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Silih K k J "' T h 1 ~ Cumhurreisi- P a r i s ile Romanın 
aça çı ıgı a - miz Maarif c Arası Gittikçe Açıhyor. 

kikatı Devam Ediyor. ,;:re:~~; Z~;.~ Oalıdiyı-Pami döndü, lo~ı re ~ınıa!l Afrika ~8-
Yapılan Neşriyat; Adli Takibatın Mahrem Ankara, 10 ( A.A. ) - yıhıtı bık~ındı Cımhurraısı ltbrone ızıhıt vardı. 
T tt ğ Mılli Şefimiz •• Curobur 9 [A A 1 - s.,n dılmektedlr . 

U U U Safhalardan Resmi Bir Sağlamlık- baıkaaımız lımet lncsnü kıt;:~:·dıye d~a ıaat 9,ta de Mıl1ao, ıo (AA l - Ga· } Eld Ed ıenel batkaahfında bu Mumaileyh zeteler, f.ran11s Beıvektll 
a e ilmiş Malômata İstinad Etmiyor. luadufu usun Hınaalarda ==;!:.~;~:~1::·.nd•• ınmlı Daladlyenl• .lfrlk•d• yapııtı 

b6yülc llıı ve yardımları ve lıtuyonda Bahriye Nas.- 100 1811abat .. loıllter• 

1D~h!liye Vekili, bu mesele hakkında Adliye ve Hariciye Vekil
e~ının gurupda izahatta bulunacaklarını ümid ettiğini söyledi. 

eı eıf rgememlf oldufu lar Ç L IA ya 
rı Camptnchi. diler nazır B•ıfekılı ecnuer JDID · 

T6rk Maartf Cemiyetin& 

Tar:•nlt;ll; lO (Huıuıl) - Ekrem Könlı ele ıeçlrll · kili Refik Saydam, Adliye 
Y. rlc.I tle blrltkte kendlıl· inada Rom•J• yapacaiı :at · 

yökıek hlmeyelerlode ça 
laımaya mihaade buym· at boldlyen Cbautempı ıle yaretle meısul olmakta de 
mutlardar . m6ıafaha etmlttlr. Radyo ••• edlyerlar. Ga:ıseteler, 

mubablrlerl tıırafandan ıe D•ladı1entn ıerelr Koratbtoplanacak olan ıurupla iz•· 

• Jealnln üaerloda m•dlfl ıurette tablt adıi ta ve Hariciye Velıtllerlnta 
••tı•l ol .. up ılllh kaçak lctbat duracak deftldlr. 

hat vereceklerini tahmin Şurayı Devlet tlr!len mikrofonun &nende ,a, ıerok Tunuaa yaphf1 

bey.D.tta buluna• Batnkll •lJaret eınaııada •ukubufın etuilnl ıöyledı •e aabtekar· .. 

~•lalı talaktlratı ilerlemekte· Bu takdirde ıuç ortakları 
dır. olarak Ankarada mevkuf 

S..alne kadar talaklkatın bulunanlarla b irlikte lııe•dl-
lak mün .. ebettle eıld Dalat- Reis Ve Aza Namzed- deıntıttr kt: teııhürıtan vazıyetl btbbG· 

tla ıerılnleıttrmtı olduiunu 

ta•aaauh t .ı 
h • tlr11ffl tatmaz ıtnln de ııyaben muhakeme· 
•lctlıatlardan biri hu a alne devam edilecekttr. 

hı L mu· 
aıı •a11teklrlılc itini idare Bu adamın. dahil olduiu 

•tlea teıeklrGl&a beyaelmtlel ıtllh kaçakçıhlı ıebeke1ın • 
•eb aıerlceaı Parlıte olan bir de muayyen •azlfeler ka 

ltye •e Hariciye Veklllertatn 
reılmlertnl buarak imalar· 

da bulunan bazı latanbul 
ıazetelerfnden baheederelı: 

/eri Tesbit Edildi. 

Ankara, 10 ( Huıutl) ·
Blylk Millet Mecltılnln Ad 

ıe •lıe olmaııdır . bul ettffl, tayare tıtnden ko· 
Ş d liye •e Teıktli.tı Eaaılye ea-

uau • l)l•e edelim kı bu mlıyon olarak ıenetle beı - Herhaoıt Dk zad laak· 
IGne k d ' b ı 1 cümealerl Devlet Ş6ra•ı relı l " •r Japılat1 n~ırlyat y6z in lr• • dıfı ıablt ol· kıDda imada •eya lttthamcla 
••rl era llaberler bu adi; muıtur. bulunmıakJçln,katl Ye miltbet itli ile dalH relılerı ••aza· 

~::~'~•tın bıttabı IJlabrem Daftiliye Vekilinin sözleri: delitl Hhlbt olmak lisım lılrlanna 16aterttccek 0 •• . 

b u •o ıafllalaruıda• reıml Ankara, 10- Dalıtltye Ve· dır~ dedt zetlerl teıblt etmtıttr 
it tailarnltkla elde edllmıı 

lllalümat cümSeılnden ola. •. 
ııınaııdır 

Bunuıa için bütün 1 I Jazı. 
•• &ra l&Jladan ileri bır na· 
zari" h,. •mamal en dofru 
btr haek•t olu • . 

Ekrem Könlg Hukıtlanndın 
mılftmıt istemiş: 

Ekrem Kônljln, leta11bul -
d1. oldui" ö l 

_ • Y enen l•Yrl 
•uuh.., • ••'- t' 
1 "• ••rındao ıtz 
lce IDalü rıuıt lıtedfil bUdt. 
rllrn•ktedır. 

y •pılan tal.kıkatta Ek . 
re11a K&ıtifo. JÜz elltlıkl•r 
de11 SGley ... n Ş~flk(Peıa)nın 
J•l•nl oldui ı 

u "il •ıılmıthr. 
Ekre• Klntfln ımtlyonlarc. 

hralak aerınaye ile teıekk61 
•h•Jt beynelmileJ btrkaçakçı 11 
1ebelruı11e meaıup oldutuau 
~u1Gaeal•• laeaatıl11tn adfi ta
k tbattao kurtulmak için T6r-
ı,eye 1el1neınefe çalıtaca 

i••ı ta hının •tınektedlrler. 

Hariciye Veki
limiz Fransız 
Büyük Elçisini 

Kabul Etti. 
Ankara, 10 ( Huıuıi ) 

F ranu.nan yeni Ankara bl . 
yülr elçtıl Dıanlıh boıl• 
ıelarımıze ıelmlftlr . 

