ekrem lönlg aahtekblık 

meydana çıktığından haber
dar olmadriı içi O 

ıılerfnl görmek üzere •apur
la latanbula hareket etmlf 
tir . 

Fakat hamileri 
dan hazırlandığı 

beıka btr ad 

tarafın · 

sö1leue11 
taııyae 

pasaport vapur limanımız• 

ıelecejl gCln tayare tle lı
tanbula göoderilmıı ve Ek 
rem Körılie k r y11 çıkma· 

dan dofruca Romanyaya ıtt 
meıl bıldırılmlttlr.EkremKöoll 

evveli lnlçreye, sonra dn 
Be!çlkara gltmlı ve Fransa 
ya yerleımııttr. 

Hariciye Velıilett 

beyoelmll -1 muka· 
veleye fstlneden Ekrem Kö· 
nfğln tevkifi tle taduınl I•· 
tt:mlıtir. 

Divanıali teş3kküt edecnk mi: 
Tayare reuletl ve keçak· 

çılıiı ıebekeıl hakkında yö· 
pılan tebkık tın dlvt.nıi.liolt' 

topl otıaını kap ctUrecet. 
bazı safho.lara da te.,1•• 
ettiği bakkıoda ıaylalaf 
çıkmııtır. 

Fakat dıvenı alinin teıek· 
kül edip etmfJeceğl l\nc•" 
hadisede en mühim rol o1 
nıvan Rkrem Könlg ın~rJl 

leketlmlze getırlldıkteO 

ye adalet ön6nde verecel1 

ıf adt:den ıonra nnlaıılacalı· 
tu . 
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'Tun us işinde ltalya 
Bir Çıkmaza Girdi. 

• - a uo sız 

Ot mu Yemeli 
Y"oksa Et m<? 

I Et mı yem ·. , o~ 11 u ye· 

1 
m .. J.? 

2ZZ && 

Bulgarlar, 
Türk,erle Her 
Zaman Anla

RADYO 1 , _____ _ 
ANIARA RADYOSU 

Dalga Uzunluğu: 
163~ m. 183 Kes. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 

-------------------········ . 
Bu meselede ita/ya halkına, Fransanın boyun 
eğeceği söylenmişti. Fakat ltalyan halkı bugün 

Bugüo, kall4ı o du~u kB · 
dar doktoılıırı dit nlf'fgul 

ed t>n bu mes ı~d • muhlelıf 

taraftarlar eö:ü üyor . Bazı 
lerı f!t yiyerek vücudumuzu 
kendi ehmlzle öldürdüğü 

ınüzü ıöylüyorlar ve et ve· 
mezlık nıezhebtoe ılrlp ıa· 

dece ıcbze ıle geçiniyor· 
lar. 

şabilir. 
Utro Gazetesinde Doktor VI 

Burılkoff yazı7or: 

ı b ı miiteveccıhen 

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

10 . 1 . 9.19 Sah 
ı2 30 Müzik (ıololar Pl] 

l J.OO Saat, ajanı haberleri 
ve meteor - Ankara' ] 3 00 
Türk milzlil [Şarlnlar Pi) 
13 40. 14 Maztk [melodiler • 
Pi J, 18.30 TOrk mOzlil: la. 
ce saz ıeılh faalı. Okuyan: 

meselenin iç yüzllnü anlamıştır. 
ltalyan halkı artık ltu 

IDeıeleden bir tey almama
Ja batladı. Kendlılne Fraa 
•anın boyun efeeefl ı6ylen . 
•itti, halbuki Franaa boyun 

efmemıttır. Kendfılae lnıll · 
terenin Fran1aya boJun ef 

:ır;cetı ı6ylenmltt1, balbu 
t 1 nıUtere bu ite lrar1tmak. 
an çelcın1111elctedır 

l . 
oadra •atbuatı baıtan 

•talı IDrllterentn ta Y&llutu. 

;: •ubalefet •t1Dektedlr. 
Ymlı dlyor ki: 

H «B. ÇeınberllJale Lord 
alıfakıın, RolDadakt ika. 

••tlert d 
••nıuın a •ra1a ıır · 

ID•JI teklif edecelclerJ h k-
kındalcı b a 
J Y• •ncı haberler 
l •ıtlt~ 16rl1Gn6n ta1namty~ 
ed Ja •ız bir tefıırtnı tetkli e er.:t 

De,·ı T 1 1 
e ıraf l•zeteaı dl Jor lrı: 

ı •B · Mu11olın1 B ç b a, F em er· 
ile raaıaıun it 1 

iPa x a Jaya ya. 
ca.ı tavızlerıo ne le d 

lbGnaııp ı a ar 0 •cıtuu anlatım 
:a L lrallrıtblı takdirde lnıılız 
aıunlıu it ı 

d b a Yanın Pranıa 
an lr lıtedttı •ar1a b 

hl• L ' unu 
y "••tt ka1betmed d 

rud d en of-
•111 otruyı lıtern•ıl ve 

mulcabflıade tavizler teklif 
et111eıı icap etUft b 

Ce•a IDı •erecelderlltr. 

laılltere•ln ara bul 
fatJ ( L UCU il 

' • ••reket et le 
hiç bır ıellht1etı .;:ead !çıa 
falrat f tal _ ••ını 

Ja, •ozünü dini 
IDelr lıterı lto e 
nolctalard: tün lht1llff1 
il derhal Franıa 

e IDGı:altereye b 1 
at ...... 

lll~vafılr olecafını da ıöyltye 
ce•lerdır. » 

FraoHyı enterou1onal ıa
haya çek111tye matuftur. B. 
Mu11oltnt, 8 Çemberllyne 
en lylıl d6rt devletın MG· 
nıhte olduiu gtbı, meaell 
Romada toplanma11 olacafı 
nı izah edecekttr. Orada 
Duçe tld katıkta Ctbutlyl 
•e Tunuıta burasını filen 
balyan yapacak imtiyazları 
elde edeceiinl heıapiamak
tadır 

Kiminle eflenlyerlar? 