B Stikrti S11raçoğlu 
BGyGk elçi iıtaıyooda Ha

riciye Velılletl hu1U11 kalem 
m6dGr mua•lnt, f ranıız ••· 
far et kolonlıt erklnı taraf•• · 
dao lc•rtalaaaıııttar . 

Harı .. Y• V eklll•l• Şlkrl 

lngiliz Başvekili Dün 
Roma ya Hareket Etti. 

Çemberlayna hariciye nazırı da refakat edi
yor. Başvekilin hareketi esnasında kadın

lar istasyonda bir nümayiş yaptılar. 
Lendra, 10 (A.A .) - ln

rtlfz Baıvekılı Çeanberllv• 
ile Hariciye Nazarı Lord 
Ha lif akı buıfio Londradan 
Parlıe hareket etmltlerdir, 
oradan Roroaya: ıldecelder· 
dır 

Londra, 10 (Ra•vo} 
Baıvekı l Çemberllyo •e 
Hariciye Nazırı Lord Hah· 
fakı «Alrtnok» elupreııle 

Pariıe harek•t etaıııleırdtr . 
lıtuyoodıa btr kadın ııuru 

Jurnal ıaaeteıt: 
«Remaya sılclen ea lujık 

yol Parlıtlr. laııl z nazırla · 
rıoan, Rom•y• rıtmeden ••· 
••' f ranıız rıcahle kenuı 
mak tatemelerl pek tabii 
dır . » 

J>lyor. 
Dıter ıu;eteler de. aynı 

vadide makaleler yazmakta 
•e ıkı tauf rfcah araaında 

tam bir fikir btrltll me•cut 
oldutuou lraydetmektedlrler. 

~u. Baı•ekll trene btndtfl " 
eanada Cuaburlyetçt İıpan 

Londra, 1 O (RsdJo] -
laılltz matbuatı, Çember· 
llya lla Lord Hallfakna Ro · 
ma seyahatındaa bıth fıle ma · 

kaleler yazmakta ve loılltz 
nazırları fçln Romada büyük 
bir lıtıkbal laazarlanmakta 
oldojuau kaydeylemektedfr. 

Ja fçl• ıUih verılmeılnl lı 

Uyen bir nümaJlt J•1tmıt 
!ardır. Polis k&dıaları datıt
mı .. tır 

8ır ıazete Çemberliyının 
Roma HJahataoı me.,zubaba 

ederek ltalJaya karıı htçbtr 
fedakirlıl&ta bulunmamahyız. 
Mu11olın ı Je htçbtr t•Y ver· 
meyiz. Yapılacak bırıeJ var 

ıa lt•lya bunu keada.t yap. 

malıdır ve her ıeyden evvel 
frpanyad.n aöaültülerlnt çelr 
ruehdlr, ddcne ktedu. 

Partı, 10 (Radyo) - J0 _ 

ıtl ız nazulan Romadaa dö 
Derken buraya utrıyacaklar 
•• M1111ollal tle koauıtulda . 
rı halduada Daladtye ile 
Jorj Bonneye izahat ••recek
lerdtr . 

Saraçoilu yeni Pr•n· 
ıııı: illytlk elçlıtat öfletlea 
ıonra Harldye Veklletlılde 
lıa~ul etmlftlr· 

8. Çtmbtrldgrı 
Puiı, 10 (Radyo) - Ga 

zeteler, loıı lız nazırlannıa 
Roana seyahataadan bııabtıle 

uzun makaleler yazıyorlar. 

Bükreş Konuşmaları
na Ehemmiyet Veriliyor 

---~--- ---
Kral Karol Yugoslav Kral Nai

/,ine Bir Av Tertip Etti. 
8 clsra1I, 10 (A.A) 

Prenı Poluo 8Gkreıe yap. 
tılı ziyarete bG1lk bir ehem 
mtyet aıf edllmektedlr. Hu· 
ıuılledtr kJ, 1938 teırlaaa
nlılntl• Kral Karolun btr 
cla•otlne Pre•• Pol leabat 
etmlt 118 de bu •l1aret laenla 
ta.ile edtlmemlı idi. 

llelml •ehaftltle ltu ••J•· 

retın lrattyen huıutl mahı. 

Jette oldufu ve laattl ••ray 
nazırının bile p,•Dı Pola 
refakat etmodlfl eb~1111111 -
yetle ka,dedtlmektedlr. a. 
•unla beralter BeJıratl ıl· 
Y••I mehaflllade m&b.1111 ılya
ıl me19lelerlo ılrltlleceft 
•• bllha11a ••••nJa•ıD ( s.... ıktlld Mrf atla ) 

- Seyahatim eıaa11ad• 
Cezayir •• Tunu• ahalfılDID 
Fraaaaya karıı balhhklanaı 
•e Fr•D•• ile .,Jrı bJr teldi· 

de blrleımlt oldaldannı 16r· 

dtlfii .,,.,,.., dolayı babtl1•. 

rım . Bu ahalinin kendilerini 

belıllyr.a h016k yulfelerln 

lfHt içi• Fra•11zlar ara11nda 

daha 11k• btr ıwhed yücude 

ıelmeılnl erzu " tttkl•rinl 
biylk bir memnunı,etle 
mfitahedf! ettim. 

Daladlf• lıta1youdan çı· 

karlı•• lralabalak bir halk 

lrotleıl tarafından allntl••· 

mıttır e., •• 1rıı, ... t 10.50 de 

Relılcumhar Lebrln tarafın 
dan kabal edflmfıtlr. 

Parfı. 10 ( A.A l - Bat· 

•ekrl Oaladlye buıü• Rel•I · 

kaycledı1orlar. 

•Correr• Della Sera dl . 

1or ki: 

flfraaaaoı11 heth hareketi 

' mi ıulbnn lıtlkrarına ,umu 
bir mani tetkll etmektedir. 

laııllz auarlarıaın Romaaya 
yapıc•klın eeyabat mGaa . 

ıebetıl• ıunu tebar 6z ettir· 

mel& llsımdlf ki, Ctbutlye, 

T •e SOnYI kanalına 
unuıa .. 

1 U<Hı edt'n 111eaeleler J• . 
taa d 
oız f ranıa •• ltalJaJI •· 
ftl, bGtOn~dü•Y•JI allkadar 

d k nı "h'r"'ttedır . e ece 

cGaı:ette d•l Popolu• ltal · 

' kendlılDl allkadar yaDID, 

edeo meıeleler ıu •e1a bu 

tı katlyea blr ıaretl 
ıure • 
bal bulacaiını yazıyor . 

f ....ı ] Ha · cumhurla bir ıeatt•D a~•• Roma. 10 (A A. -

ıörüımfit ye Konik• ile betlıtaoda irile Harrarcla Fr· 

Şimali AfrlkaJa 1aptajı " anuz kooıoloehaneatue karı• 
1abat hakkında izahat nr nümaylıler tertip edll1Dlf H 

mttttr. Fatlıtler milli .. ,ıular ıayll · 
Nefredll .. n bir tebll"de h ı •ala ~ • ,.erek koaıotoı •nen o u • 

Koratka ve Şımali Afrıka den geçmtılerd ı r. Hıçbtr hl· 
balkanm BatHktl hakkında· 

•'!!~!:.!":!!::.~d~ıı:e~o:t:m:•;m~ı~ıt~ır.· .-~:----.. ki ıamlmi tez~hGretı a' e· 

-l~giliz Kabinesinde 
Yapılacak T adilAt.. 

ÇembırliynlnRomıdı yıplciiı tısıh~Uslar suyı dDı· 
tüğü tıkdirdı Uan kı•inıya dıhıl ı~cık. 

Londra, IO (A.A.) - Şu 
bat ayı lçıade kableede ta · 
dıllt yapılma1ına intizar 
olunmaktadır Yalnız bu ta · 
dilitaa, ıumülO •e aalaala 
mahlJetl, Roma ıörOıme . 
lerfnln aeUceılne baibdır. 

Ejer Çemberliyn, Mueeo 
llalJI tktfıadl meof aatlere 
mukabd ılkün ılraNtir.e 
fhlea ,ardımda buluom•I• 
Jkna etmefe muvaffak ola 
cak olura• kabineye Eden 
ılbJ «mutaarrız» ıahılJ•t 
lerla tthallnla aaüa• ıeç.ll
mft olacaktır. Ak.. taluiırde 
1anl Romadald te,.bblılorla 
ıaya .ııım••• balina En· 
ela kabla•t• ıırmoıl ı•lı 
auhtemelclır. Çlakl b• tak 

~r:'r"'!' ... 

B. Edtn 
dtrde Çemb.,liJD lçla ltal
,a •e~ Alm&DJ&J• kartı iti · 

( Soa• d6rdlllcl 1arfw) 
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Zaman oldu: Türke ha zetltyordu. Btrlltlzam Ma 
karet eden ec•ebtlerlo ale1- nlıada indim, Keçeci zade· 
hinde mecburi yasalar yaz yl de yaaıma alarak, doıtla 
dım Vakit oldu: Rum •e rsmdan A vnl Beyi ar.mak 
Ermeni •atandatlarla ksr . babaneıı1le ıehlre girdim. 
tılıkh k••ıalar ettim Hele Hayli dolaımıtıı. 
•tkl1a hakkındaki yazılarım Trenlo kaçtıfıoı aaladık-
çok ttddetll idi. tan ıonra arkadaııma «ha1 · 

Halk tamamen ümitsiz . dl dönellnJ, trene 1eUıehm~ 
Onlara ümld Ye iman •er · dedim. lttHyon tenha idi, 
mek llzım.(lıtanbul mektup· tren kaçmıth Keçeci zade 
ları)adıle 1azılar neıredlyor· telit ıollerdl. Ben «Alaıe · 
dum. Bu meptuplar muhitte hlr treni ile ıtdeılz» dedim. 
çok ılzel teılrler 1apıyerdu. Kompartımanda bir ba•ulum 
Bu mıllet 6lmlrecektt. •ardı . Bu, Balıkeılre ve vlli 

Kara ıünlertmlzde de bi yetinin heyeti umumlyuloe 
il lbttklrlarla, laill yağma ald ve1atlde dolu idi. Bu ve-
larla metıul adamlar •ar. ıaıke ııtınaden bir rapor 
Oaları fıuat buldukça hır · tanzim ve konıreye takdim 
palamaktan ayrılmadım edecektim B" memleketin 

Herkesi «ittifakı mukad· TOrk olduğunu ııbata çalı · 
deu e, cMıllı hareket:• e ıacaktım! Çüakü ( Vealzeloı) 
~alırıJordum (2] İsmlr ve bavahılnln, (yani 

Mntareke devrindeyiz. yer bGUln Kara.l ll••H ile Bur-
1er te•klfler baıladı. Mabut IADID ıarbının ve lzmlr •1-

vataadaılar ıımardıkça tımar · ll1ettnlD k11mı ıarbtılnln 
dı. Y aııyor, yasıJordum ve Menteıe lt•a11nın ıarp 
Ye (Seı) T6rk1Jealn en ıızll •e ceaup kı11mlarının) Yu· 
birçok kiıelerlne kadar 10 nanla oldutun•, buralarda 
kuluyor, okuDuyortlu. Rumların ekaerJyette bufua· 

Btrıtn Bahke.lrdekl Er. duklarını iddia ediyordu! (7) 
Gece İzmir merkez oteli me•l vataadaılaramızdan iç 

kiti tle beni HTmty~n iki 
rezil muhtekirin, aleyhimde 
tlklyet etmek (lzere lıtan. 

tiula ıtttıklerlnl, oradaki 
ecnebi mlme11ll tle Damad 
Ferit h6k6metlne jurnal 
etuklerlal ltlttlm. Kendimce 
bazı terUbat aldım. 

ne indik. Arlradaılar UJU· 
mutlar. Beni Sabrı Be1ln 
yathiı odaya verdılar. Uyu 
madım, 1&baba kadar rap0 , 

taazlmlle me11ul oldum. 
(16 Mart 1919) pazar sa

bahı arkadatlarla bırl•tUk. 
Valt ve kumandan Nurel . 

15 Mart 1919 tarihi. tin Paıa merhumu maka
mında zl1arete ııtUk O bl · 
ze muhtemel tehlikeye kar 

ne ruthyao cumarte1I ıt

•Ü lzmlre ııdecejla . Orada 
ilk {Müdaf•I Hukuk Kon· 

ıreıl) kurulacak.Be• de Sa · 
lıkeılr murabbularındanım. 