Modern Tunuıu Frann 
adeti yeniden yaratmııtır . 
Bir zeytın ormanı dıkmlı. 
tehirler kurmuı. yollar ye 
demlryollar yııpmıı. ve elll 
'edı ıene gııyretten sonra 
ftalyaolar gelmJt bize bak
larıadan bahıedı1orlar. Cı 
butl için de aynt tey ıeiyle
nebıhr Hız Cıbutlyl yoktan 

•ar ettik. R~ f ıklerlmizdt"n 
lairl Aditababa Cıbutt hat 
tının kilometre batına bir 
beyaza ve traYera batına 
bir yerlt mal oiduiunu ıöy 
llyordu Ve biz bunları de 
mlryolunu, Clbutlyl ve l'u 
nuıu CbtelJk mühendiı ve 
aılcerlerl1D,zln mezarlarını 
bütün bu~ları "-lr nevi ka· 
ba llttrnatom üzerine vere · 
cekmtıız! 

Halrtkat ıudur ki ftalya, 
anıluıun yapıldıfı gün tek 
rar yenllmlı, ıOdet ülkeılnln 
ilhakı gilaü tekrar yenlhnlf, 
Ro1na protokolle.rının ıuya 
düttOfO gün yentlmıı, 8 
Fon Rlbbentrop, Kont Cıa 
noyu,aıali karpat ukranya 
ıını m6ıtakJI yani Almanya 
nın oOfuıu altında barakan ltalya btlha11a bu •- .. clar 

f ı •· veya h6k6m kararının altını az • bainPJaıa iyi •der 
rG lc6 F , imzalamaya lcbar ettlft gün 
T D raaıa1111n ondan •-
lcaıu Jokt •Or yeaılaıııtır Hakikat tudur 

ldareılne fttiralıı tarJfelerlnln 
lndlrllmeıl; 

3 - Tuouı F:anıaz hü 
kiimranlılnlo geolıiememt":tf 
ve protektora njlmfnln lda · 
mesl Tunuıh. yaııyao ltal 
yanlar için yeni btr ıtatü. 

Romada, ltalyan emelle 
rloln timdi bu Oç nokta et· 
rafında tebellQr cttlft hıı 
olunmaktadır. 

ilk nokta : Cıbuti . Cevap: 
laman btzlmdlr ltalyanlara 
laman verilemez, çünkü ltal· 
yanlar da Tıryeatede Al 
maulara ıcrbeıt ltman ver 
memtılerdlr. 8 Mu1101ınl 

doıtu S. Httlere B. Şuıolge 
vadettljtnı vermek lıteme 
dlyaıe bu ıcbepılz defJldtr. 
Almanların Tıryelteye lktl 
ıadeo el koymalarından 
korkmuıtur. Çok aüzel. Biz 
de 8. MuHoltoıden dı1ha az 
akıllı davranmıyacajız. 'fır 
yeıtedc serbeat ltman yok 
tur; Cıbutıde de 11.?rbut li-
1nan olmıyacaktır. 

Ctbutıdekt f atlat aleyhtarı 
m6cadelcnln durma11 için, 
Cıbutlde. Tunuıta Baatıya 
dakı antt fatllt mücadelenfo 
İtalyao mıstbu tı tındakf kam· 
paoya devam ettiil müd
detçe deva rn edecejfnl ıiy 
lıyelım. Ktm baılamıttır? 30 
ıonteırlnde ftalyaolar. Şım 
dl ektıklerlnt blçlyorlor. 

« ıtan u e 
trene bıadljlm npuro veya H 

1 zaman datma Türk u :ar 
müaaaebatını teıkıl e en 

Bazılı n da vücudun ete 
çok ıhtıyacı olduiuou etsiz 
lnkftaf edemfyeceğlmizl ıöy· 
lüyor lar. 

l ı j teılrl altında meae e er n l 
bulunurum. filhakika ~ ~ 
nazarda göze çarpan cı e 
bizim diğer komıularımızla 
olanımüoaaebetlerimlzln daba 

TabılD Karakut Çalanlar: 
Hakin Derma•, Eıref Kad· 
rl Hasan Gar, H. Tokay. 
ı 9. 15 Saat, ajanı halterlerf, 

Doktorların ıon tedkıka tı· 
na nazaran bu tddtaların 

Hdıl de hakhd1r aneak bir 
tartla: 

Çocukların b1lha11a 15 tle 
l 7 yatlarında et 1emlye 
büyük lbtlyaçları vardu· . 
Çünkü o derecede vlcudun 
ınkııafı lizmıd1r. 

ıılu oluıudur. Suplar ve 
Hırvatlarla hlz kan kar 
detlılylz. Rumenlerle ve 
Yunanlılarla aramızda h1rlı· 

l k k •ltiiril bafları Uyanı u 
1 F k t TOrkler e 

vardır. a a ' kih bir 
Bulıarlar ara 11ada • . 
ıükOn, klh acı bir muca 
d le •• kah mltteflk sıfa 

• - • ıden ttyle aaırlarca ıurüp 1 
bır yakınlıiın teıırlerl toklr 
edilebilir mı?.. Bu teılrlerln 

Televizyonun fakir edılemlyeceil 8ulıar1• 
R l Türküo birbirine çok yakın 

Oy na dı ğı o • bulunduju hakık·u nazarı 
Ro111anlardakı meıbur po mbara alınacak ve 1 Orkler · 

ltı laafıyeaa Şarlok Holmeı le Sulıarların Jr r 0 b bl ı e kar 

bu ıan çıkıp lnaaohır aru.- fi mütekabil sayıı g6ıterdik·k 
na ıelse herhalde artık lerl ıöz6aünde bulundurulaca 
keodJıiae it bula111az. Çüa- oluna bu ıkı milletin daim• 
kü, buıün pollslerfn cinayet ve her lzaman aalaıabl 
takiblndo kullandıkları usul 1 il kadar tabii btrıey ece 