Hatlrı•da kalan arkadat
larım ıualar: 1 · Hocam 

M6ft6 Kodana:a zade Hacı 

Ahmet Efendi (3), 2 · Ma 
arif Müdürl muhteremi Sab· 

rl Bey (4], 3 - Miralay mü · 
tekaldl Rıza Bey [3), 4 · 
Zarbalı zade Hulaıı Bey, 
5 Belediye •e ticaret oda· 
ıı relıi Keçeci zade Hafız 

Mehmet Emin Bey [3), 6 -
8anclsrma namına: Bandır · 

ma muhaıebeı buıuılye me 
muru Nazım Bey ( nı dlier 
kazaların murahhasları). 

Balake1lrde trene biner
ken Hoca zadem Raif Bey 
(5) yanıma ıokuldu •e 
(•atanclaılar Banduma tre
alnden çıkan ıu adama ıenl 
161terdtler; dikkat et) dedt 
G6rd6m, ıenç bir vatandat! 
yabancı. Bu herifin tehcir 
kemlleılnden (6) Adanalı bir 
Ermeni olduiuau 6frendlm. 
Bu Ermeni de trene atladı . 
lıtuyoolarda hep beni 16· 

[2] Yazılarımdan bazı par
çaları hatıraların nihayetine ck
liyecetim. 

[3] Vefat etmiftir. [4] Bayaıit 
muta1arrıfı sabıkı elyevm Balı
kesir meclisi umuıni azasından. 

[5) Mithatpaşa ilkokulu başöğ· 
retmeni. 

[6] Türkiyenin muhtelif mem
leketlerindeki Ermenileri - Adana 
ve havalisinde teksif ve bir Er
menistan tetkil etmek üzere · ceb
ren tehcir vaıifesiyle mükellef 
komite. İlk defa ben gazetemde 
bu gizli komite hakkında işaatta 
buhınmuttum. 

fi ılzllce hazırlanmamızı, 
memlekette ılk6ou mu -

hafasaya çalaımamızı tavıl
ye etti. 

Ben yalnızca (Anadolu) 
gazete1I ıdarehaneılne ıtt· 

tim. Muhterem Celal Bey 
efendi [8) ile ıörüıtOm. Ba. 

aa naaıt olup da tevkif edil 
medlflml ıordu ve kendlılnlnde 

anbean tevkifine intizar et
mtokte olduğunu ıöyledl. 

Maamaflh, böyle blrt•Y olur· 
ıa kaçacajını da lllve etti. 

EHHn ben de o fılctrde 

idim Konıre (11 · Mart 1919) 
pazarteıl günü müzakcreıl 

ne batlsyacakh. O günün aa · 
bahına kartı uyumuıum . 

Korkunç rü1al., içinde 
baj1rarak Sabri Bey tua
fından . uyandırıldım. 

Henüz kah vem• içme mit· 
tim. Dııarıda Pelltköylü 

Mehmet Ca"it. Bey (9] tara 
fanda o çafmldaiımı ıôyledı 

ler. Çıktım, meieır o, oıün 
henüz Balıkeılrden ıelmit 
Dedi kı: 

· - Ştfre va t. lzmlrc ya 
ram saat ıoora teblii edl 
ltcek! . 

Kahkaha ıt~ gülmeAe bat 
lodım Artık hazın bir ma · 
ceraya glrmlt olacaktım. 

[7] Venizelosun metalibi bun
dan da ibaret değildi: O, gıiya 
Vilson prensiplerine istinaden 
lstanbulu, Samsunu, Marmara ve 
Adalar sahillerini de istiyordu! 
Trabzonu da Ermenilere veriyor
du! 

[8] Batvekil Bay Celal Bayar. 
(9) Balıkesir mebusu muhteremi. 

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

11 - 1 • 939 Çarşamba 
12.30 Türk müzlil [-PıJ 

13.00 Saat, ajanı haberleri 
•• meteor Ankara. 13. 1 O 14 
Mnzık (Rlya1eti Cumhur 
bandoıu, ıef: lhHD KOnçer], 
l - Marı • Caddeten, (J. 
P. Sou1a) 2 - Valı - Leı 
pattoeure [V laldtöfel) 3 -
Barbl1e dö Sevilin u•ertüri 
(Ro11l•I) 4 - Melodi (C. 
Blzzet), 5 Offeabahyana (J. 
Offenbab] 18 30 Türk mG · c 

zlll Yurd ha Taları •e halk 
Ulrkülerl . J 2 · 3 ·: OJUD 
havaları - Sadi Ya•er Ata
man, 4 - Halk türktbG 
· Alıverin batlamamı S -
Halk türklill - EJ ıere• 

ler ıerenler 6 - Halk tür 
küıfi · iki karpuz 7 - Halk 
türküı6, · BülbGl ne ıezer
ıln çukur o•ada 8 - Halk Ulr· 
küıü. - BolbOle kurdum tu
zaiı 9 - Tlrkü, · A1 cloi 
du batmadımı, ıO- TOrkG 
- Gnlıen bahçesine 1 J -
Türkü · Ge•enltk yolu, 12 -
TOrkü - Stnemde bir tutuı· 

muı yaamıı ocak elıaydı. 

- Oku1aalar: M6zeyyen Se
nar - Muıtafa Çatlar. 19.15 
ıaat, ajanı haberleri, me· 
teorolojl ve ziraat borsası 

[ftat ], 19 25 Koouıma 19. 
40 Türk müatjl: ince ıaz 
faslı: Şeddi Araban Oku1an 
•e çalanlar: Tahıla Karakuı, 
Hakkı Derman. Etref Kad 
rl, Ha1aa Gür, Hamdi To
kay, Basri Üfler 20.30 Mü
zlk [Radyo orkeetra1ı) Şef: 
Praetorluı. 1 - SJınor Bruı
cblnde • uvertür [Ro11ıoı] 
2 - Seofoal Fa mJn6r - La 
Pa11lon [Haydn) - Adaııo 
• Alleıero di molto - Me· 
nuet · Trlo - Final · Preıto 

21.00 Saat, eıham tahvlat 
kambiyo - nukut bor1a11 (fi· 
at) 21.15 Müıik (radyo or · 
kHtraaı de•am) 3 - Paıto 
ral dete [Honeıger) 4 -
Naotmuıık [ıece müzlil] 
uılk (Wedlı) 