1 1 o kadar llerlemlıtır ki, Şu- olamaz. B " 1 k a n m · 
lok Holmesln zeki11aa thtl· letlerJ araaıodakl yakınlıktan 
1•ç kalmamıtbr. Bu ltde bahıolundutu buıünlerde bu 
de fenden çok btlyfik bir yakıolıfm en ziyade Bulıar 
ıatıfade temin olunmuıtur. ve T6rk halk kümeleri ara· 

Cınayet takıbl timinde en 1ıoda lokltaf etmlt bulun~u· 
ıon terakki tel~vızyoodur gunu ıöyleraek, çok ya ın 
Ve bu ıahada ılk tecrQbe olan btr hakdratl Ulraf e1le
ıon günlerde Berllo poliıl mit oluruz. 
tarafından yapılmııtır Bununla beraber biz TGrk 

Berııo civarında bir yel - Bu1ıar mfinuebetl~;ın~ 
da blrgüo bir ıaferl öldürül aıd meseleleri huGz yı 

miit buluyorlar V aka mıs ve mümkin olan hl~ 11~e~; hallınde bir de pardeaü ve Je ele almıt deftltz a u 
daha bazı ıeyler bulunmuı her iki mıılet ve memleket 
tur ki Şarlok Holmeı olıa menafii bunu amirdir. 
bunlar üzerinde usun uzun Filhakika vataa1na unu· 

kafa yorar ve caniyi bul tulmaz hizmetler ifa eden 
mak için bunlara birçok Atat6rkün ce•aH merHlml · 
kimselere ayrı ayrı 16ıterlr- ne ııuraklmlzle kendllerln-

dı. den ınhllll eden y6ktek 
Halbuki Berfin pollıi da makama ismet loaaloi• se· 

meteoroloji ve ziraat boraa. 

[f'at) 19.25 Mtblk (ope· 
il ' 941 
ret parçalara . Pi], 1 ' 
Ko•uıma (hukuk ilmi yaJ . 
ma kurumu), 20.00 Temıll 
Bir Karaıöz ıeceıt tertip 
eden [Ekrem tteılt), lıtaa · 
bul Şehir UJatroıu HD•t-
kirlarından Hbım K6rmOk· 
clnün temıtll, 21 00 ~aat, 
eıham tab•lllt, kambly• -
nukut 'bona11 (ffat}, 21.15 
TGrk mlzlil, ıarkı •e tir· 

ku-ıer. 1 - Lemi - Seal ar· 
d 2 Le· zu eden 11111 dl em, -

mi . Güaler ıeçly•r • 3 -
Lemi Ruhunda buldum, 4 
- Lemi - indi• yarin ltab . 

Ti k- 5 -- Lemi çeaine · r u, 
_ Tazeleadl tabı llem, 6 -
Rahmi bey . Bahar eldu, 7 
- Rahmi bey - AJ dofdu 
batmadı mı? halk tlrklıl, 
Türk müzfil devamı 8 -
Yürü chlber . balk t6rklı6, 

9 - ya kız ıel ya kız, tir· 
kü Okuyanlar: Semahat, 

Sadi. Çalanlar: Vecihe, Re· 

d ~ Rlıea Kam, CeY· ta ... rer, 
det rı.oza•, 21.45 Ken111ma 
(Tlrlıı1e postaıı] 22.00 MO. 

sik [kGçlk orkHlra) 1 -.f~k 
jl _ .Sanın etrafında • E 

Hılerl fantazl [E. T.] 2 -
Hula valı ( Alofı Pacller· 

] 3 - Prenı lıor ope· D•ll ı 
ra11ndan Konçako•na•ın pr· 
lnsı [lorodln), 4 - Cııaa 
ıevkfıt (!. Ferrarls), 5 -
lva•o• - Hre•ad (A. A•e· 
del _ E. HaeaMb tertlltl] 6 
- ltalJ• prlnları . ,otpurl 
[Dl G, Mtcbeh Op. 37), 23. 

M ur. Fran11zların lcı, 24 tlklrinundanberJ, dört 
ara •• Verd6nGo· ad 1 f 

ı 1 am a tal1an f1rlr&11 Katalonyada rı, 9 9
• 

1916 
ve 1918 de Jlerlıyemektedlr . Onları Almanları Gç defa tevk f 

eden Ye pQ lcG durdurmak, kırmak ve maf 

Süveyt huıuıunda ltal1an 
lar Franıaya de;ıI, fakat 
M111r, lnatltere ve Fra•1aya 
mOttereken b et vur.unlar. 
Sadece ıuna lfaret •decefiz 
kı Süveyt kanalından ltaı 
yan deniz hareketi 1937 
dcnberJ azalmaktadu Ye ka
nal 1969 da doıtumuz Mı
ııra att olacaktır. M111r ltal· 
yanlara kartı çok haldı ola. 
rak kızgındır; ve biz onun 
çok hsklı Ye çok yerinde 

00 Müzik rcazband], !3.41. 
24 Son ajanı halterleri ve ha ıüzel bir fıkır buluyor. çtlmetl hHeblyle izhar ey 

Katile ald oldufu tahmfn ledlflmlz ıevinç iki mtllet 
b ~ d Jı:. araıında daha iyi ve dalla 8 

yarınld prefram. 

1 
rten oldufunu lup etmek lıuıuıuada Ja 

Jlrmı kere telcrarleıdun. Ope bizden yardım •ördOklcrlnl ralıoınılc • 
Jaygancılara Oh1eırı umduiumuz katalaolara ıO•e-Grlctltecelc defildır 

nıyoruz H1tklkat ıudur ki Şunu da dive edeceflm 11 Sonkinunde, B. Muuolt· 

tezlerine mOzaharet edece
flz. 

Tuouıa ıelfnc.- halyarıın, 
Fraounm hOkümraalılnl me· 

edllen U parueıQ Ye f5Cr A •ı ve 
ıeyler teieftzyonla bOtlo Al kuvvetli bir atmoıfer yarat · /ngl İZ Qf • 
man1aya ıöıterlllyor ve üç mıf ve l>u, BaıvektlJmlz Dr. [ 8 .IS Pa 

Ko-, ... fv·oofııo ... edl dostluk kı· ı· Ugun -akıam arka arkaya tf'krar· ... .. 

olunan «•eıriyaua)) herkea"J ve b.,., hııkkıodakı bey•· G L ·yar 
natl.rlyle bir kat daha tak · ri•e e ı . kı bızjtn fhnali Afılkada al, B. Çembetllynı kabul 

ı ıs.ooo "•lıerJ1nfz •ardır, d ~ 
.. e cceı• zaman, Duçe btr 

11ele yapmuını kabul etmt
yecejlz . FranH, ltalyan ı n 

Ltbya ve Habl'flıtanda üze 
tindeki hükOmranlsfnl 1Dev 

bunlara tanıyıp tanımadıkları d ) 
ıoruluyor. vlye edllmltUr. (Baıtarafı birinci aayfa • 

Fa•-a•• bu kadarla iktifa Remaya ılcleceldertlir. ıalbulct h .. lyaoın Ltbyada AJ h 
d ma• up çe reıt taııyacak 6

td6 beyaz, tktıl Jerll ol · ve bir ara huluncu de~ıl , 
IDalc ilzere llltı farkaaı var bir Fran11z d o a t t u n u 
dar •e bunların ıuecmuu an ıözünü keaerek kendi 
calc alt1nıı btn kııtdJr. Düa · ıine Fran11:ı tmparatorluğu· 
kerk zırhhıının modrn bır na alt tılere ancak Fraasa
ıeanı Akdenlzln 1eıloe nın kar•tP&btleceğlnt aöy lfye 
IDocira gernlıl eldufunu, ve rek bir adamı kabul ede 
loııltz zırhlılara m6atuna hıç· cektır 
bır ıemıntn ona karıı koyanu 
yacafıaı da tli•e edeyim . 
mı? 

ltalyan ••••telerinln 11 
pan1ad lcabra111an ve fen" 
ıllihlı katalanlar lzerlade 
ki mu•aff alstyetlerlyle aıan 
claklerJnl itiliyorum Falrat 
bu muvaff aklyetler buıOae 
lradar ehemmlyetıla kalınıı 
tır •e ıunu da ıöylemlye 
ceı•ret edecef lm ld Fran11z. 
1
•r hetaı kabranıan hem de 

1
'

1 •llllalıderlu . 
ftaı,. L 

il 1nanevra11eı ,o. 
\ 

11 ••l•.ııa.; llu ma•••r• 

Runu ıöyledıkt._n ıoota 
ltajyanlaran neler lıtedlklerlne 
bir bakalım. Az bir fey el . 
de etmek için çok htedller. 
Haykırıtları araaında rnak 
Htlarını tarife çalııalını La 
Tan ıazeteaı ltalye:nların 
6«11ttlerını ıu ıuretle hGl&ıa 
ediyor: 

1 Cıbutt • Yuıoıla,, 
yanın Selintkıe ıahıbt ol 
dufuoa benzer bir ıerbeıt 
liman ve demlryolu tdereıf 
ne ııtarak: Antı Faıl•t kum· 
pan1aıın10 durnıaıı· 

' 2 
SG9 e11 - Kaaalın111 

zubah11 ediyor mu? Tunuıta 
Franıa ile İtalya aruında 
hiç bir müeavat rösettle 

mez, biç btr yeni tıtatü 
yapılamaz. Tuauıtakı hal 
yanlar ergeç mahalli kanun 
lara tabı olacaklardır, ve bu 

Bu ıuretle kıaa bir zaman " .. Ç 
edebılırmf•fz? Parla, 9 [ A..A.) - •m içinde hemen hemen bütün " b 

jJJ mGouebetlerln 6lçü- berll•nıo Roma ıeya atını Alrnanlu htlcvap edtlmıı " 
.ÜDÜI bu umumi çerçeve içi- mevzuubabsedea «Jur» ıa· veya poliı k rakoluaa çafarı · 

k b lb 1 - ne konulabılecek olan muh zeteal dl••r ki: lara epılne e tıe er ro• " p 
tcva teıktl edecektir cSala ılnl Çemberllyn a· tcrllmıt oluyor. 

Her ıeydea evvel buıOn rlıe, f ranıız - ltal1a• ml-T elevJzyonun bu rolü o d bl t 
kü TOrk- Bul•ar Ucareti m - zakerelerf huıuıua • r a· 

'
üphealz lı• daha bir çok 1 d d ı f •- t 

temadi bfr sukut ha I• e ır. vfz lıtemek için defi a•• aabalarda it• rarıracaktır. d 1 ı f t•I Fransız it ne kadu çabuk oluna Bunun fçjn orta a arzu ar · ıatle bir doıt ıı • e 
Televız1onla berabu rad10 ı k bj k 'R d 1apaca· 0 kadar iyi olacaktır Tu· mız hlllfıntla o ara • • hlk6metlnl. oma a 
da cıoayet t•ldb' ıılerlnde d u ..ı h b d nuılularla mutabık olarak, tıf bazı ıebepler •ar lf, u•· jı mlzalrereleraen a er ar 
müıtereken büyük bir rol I b b cut ıebep il ~--ıea Franlll ltal yanların h•cretlnt nu• a era er me• etmek Jçln •e 1er. ı:..a 

tehdıt etmekle kalmayacak. oynıyabtltr. ve engellerden bir Juımıaın batk• tlrlO olmaııaada lh-
buou 111ened•cek •e taba bertaraf edtlmeıl lmkin da- Umal yektur.» 
ya ıeçlf hareketini kolaylat hıllndedlr ve bunlar1n yeri- ı...::::.;~..;..~,-.,:-."L-"".:d:-----
hracalihr butJ, hep aynı ıeylerdlr. Btr Dl, bu •ıde faydalı olacak Avcıfır ku Uuün ın: 