21 45 Konutma(mlı:ab ıaa
u) 2l.OO Müzik (küçük or . 
keıtra) 1 - RakHD ıültclen 
Blö andante (E. K.ünneke) 
2 - Göl kıyılarıoda (Kari 
Bume) 3 - Baeatelle - (ta · 
ka) (Gullav Ltndner) 4 -
8accbanale ( tarap ilahı Ba · 
küı ıereflne danı ( G L. ) 
5 - Prelüd - Op. il · No 4 
(A Sctiabtne) T Hartmao 
tert. 6 - Çareviç operetin
den potpuri (F. Lehar) O . 
L lndeman Tertibi. 23.00 
Müzik ( hafıf parçalar Pi) 
23.45.24 Son ajanı haberle
ri ve yarınki proiram. ___ ,, ____ _ 
Neşriyat: 

Hutuk Gazetesi 
Dört ıenedeobert Türkçe 

ve Franıı:ıca olarak n~ıre· 

dtlmekte olan « Hokuk 
Gazetesi)) nln 3~/34 numa
relı nüıh&l rs kıymerll 1a 
zılarla çıkmıttır. Ru nüı · 
bada Üoıverııte Ord. Prof e
ıörü v,. Erzurum Sa1l11vı 

Saim AH Oılemrenlo AdU 
Tıbban entereean tedkıklerlne 
Profeıor Muıtafa Reıı t Bel 

ıılKl~lllt 

~~==========================================mı 

~i=Ş=E=H=i=R==H=A=B=E=R=L=l5 =R =i l 
Valimizin 
Tedkikleri. 

Valimiz 8. Etem A1kut 
•••eli ıOn glttlil Bandırma· 
dan dnn avdet etmlıtlr. Va
llml• Baadarmadaa ıellrken 
ÔmerköJ nahlye1lne de ui
ramıılar, orada da aahl1e 
ıılerlle ilıtlendıktea ıonra . 
don tehrlmlze dönmlılerdlr. 

Hava Taarruz-.. 
larından Ko -
runma Kanunu 
Meriyete Girdi. 

Hava taarruzlarına kartı 
paaılf korunma kanunu,dln· 
den itibaren 1Uerl1et mev· 
kllne ıtrmlttlr Kanunun tat
bikatı için hasırlana• tah· 

matname henüz Ş6ra11 Dev
lette bulunmaktadar. Tali· 
matname, ŞClrayı Devletten 

çıkınca derhal ite batlana 
cakt1r. Kanun muclblace 
memleketin her yerinde ha · 
•• taarruzlarsndao korunma 
cemiyetleri kurulacak, her 
•atandat bu cemiyete aza 

olacak •e bir aıdat •erecek
tir. Cemiyet, re.mi bir te· 

ıekkül olarak •lllyet ba•a 

taarruzları•dan korunma 

komlıyonu ile müva · 
zl olarak çahıacaktar. Bıl. 

haaıa bi1ük tı mü~11eıele0 

rıne, itÇI ıay111na g6re ııfı

naklar yaptırılma1ı ıtbi mü 
hım vazifeler talamll edile
cektir. 

Havalar 
İyi Gidiyor. 

DDn hava bir ilkbahar 
kadar eüneıll ve ılakh. 

Bu ıiioe kadar kıt me•
ıfml tam maoiılle kendini 
ıöıtermlt değildir . Bır , iki 

ıiln de•am eden Hfukları 
açık ve ınneılt ıünler takip 

etmektedir. Odun ve 

kömür ihtiyacı arlmadıiı için 
de bundan hemen herkeı 

memnundur Maameıfıh bu hal

dea çok klmıeler ııkiyetcl· 
dır. 

Çünk6 ini ıuhunet te-

bedd611erl yüzünden ıırlp •e 

nezle ıımdlye kadar birçok 
klmıelerl yoklamııhr . 

ıe lllYln T emylz MabkemeıJ 
lçtıhadle rlne Profeeör Ger 

b.rd Keılerın Türkiye it kıo · 

nunun Cevat llaklu Ôzbey 
lo ceza usulümüze da ' r ma· 

kaleleri ve teoktd lerıle Şii 

rayı Devlet Azıı11ndan Cudt 
Ôzalan Haktm Tahıln lıtan· 
bulluoun Profesör Mambo 
urynln v~ daha ıatr değnlı 

z~vatın yazıları, etüdlerl var· 
dır. 1tmi hadı ıelerl vr hare 
ketleri t11tbtkat kısmında da. 
mühim kararlıtrı lctthadlerl 
ıhtlva etmektedar. 

Vilayetle i 
lik Maarif 

B ş Sene
Proğramı .. 

• 

Hazırlar:ıacak olan ihsai ced
veller Maarif Şurasında tedkik 

edilecektir. 
r-----

1 

K.öy Okulu 

Ankaradan aldıiımız · ma. 
lumata ıöre. Maar1f Vekile
ti bGUln •lli1etlerdeo beı 

aeoehk maarif ihtiyacı hak 
kında bir rapor lıtemlttlr. 

Veklletln bteit muclbln· 
ce laer •lliyet nüfuıuna ıöre 
önümüzdeki bet ıene zarfın 
da tabıll çalına ıtrecek 

olan çocukların H y111nı teı · 
bu edecektir. 

Bu ıuretle bet ıene zar-

Bu Senenin ilk 
Kuzuları. 

Şehrimiz ka1aplarındanRlfat 

kendi ı6rüıunden bu yılan 

ilk kuzularını yellttlrmiıt•r 

Otın ller biri on 

bir kilo tutan hu kuzular 
dan yirmi dane Ankaraya 
ıönderllmlttlr . 

······---
Bükreş 
Konuşmaları 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

hal ya hariciye nazm tara · 

fından Belgrada yapılacak 

ztraretten e••~I rr.üttefikl 

Yuıoılavya ıle temH etmek 
Sıtedlil beyan olunmakta
dır. 

BGkret. 1 O ( Rftdyo ) -

Kral Karol ile "ellahd Gran 
Voyvoda Mtbaıl ıle Yuıoı . 

lavya kral NaJbl Preoı Pol, 

buıün Tamıonr ormanla· 

nnda avlanmtılar •e bu ve

ıile fle de mühim konuıma

lorda buluomutlardır . 
- ~ -

Valanaiya Ha
vadan Bombar
dıman Edildi. 