Sonuncu nokta: B. Muı Franaız lmparatorlutu var kolaylıklar •ıı•I edebilir. Bu ıece saat 20 de lcraıı 
ıolJnl ajanlarının Tunuıta dar kı bır karıf toprafı •y· Bu•Jara meydaaa •eUrmek mukarrer olan Avcılar ku· 
t•tk 1 etm•t 0 idufu yar1 aa· rılamaz ve tbertnde hıç btr irin tuafeynln hOınlelyetl 

1
_ h 

.. • ... IObl konıresl e•aerlyet a -ke,I t•tkillta laOrmet et imtiyaz Yerilemez Ye verıl klfldlr. 
" hü o ı t 111 olmadıfıadan kuh1bla mi. llbe' •"'il fazla tlert 1rö nı ı olaaları da ortadan Bul.ar milleti •• D ye 

h •- d ıt t nizamnamesi mucll:tlnce bir n. ı n franıa, hu hu lcalkmıya ma •6mdur. Bu aahıbıdtr ve bunu er e · 
tllrmuf 

0 11 

' hafta ıoara olan 16/ 1 /931 d mlteyakluz dana ı•zetenln defal , fak•t adı•a memektedlr. 
ıuıta • l&yık bOtOo f rao11_zların do lıte ben bunları dltft•Or . pazarteıl ıOal alctamı11a ta 
na~:~::'~,. ve Tunuı, Pro• ıOnceılc:lır ken koa•a•ıyonel de iteni ilk edlimlt •ltlufu Jll• •I• 

f.1 Orlean •• Cı. YAZAN: P•r•r Domı•ıls lataalnala tleir• 1leclerl1or » ••· ••• 
Yans Ye 

1 
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Spo cu Hükümdarlar. 
Hindistanda Kaplan~ Avına 

" Bayılan Hükümdar. 
Spor yalnız halk ara11nda 

t cuımrnüm etmıı dejlldlr 
Tarihte b ir cok ileri hare· 
ketleri görülen hükümdarla 
raa apor1e , bılh 11a avcıhkla 
metgul oldukları ve bu ıpor 
lardan fevkalade zevk al 
dıkları rörGlüyor. zamanı 
mızdakı devlet relılerlnln 
bir çokları da mubtelıf ıpor 
larla meııul olmaktan derin 
bir zevk duyarlar. 

Devlet retılerinln, kral ha 
nedanının pek çoğu <:. av » 
don hoıl•nırlar. Dıter ıpor· 
lar tkıncl derecede kalır. 

fngiltere krah betlncl Jorj 
bılha11a Hındtıtanda ve Af· 
rlkada kaplan avına çıkmak· 
tan bQ1iık hır ze'k duyar 
dı . 

ikinci Glyom bir ıünde 
3.300 av hayvanı Yurmaıly. 
le meıhurdur. 

F ranıuva Jozef de umu -
mi harpten evvel ıerek 
Avuıturyada, ıerekıe Al
maayada 1aptıfı avlarla 
töhret bulmuıtu . Hatta bir 
sabah, kıaa bir zamanda 
1500 ftıeak yaktıiı ve bu 
ıebeple aaf omuzu artık ta 
hammül edemedtil açtn tü
feaın .dlpçtjlol ıol omzuna 
dayayarak nlıan almaja 
mecbur kalmıı olduğu ıöy
lenmektedtr. 

Avcılıityle meıbur olan 
kr ltar, hükimdarlar. her 
mılletln tarihinde mevcuttur. 
Netekim,. Oımanlı ... ı. tartblnde 
de «Avcı Mehmet» diye anı 
lan ve a• merakıyle meıbur 
olan bir hükümdar vardır. 

Umumi harpten ıonra ge 
len devlet retılerloln ıpor 

merakı artık ıadece avcıhk 

detıldlr, saha ıentılemlıtır. 

Hemen b&tiin kral aileleri 
emenıupl rı IJl.blnicldtrler. 

Maamafıh daha bir çok 
ıporlara merak saran deYlet 

adamları• ••ımak da kabtl 
cltr. En az merak edilen ıpor 
bııtidettlr ., Ancak Danlmar . 
kamn ıabılr kralı Kriıllan 
blılkletle fevkalade merakı 
olduju için her sabah er
kenden alleıtnl tophyarak 
bıııktete köylere gıderdı. 

ÔJe Yugoılavya kıralı 
Alekeandır otomob,I kullan 

makta feYkalade zevk du 

yardı Mükemmel bır ıoför 
dü, enyenl model otomobilleri 
btle kullcnmakta asla .. zorluk 
çekm~zdı. 

Bugünkü Bulgar kralı Ro 
rls otomobil, kamyon ve her 

türlü yeof model makineleri 
kullandığı e !bl bilh ua lo 
komollf ld re etmekten en 
büyük zevki duymaktadır . 

Bir çok ıporl r gibi nl 
ha yet ta a rec•ltk de devlet 
ve bOkumet adamların•n 
ıporu olmuıtur . ltalya baı 

vckdt Muuoltol fevkalade 
mahtr bir pi lottur. T yar 
ku llanmak: en büyük zevld 
d r ıahnna alt olan üç mo 
törl ü muazz m talrareaınlo 
ke ndis nden baıkaaı taraf fn 
dıı n kullanılm 11m a la arzu 
e t mez 

Eıkı f oglltere kra lı , bu
gunkü VtDdıor dükü seki· 
zlncl Edvard, Gal prenıt 
ffıen l4yareılnf kendiıl ltul 
1 Dır ve birçok ı lerde ol-

duğu aıbı tebltkelt hareket· 
{er yapartlk etrafındakllerl 

korkutmaktan büyBk bir 
ze-vk duyardı. 

Romanya kralı Karol da 
fevkallde mahir bir ıoför· 

dür . Keadtıtntn idare ettlit 
otomobdt ıaatte yüz kilo
metreden fazla bir ıüratle 

ıürerek umumi caddelerden 
geçer. 

Romanya kralı aynı za· 
manda fevkalade mahir bir 
avcıdır . Oilu Mftel Ue bir. 
likte ıık t1k avlanmaya çı

ka lar. 
Birçok ıporlar yapan devlet 

adamları kıt ıporlarına da 
lazım olan ehemmiyeti Yer
mıılerdır. Fakat kıt ıporla 

rlle daha ziyade ıtmal mem. 
leketlerl hükümdarları, hu
ıuıtyle lıYeç Ye Norveç aı11. 
zadeler! uiraımaktadır 

Bılh11aa lıvıçre kralı be. 
tinci Güıtav yetmlt altı ya · 
tında olmallna rağmen bl
Ji ıporla uir•t•n f aaJ bir 
adamdır. 

lıveçte bulunduiu zaman 
dalma ıoiuk ve karla orma
larda avlanmaia çıkar, ııtL 
rabat etmek üzere Franaanın 
cenubun• ıtttlil zamanlarda 
teala oynamakla va kıt eeçl . 
rlr Beıincl Güıta v, yetmit 
altı J•tına raamen fevkall
de çeviktir. Mükeaamel te 
alı oynamakta ve birçok 
ıenç raktplerhıt majlQp ede 
bılmektedtr 

Hokümdarlar ,_ yalnız •k•n . 
dllerl içi• dajU, malletlert 
ıçıa de yaıamaia mecbur 
olan klmaelerdır. Hu bakım

dan tehlikeli ıporları teretb 
ctmemelera llzundır. 

Ueaçika kralı AlberJn Alp 
dajlanada kıt ıporları ya 
parkea, feci bir ıekUde öı

düjüoü ıüplaeıız hatırlıyor 
ıuouz. 

Kral Albc:r 1 ~J4 ıeneıtn 
de mıaaflr buluocluiu Fran . 

Hdaa ... mamleketuae diamez
deo ev.et 1011 bar defa Alp 

dajlarına çıkmak ııtenıııu. 
YükHk bir tepe hraıaomak 

tçla ehndekı kaacah ipi btr 
kaya parçaıına. tutturarak 

kead11lol yukarıya çektıil 11 . 

rada ıuların teılrtyle çat1amıt 

olan kaya parçaaı lıı raho 
•iırlığıo tahammüi edeme 

mlı, kop mut ve .. kralın ka . 
fa11aı parçalamıttar . Kral, 
y(iz, yüz elll metre kadar 
derine yuvarlanarak vücudu 
hurdahaı olmuıtu. 

V ındıor dikü de at He 
Y ptığı tecrübeler neUceıfn· 
de çok kere yaralandıfı için 
D hayet babaaı beılacı Jorj 
oğlun~·ı:;-;;;ketle~l-~ · 
etmtıtt . 

Ma&maflh Vındıor dükü, 
~ ta cını , tahtını t~rkel;.ezd";; 
"evvel ... bu heveıten ve z geç . 
mit VP. bütün hayvanlarını 

ıatm ıflı . Ştmd t lıe otomobil 
kullanmak merakına düı -
müı ve çok tehlıkeİI bir 
tarzda otomobil sürmekten 
zevk duvmağll baılamıthr 

Vındıor c ~künün babası 

beılrıc• Jorj kral olmazdan 
e•ırel kaplan u·lanıaktab b6 
yQk bir zevk duyduiu haldf' 
kr1d olunce. bu hrıvf!sfndt>n 

vazııecm lf ve yftloı:ı. rull ' ttl 

ltalyanın Hedefi .. 
ltalyaaın manevrası pek 

çok klmıelere garip ıörln· 

müttür: Halbuki bu maneY· 
ra B. Mu11ollnlnha iktidarı -
nın nevini, ltaJ1a•ı• buıün· 
kü ııkıatılarını ve htlıt 

deYlet adamlarının Franıa 
hakkında ne dltCindftklerlnl 
bilenlerce beklenmedik blr
tey değildi. E11 ıen h-lya 
f aıtıt olmaıaydı, huıiinkü 
müıkülit ve ııkıntılara ma . 
ruz bulunmaaaydı hile 16r. 
düjQmQz Ye hila ifÔrmekte 
olduiumuz m6cadele1e ıe · 
ne t•hlt olmaktan ıerl kal· 
mıyacaktı. Neden mı? Çiin 
kCi buıGnkü ltalyanıa emel. 
lerlnl tayin eden coirafya
dır ,Yalnız m•vaffaklyet 
huıuıuada daha az meçhul 
adamlar tarafından açılmıı 
olıaydı bu mGcsadele daha 
mahirane ve daha aE kaba
ca yapılabilir. 

B. Mu11ollnl dılrtatördGr. 
Her diktatör gibi onun da 
muvaffak olması ve derhal 
muvaffak oJmaıı llzımdır. 
Bılba11a bir baıka diktatör
le birlikte çahttıfı takdirde, 
bitin kıymetU parçaların 
batkaaının hl11ealne diiJme
meıl hizımdır imdi 8. Muı. 
ıollnl B Httlerle birlikte ça· 
htmııtır. Oaun ta •ılyeıl üz -
erine lıpanya da ite ıırıı· 
mit ve buıGne kadar ma 
ruz;.kaldıiı darbelerden baı
ka bir kazancı olmamııtır. 
Adam Ye para kaybetmlf, 
hakiki hiçbir zafer kazaam. 
amııtır ve Geaeral Fraoko 
dan .hiçbir bahtlf alamamaıı 
mulate•eldır. Çünkü lıpan 
yohar ltalyaJa ea kii\ıilk bir 
ıey Yermeie ve en küçük 
bir tayfzde bulmaya amade 
tlejlldlrier . 