Parf . J(J (Radyo) - Va -
lanı ıyadan bildlrildıtıne gô· 
re gece ynr11mdon so ra 
bombardıman tayarelerl 
100 - 150 kilogram bomba· 
la r atmıılerdır Bu bombar 
dı man neticea!nd t:" 34 kltl 

61 müı, ... 8 kit i yara lanrnaı, 

u~ı ev harap olmuıtur 

Ôlcnltrden alt111 kadın. 
onu çocuktur. 

fınd11 mekteplerimize De ka · 
dar talebe ıelecefl, tik, or
ta ve lt1elerln lıttap kabtlt 
yetlerl •e umumi ıht11açları 
edüt edılmtı olacaktır • 

ÔnGmüzdekl may11 ayın 
da toplanacak olaa Maarif 
Ş6raıında bu thHi eedvcller 
tedklk olunacaktır. Bundan 
aonra da yapılacak olan bet 
ıenellk planın tatbikine ıe· 
çilecekttr 

Hal~evi Almancı tursu ~ün 
ıçıldt. \ 

Halkevl Almanca dere kur· 
ıu düo akıam açılmııtır. 

Kunta Emniyet Dırektlrü 
B . Hayri ders verecektir. 

Vaşi gton 
Avrup hadise
lerine bitaraf
lık meselesi. 
Vaı•nıtoo. 10(Rad10) -

Avrupa ılyaaetlne bitaraf· 

lık kanununa taraftar ve 
aleyhtar olanlar birbirlerine 

teut teıkıl eden teklifler 
yapmıtlardır 

Veıtngton , 10 (A.A.) 

Amerjkada embarııonun kal · 

dıralmuını tedkike memur 

komite raporunda lıpanyA 
Cumhuriyetine aid ııli.hlar 

üzerine mevzu ambarıonuO 

General Fraoko }~hinde ol· 
duiu için bltıırftflık ga1e1ı · 

ne muhalif olduju oet1ceıl" 

oe varmaktadır . -
Hitler - Bek 
Mülakatı. 

Londra, 1 O {Rad10) -
İyi t.."Jal ü n at alan mehafıl 
Hitlerle, Bek , yaptıkları gô 
rüımelerde bi hıuıa Akdeo\ 
ze alıi meıel~lcrle m~·u.,ı 
olmuılardır 

Bek. Polon raoın Ukr•" 
ya hakkıacinkı endltel~r11•1 

aldcrmeje çalaımıthr. 

-
I: 
1 

• 
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ispanya M elesi deltalya içi Va
him Muv ff akiyetsizlik Ne Olacak? 

Romanyada Veni Siyasi F1rka: 

Tek Siyasi T eşkilit. 
------········ R d t kkül Jen yeni siyasi fırka hak· 

/nailiz lt l k l h l .... J k 14 omanya a eşe eaı 
e - a ya onuşma arını u asa euece k d R en matbuatının yazıları. 

Sonkanun tebliğinin 'tal:yan metnı·nı· ya "'mak ın a om ı l anı mütedair oı•n arzuıaran• te· .ıı M Romanyada teıekkill eden b lyetlndeki bu top anla art tahuk etmektedir. 

biraz müşkil olacaktır. reni otr .. i fırka hakkında tebarÜ• ettirmek aefel eDt Şaret memleket, kıta •• . 
1 Romea matlıuatlnda 16rülen reeaoclır. O. umumi meln l•t- yahut daha uzun bir peri· 
ıpanyolların araaını ar . d b b d B 6 L b l h dl «mObecce 1 

111 
k b y razun an a ıe iyor. u , yOr tmea güctlr ve lr naa· neırtyat •ı•itda ıöıterılmtı- at ere • m k yod için müımlr kuvnt eri 

ha ize dGımez. lıpanya hiç deitlıe, mücadele beve · yonallıt akamett bir Ahn•D tir: ttbadı» tahakkuk ettlrece teıvlk edecek yeal mHlekl 
arbı lıpanyollar araaında veılotn cutnburlyetçtler ara· akametl olamas. Çnok6 ev· Univeraul ıazeteal <(Tek btluDJum hayali korporabı· eforları teklıüf ettirecek lı• 

balledllecek bir meaeledlr l Romanraoıo u ti t 
Fl akat ltalra bOtQn varlı~lr · oında kırılmomıı oldutun• .. il Alman'a lıpanreda ıtrul teıktlll» baıhklı ma . ron arımı•, ti e atd jeıtlerd• bu müddei urfın a ıtra• 
• bu it• k t 

1 
• dalilet eder. oraantze kıtalar• malık de· kaleıtnde, Umumi herpten reni ıtr••• D ılıtem ıtbl b•nunla da m•t· 

niıanda l allı mııtır. Geçen B. Mu11ohnt için mlhlm ilidir, ıanlyeo ardında mart ıonra ıeçen bu yirmi ıeoe mevcutturlar. ıul olmall llzımdır. BuıG•-

1 
°1 tereye yaplliı olan B. Çemberllynı bir ve eyl6l 1938 tırıbll iki sa· zarfında ılyaıi yapıcıl.lı ile Dlfer tarafta• reımt m• kA albl. • 

•alt ere r•i•en (ki laa bt•e l ita u • h ı .. zafer t.avaaı içinde kabul •t fer baraknnıtar. Fakat bu en ziyade l•klıaf ederek hafllden elde edl en ma - Curentul ıazeteıl cMıllı 
k

• yanın •attler1ne kola• meldi . Taarruzun muvaffek h lk teılı 1 ki olay ü ~ akamet, Akdenfsln laem müıbet neticeler •eren tek mata nazaran, • 1 uyaoıı» cepbeal bıt ı ı ya· 
1 •enemtyeeeilmlzt oldu"unu ve Katalooyanto k b t l h l dtldtk· 1 d ti ıöıtertr) hlll k t 

1 
k • ı•r • em de garp kapıları- parti uıulil o dulunu •e to totıd .. ına itil i aoı • 1111nda ezclmle tire en · 

de .. ın •lınektedır.a 1 •• la lıttlire 0 utredıi•nı laraede 1 nı zorlıyan •• buıGnkl aGn taltter rejim tabir etttklerl teP ıonr• birçok tltthaklar mektedlr: 
K.ataloay t lım . O zaman «musaffer yalnı~ SQıenl eater•HYO- bu uıalil birçok memlekte- kaydedllmtıttr . Say111 pek «Otoriter rejimler yalnız 

1 1 
a aarruzana ı·- k t l it 1 ti k 1 d 1 1 1 ht d ili e ım B ... ı • aramı • yaya ıe rme na ise etmlye çaiıımakla lerln kabul ettiklerini e ll b- •k bir •eldın tutan ••· tnttzam11zhk • eJ ne • • 