Halbuki ltalyanıa mütte · 
fıkı elan Avuıturya ilhak 
edil•lttlr. Koma protokol 
ları artık mevcud deiHdır. 

ne alt itlerle me11ul olma
ya baılamııta.Aacak lıaaftada 
da bir kere Hayd parkta 
hayvanlarla dolatırdı. Maa· 
mafJb ıon aamanlardalıı lııaı · 

talıiı oau bu zektnden mab · 
rum etmltU. 

Sporcu devlet ve hiikd 
met admları hemen ekıerl· 

yeti teıktl etmektedir. Hü· 
darlar hemen blitln ıporlara 
Huf at etmekten geri durma 
mıtlardır . Maamafth aaılza 

deı ıporu olmak üzere bini 
cıUk bılhaua avcı l ık birinci 
plf.:nda eelmektedır. 

- -
T ayare Plan
larıııı Çalan 

Casus. 
Bavu ajanııaın Amerı. 

ka dan aldıiı bir ha bere ei . 
re Karl adında Loı Anjeleı 
Amerikan tayare fabrlkala 
rı ııÇderinden birisi, caıu• · 
lukla lttlbam edıler~k iki 
ıene hapıe mahkunı edil -
miıtır. Karle lanat edll~n 

ıuç yeni ttp Auıerlkan bom. 
bardımao tayarelerlnden 
birinin plinıoı çftlarak Po 
looya ajanlarına ıat mafa 
teıebbüı etmeıtdlr. Fakat 
caauı. elde ethfl projeleri 

jelden çıkaramamııtır. 
Bu adama verilen bu iki 

ıenelik mahk6mlyct cezuı 
bu• auç için lcep eden ceza· 
oıo iıamfıtdır. 

Çekoılovakya Alman nüfu 
zu altına ıirmlttlr Trlyea
tenlD tıtlkball ıöamütUlr ve 
ltalya orta Anupada blr 
Roma· Budapeıte- V arıova 
mllaverl teıkll etmek lçla 
Polo•ya ile Macarlıtan ara
ııntla müıterek bir budud 
teılıl huıuıundakı ıon ha· 
yall de yıkılmııtır. Kııac:aıı 
orta Avrupada manen mal· 
l6blyete uğrıyan İtalya lı
paayada beyhude yere ça
htmıttır · Şanı6llye Httler 
herteJl kazanmakta. oaa 
hiçbir fey kalmamaktadır. 
Gerçi Habetlıtan daha 1936 
da effndeydt 1936 )'azından 
beri ber~aalıada ltalya zt . 
1anh çıkmııtır. Onun içindir· 
ki yGkıek ıeale konuımak 
btr laaaım bulup onu titret 
mek Ye kabalıe 6n0ne ıe· 
lendea bir parça arazi Yeya 
biç olmazıa biraz tavlzat 
elde etmek tbtlyacındadır. 

lurada ltalyan halkının 
•e devlet adamlarının Fran· 
ıa hakkmda beıledıklert tı · 
tlbf af hl11lnl tebarüz ettir· 
mek lazımdır. Fraoıa balı · 
kında bir mal6mah olmıy•n 
halk kltleılnl bir kenara 
bırakalım. İtalyan devlet 
adamları da hakkında pek 
ıenlı mal6mat aablbl ılirOn · 

mektedlrler. Gazetelerin hü 
cumları 30 aonteırınde baı 
lamııtır: Umumi ırevln mu 
vaffak olacajını ve Franıa· 
nıa anarıı içinde ııkılacafını 
ıanıyorlardı. Miltealdp ıün · 
ler, hatalarını anladılar Fa
kat pek ıeç olarak ve 
manevralarına deYam et· 
tiler. Fraaaada amele hare· 
ketinin kuvveti kadar Kor 
ıtkahlarıa hlılerf huıuıun · 
da da dofru mahlmat 
aabtbl deftldırler, hükume 
Un iktidarını, parllmentonun 
vatanpenerUilnl azımaadı · 

lar; .Belki matbuatın btr kıt· 
mıoı aatan alabileceklerini 
aandılar . belirt kamoyua 
harpten marazi bir korku 
içinde olduiunu aandılar; 
f ranıanıa orta A Yrupada 
bir maceraya dalma muha
lif olduju4 balde, h:nparator
luia.:.ael ıürdürmemek için 

her ıeye hazır bulundufunu 
Ye en kGçGk telalıke 1934 
teki ruhi haleUnl derlaal el 
de edeceifnf anlamadılar. 

laııltereoln de bizi yalnız 
bırakacağını ıandılar. Hal 

bukı yaloız Süveyte deill, 
CıbuU ve Tunuıa kartı bir 

harekette de loııltere bizden 
fazla tehdide maruzdur. Şüp · 

healz ki Roma, B. Çember · 
laynıu ıuihçulufuna güven 
mittir ve rüvenmektedlr, 
fakat bu ıulbçulut.. ne kadar 
büyük olaa da B. Çember
laynı lmparatorluiun men · 
faatlerlnl oıldrtk olmaktan 
ve müdafaa etmekten me 
nedemez . loıllaz kamoyunuo 
büyük bir luımı 8. Çem 
berlaynın Roma aeyahatını 

endlıe tle karıılamaktadır 

Ve bar logtlız mOzaheretlne 
fıtlnad etmedikçe hıçbtr ıey 
yapamaz. 

ltalya bıılıca bedeflerf, 
bir yandan kendfılne genlt 
bir imparatorluk yaratmak, 
dtjer tnraftan Akdenlzln 
çemberi içinde mahıur l<al 
maktan kYrtulnıal<tır . 

ltalya, prenılp itibarile 
dört lıtıkamette emeller ta · 
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·······~··~··············· ıımaktadır. Birinci lıttkamet: 
Serbett denize doğru Ctbra · 
ltar. ikinci lıtıkamet: Duala 
ve Çad ıölil tarafında Fran 
ıız Kamdrun ve Konıoıuaua 
aablllerl, üçüncG lıtlkamet: 

Maıır •• ardında K.ızıldenlz 
le Ctbutl, D6rdüncl 6ıtlka · 
met: Suriye. 

Koralka lauıuıundakl emel· 
ler ıüaüo birinde Konlkayı 
ele ıeçtrmefe muvftffak ol 
duju takdirde, yatnıa Mar· 
ıllya - Cezayfr hattında 

miikemmel bir hava Ye de · 
nlz ÜllÜDe maltk olmakla 
kalmıyacak, Trenlyen denizi 
bt r ltalyan ıölü haline ıe 
lecek ye burada ltalyan do· 
nanmaaı tamamen emniyet 
altına ılrmekle ltalya Ak
denfzln hakimi olacaktı 

Birinci lıUkamet: Ctbral 
tar. İtalya lıpanyada harbe 
mldahale ettiyse bunu bı 

raz karııaında holıevlk bir 
rejimin yer almama11 için, 
fakat daha ziyade naıyona. 
ltıt lıpanyadan bir ıeyler 
elde etmek için yapmııtır. 

Neler? Ya Rtfl veya Balear 
ad•larını, Rıf huıuıunia 

dOıünmek nafiledir. Franıa 

bu projeye razı olmazdı ve 
ensen Almaaya da ay 

nı yere namzedlıil•I koyar 
dı. Gerl1e Palmadan 

La Maddalenya bir baraj 
ıörmek imkinını Yerecek 

olan Balear adaları kalır. 
f:.akat bu ıerbeıt den Is da · 

vaıını halletmez, ıerbeat de 
alz dava11 ancak ltalyanıo 
Tancaya yerleımeıtle kabil 
olabtlır . Bu cihetten ıözetl 

len hedef Tancadan önce 
İ'oııltere, Fran1a Ye lıpanya 
Tancada yegane hiktmdtr 
ler. İtalya da buraya yer 
leımeie muvaffak oldu. fa· 
kat burada lkttdarın aacak 
d6rtte birine maltktır . Bunu 
tamamlyle ele ıeçlrlp Atlaa 
Okyanuıu üzer•ode btr il · 
man elde edemez mi? 

İklnct iıttkamet: Gine kör 
fezl, ltalyao aazetelerı bat 
ti Habet harbinden 6nce \ 
bura1tnın ehemmiyeti üzeri•· 
de tarar etmltlerdır Trab
luı hududunu Kameruna ka· 
dar götürmek mevzuu bahtı · 
Ur . TabUdlr ki bu tekdirde 

olan Franıız Konıoıunun 
kendi eline dGıeceftnl um· 
maktadır. 

ÜçüncG lıt!kamel: Mıaır 
ve ClbuUye dojru. Bu en 
mOhlmmldlr: Ltbya ve Ha
bettıtan araaında Maaır •e 
Mmr Sudaaı vardır. ltalya 
nın büUln polıtlkaıı M111r1 
dOtOrmei• matuftur. Meseli, 
itaba Kızaldenlzln 56 -
veyt kanalının ldarealndekt 
mevki aahıbı olmaya çalıt· 

maktadır. ltalya Kızıldenl · 
zln cenup metbaltnı Ctbutl· 
ye ve kabllae lnıllhı: Somali· 
ıtal tlbak ederek ıenltleme· 
je çalıııyor . ltalya Mııırdakt 
ltalyan laalkını çojaltmafa 
çalıııyor. ltalyaya, Ltbya 
ıarnızonlarını artırarak, ya 
hud müzaheret ederek, ya 
hud Akdenlzdekl lılerlat 
iaıHtereyl abloka edecek 
ıelcllde takviye ederek loıfl · 
terenin Nil üzerindeki meY
kllnl tutulmaz bir hale gelir· 
mele çalıııyor. 

Dördüncü lıttkamet: ltal
yaotn dirdüocü taaylkl Su· 
rtye lıtlkametlnde yapılmak· 
tadır. ltalya 1936 danberl 
bizim Suriyeyi bırekacafı · 
mızı tanıyor. Biz bunu yap 
hfımız takdirde namzedllit · 
nl koymak otyetlndedlr. e. 
huıuıta Oç hedef e3zetmek -
tedlr. MOılOman lleml Oze · 

rlade daha büyük bir nGfuz 
elde etmek, ıtmalden çeYlr · 
mek ıureUle Mıaırın s blo 
kaıını kuvvetlendirmek; ya · 
kın tarkın büyük petrol ha'f'" 
zatının mahrecine yerleı· 
mek. 

Ya Tunuı denilecek? Şüp · 

beılz ki Tunuaa tabip olmak 
İtalya o polıttkaaının ön ıa · 
fanda yer bulmaktadır. ŞI · 

mali ıarblde Ltbyanın bır 

devamı Tunus Stcılya bof• 
zını elinde bulundurmak im · 

lılnını verebtltr O gündeıı 

itibaren Pantelerla ta hkl • 
matınıo yardımtle Akdentı 

2 h•vzaya ayrılmıı, ltaly• 
birinden dtierloe ıeçft Gse · 
rinde mutlak .. aklmıyetı ele 
ıeçlrmıı olur 

E1aıen bunun içindir ki 
Koraika ve Tupuı ltalyay•• 
bütün dlier Akdeniz devlet · 
terinin önünde, bütün iç de · 
nizln mutlak luımandaııo• 

Kamerun Almanyaya Yeri · •ermete, katıdır. 
lecek ve bir · İtalyan · Al ltalyanıo büyük bir irO 

maa demlryolu hattı Trab · paratorluk kurmak için be' 
luıla Duahyı blrlblrlne bat· ledtfl emeller bunlardır. 
hyacaktır . İtalya bu ıuretle YAZAN: 
garbi A.frtkadau ayrılacak Plyer Doml~ 
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