. urada taarruza ı:> M 1 f L uyu , f muvaff k • m • aa memnuolye, ••al kalmıyarak Tanca limanın' ile tzall ettlkte-n ıoora ez- d l bu duyıu tçln ar otorite ftidrlertnln zaa • 
a lyetl veya akame Fraou CtbuU tle Tunuıta tan aı ar, k d U naıyonaltıtlerle cumhurl da iki harp gem hl hulun· cümle fU mltaleayı yOrOt · zularını t:dıer buıuıunda ıı· dOımeıl eababın1 a •:tıı d • 

yet ll boyua eğdikten ıonra . Bu dura• ltalya tçlo pek •• mektedır: 1 dl müteveccih bu uamaa a "· 
h ç er balcımından deiıl it oluncaya kadar •utaları - him bir muvaffakiyetalzltk «MtUi uyanıı• cepheıtnln tlcal ııöllermlt er .r. okun Mtlli uyanıı oepheılnln, ıll-
l ar be ıırmlt olan ltatyan'. mı Ptrenelerde bulundur - olabilir . yeni kanunu, yaran ki umumi yeni bir ıtya11 eapktayız ıllei •eratlb kaldealne ve 
ar bakı1111ndan tetkık et- mamll milıaade ediniz lı· lnılltere bOtün bunları batlanııcında buluna> dl mlk ıiiztde lılllaata ••-aıek lıtlyorum. hayahmıı.ıa hakıld bir cev. 1 lacaiı na ÇtınlıQ 

1 
t panra itine mOdahale et - btlmektedır U. N .. ıı Çem· heri olacaktır . Dahtll ıtyaoettml• 0 

• d l ı hareket tar••· .. ,kın 
' 1 eDılo veya lı mek lettyor detılım Cum· b 1 R ~, lıtikamet 1938 ı•batın a 0u811,.ıık "zerinde "'Ok samaa· tenmeaıa, ltalyan f k l "r ifD omaya ıtttlı sa Hudutlarana luıkanç bir ı • y u 

7 

ha b ar • arı harlyetçt lıpanyollarla deill, man orada belki Mu11oltai· kabul edtlen kanunu eıı• ,· danberl arzu edeıeldlilmlz 
r et1nektedır· Btıt· 1 ıözle bakan memleketimizin 1tyaı 

• \ID tal- Franaa ile pay edllecek Lo b h l 1 alo karakterlne ve bt takım •aferlerlD kati 
Jan matbuatı bı b • nln lr ayranı o an •i•. b l ld ki ıl r .. ze m6Ue ll bir kuvYet e, mGı · ki u e 
Jlt ediyor y 

1 
unu te· zumuz Yar» demek kola1 beyıl Oıtenlo hayaliyle kar· idarecilerin eı uı l lmlll olacaktır. 

41 • anız tanklar olurdu ıılaıacaktar, fakat emperya· takbel b\VtınlüiOnü •e ma- yaıi faalty~e~tl~e'.!:r~ln~ln~~l~l~•~1:0:.•..;,..::;;.:_--;;-ll::-:--
f ·: ve tayarelerden delil lıl•e ede1lm kt B. Muı llıt olan ve imparatorlukla zlde •tar fedaklrhklara mal· 1 1 Ada· ya ,::ı:!::d·~ ~e dplyade ala y~ıl ıollnl bundan lıtlfade ede- ı•k• etmlyen ba baaı Coouo olan milli tıUkllllnl korumak 

1 Kar 1Sin1 ss iZ 
2'4 a ıe lyoru1n. v. rek ıeneıal frankoya mu· hayaliyle birlikte yüriiye Gzere bunun ıentı btr at · 

zu. :~':'i::~a~~erd•. t,aarru· harlpllk hakkının •eralmeıi - cektlr. moıfer ••e .11111 vahdeti ,a- Terk Eden Adam .. 
ve ID tb P omaat nl lıtlJecektt. Dlin Nyuı Ooun için, bana ölle ıe · ratma11 temenni edilmekte· 

1 a uat IDGeadeleıt aza· ' Kronlkt ıunlara yazıyordu: ı lıyor kt lnııil ız ltalyan ko dır. olur . 

• iDi lıaddtnı bulurken b d L V l d btr d • una "Franko taarruzunun B. nuımalarını blllıa • ece• « utoru :ıt ıaseteıl e ez· 
eatek ••sif •ıl 1.ır. a ı k bl i t l b ü 1 ü diye l uraua Çemberllynı thtllilctlerln . olan 4 ıon lnun te 1 1· cüm e fÖY • tr m ta ea Y • 

G 
Y•pı 11111• l.enzlyor h bı k k l nln halyaca metalal yaz· rütmektedlr: 

•D•ral Fran'-o d b •r asanma 6zere o -" a ı d ki k bı .a kül 1 L Bizim mibmlr kateıorlle 
6Dc L b r an u arana ve ıulhun menfa ma raz muı o acaa· 

• nar e olhayet •ermek rlml:st temıtl eden b\lUln fak· 
lıtemı1 olabilir. 

7 
G"'•lftk atine elarak muhariplik hak· tır . 

taarruz nettceılnde, 70~u ~I- kını tanımak auretlrle H YAZAN: Pırer Domtoık t6rlerlml•ln korpo•atlf m•· 

lometre m bb f erlerlnt tacil etmenin daha K k 8 • c betmlı •• ;,;~o aı lyerl fet· dotru olacalaoa ıkna etmek or unç ır asus .. 
t R eı r a 1911" m k d 1 l ı~ 1 ır. eırni t bili • aa ly e yapı •ıt o au u 
b k e in Hrtlıtt henae• mulaakkak ı•bidlr. 

D
u ra a1nları kabul edelim 
ller taraftan bize , 4 kilo Araı metodun seçe11 ni · 

m t 1 k ıaoda, lnıılız - halyao aa· 
e re 1 bir ilerlemeden b h d laım .. ıaıa lmzuını elde et-

• H lltyor. Pek hızlı ılt· IDt ı mek için kullanıhnıı olduiu 
Je im Naıyonallıtler •e " ou laat1rlatal1111. Aıtlerln de 

ya daha lrtıl İtalyanlarla 
naıyonaltıt1er' 30, 40 kilo
metre ıeafıltilbde bir taba 
da 24 kllemetrelllc bl b r ıa-
~yı alarak buradaki bir 

çıorıntıyı dGzeltmtı olablltr · 
ler. Ve bunu muazzam mlk 
tarda cepanc ve belki ftdam 
harcayarak ve ezici bir ma· 
teryel GıtünU~iti ıayealnde 
elde etmıılerdir Sahn 6n· 
rinde bu belki bir zaferdir· 
nuıl kı 16 nlean 1917 ve: 
ya 25 eyltıl 1915 harpleri 
de Frannzlor lçlo birer za
fer olmuıtur, çünkü bi-ı ıle 
rJlemtı, ılperler zaptetmtı 
~· eılrler almııtık , f kat 
Gııı:ıan cephesini yarama -

mııtık, ve ıeneral Frarılso . 
da Katalan cepbealnl yara 
mamııtır. 

Katalonya, 250 kllomel 
reltk bir cepheyi müdafaa 
tıln JOO blo a kcrlyhı cıklıl 
ılbl bir müstahkem mevki 
olarak knlmakta devam edl 
yor. 811ınelooa ile cephe 
aruında kuı uçuılyle hala 
100 ki le metre muafe Yar· 
d ır Bir f lklr vermek için 
ıunu s~vllyellm kı Almanlnr 
bflyGk harpte P rlıten 80 
kllometre meıaf ecleydtler ve 
burada d6rl ıene tut•Dmuı
lerd1r, takat buoa rafmeo 
Partı dOımemlıttr. Oıtellk 
ıon h btırler bize cumburl· 
1•\<llerın bir mukabil taar-

nlze dofru akıılarıoın har 
bin ıonu demek oldupııa 

baıvekıll lnaodırmıılardı. 

Fakat aynı metedua bu 
defa da muvaffak olma11 
pek az muhtemeldir 

Aç ık konuıalım: Bu me 
tol akim kalacaktır. f ranıa 
B. Mu11oltnla orte A..,upa. 
dakl maihlblyetlnl ltalyan. 

lar1n hahrı•dan çıkarmak 
için franıa Ozerlnde bir za 
fer kazanmak lıtedlilnl ııt 

ııde daha ''' ht11etmekte 
dır; faka~ bu zaferi kaza ' 
namıyacokhr. 

Fraaaa ıttıtde daha lyl 
anlıyor ki Baraelooa üzerine 

yapılan naıyonalııt taarruz 
bize lcarfl bir ltalyan taar· 
ruzudar; FranH Baraelooa · 
1 1 teçhlz ed«!cek ve tı bu 
ıu~etle halledilecektlr . 

ltalya lıpanya barbıoa lı
tırakloln mOnbaaaraa ıcleolo· 
jlk mahıyette Glduiuau 
uı.uo zaman lddta etmııttr. 

Hayır. ltalya Franıaya kar· 
ıı taleplerini ıon balyan 
naayooallat taarruınına 
ballamak ıuretlyle eaaellerl 
oto colrftfi mahiyetinin bir 
delilini •ermlıtır . 

lıın Almanya için ehem 
miydi vardır, fakat btlha ... 
İtalya lçlo, Almeııya 1~10 
hem Ukranya maoeYrft1ını 
hem de denizlerde impara
torluk maıııevra11aı blrltlrte 

Çindı pıpızlık yapın •a idüı-sBnelırce düıyanın 11 
kutııtli cııus tışkilitmı ıvocun~a oyııtıııt1. 

«Ö5yaııod•yım, artık ihti
yarladım . K610m• dinGp 
istirahate çekilmek tıtlyo-

10rum En b610k emelim 
çocukluk laa1atımı ıeçtrcU · 
llm vatanıma dönmek, bu 
racla ötmekttr. Af edilmemi 
ve avdeUme müeaede veril
meılnt talep edl1orum. • 

Macarlıtan hilkiimett dün. 
yaoıa en kuvvetli caıuıla . 
rındal'I biri olan Ltnkoluua 
bu lettdHını derlaal ret et 
mit Macar topraklaraaa ayak 
bıuamıyacaiını keodııl•e bil· 
dtrmittlr. 

Linkotn kimdir? 
Buıtln Çın tebaHında bu· 

lunan Ltnkoln, korkunç bir 
caıuatur. Buılln Çande pa-
pazlık yopmaktadır Bu a 
dam aenelerce d\lnyaaıo en 
kuvvetle c .. uı teıkllltlarıoı 
avuou tıtade oynatmıt alha -
yet dalaverelerle kendlılal 
mebuı intihap ettlrmlf, ıoo· 
ra da Çao Kumkda bat pa· 
pazlık yapmııtır. 

Llnkolo, 1879 da Mac• · 
rlıtanıo Pokı Galnıa& ıebrl· 
ade do~muıtur. O, alleel çok 
faklr oldutundao daba kü
çlik yafta k6yünü terk et 
mit herkes n rneclaulü olarak 
kendi kendini yettıttrınlı, 
tahıtltnl yapmııtır. Onun, 
hiç bir mektebe ııtmedtil
nl de ı&yltyenler •ardır . 

Ltokoln 1116thlt zeklıl •• • 
yeıtnde kıı• bir nmaada 
f ra1111sca, Alaıaaaea, ltalJ••· 

ca, Lltlace ve batla Çtace 
bile aırenmekten ıerl kal
ma mııtar. Btlha11a Çinceyi 
o kadar lyl 6lrenmlıttr ki, 
en mline•ver bir Çtall kar-
111ıoda btle tezlnl müdafaa 
edecek ku•vetl ikttıap ey· 

lemtıtlr . 
Peıtede, saman zamaa 

ıtrlıttğl huku1. ıkttaadi ılya· 
ıl batta fen m6oakaıaların 
da bartkulide zeklıtle bü-
tün alakayı üzerinde topla · 
mai• ıazlerlnl herkeıe dlo
letmeje baılamııtar . 

Ltnkoln tik ılrlttlil ve ıe 
ne klmaento aslanı bılmedlat 
bir itte mühim •lktarda pa · 
ra kazanmııtar. ikinci bir 
hamle 1aparken biltüo ıer
vetınl kaybetmlf, fakat bu 
hldlıe enerjlıtnl ıaramamaı· 

tır . Kıaa bir zaman ıo•r• 
o ıene ••nıln olmuıtur. 

Korkunç aJam Macartı
taoda fazla kalmıyor. mem· 
leketlol terk ederek lnıtlte· 
reye yerleılyor. Ve derhal 
loeıhz tebaaıına ıtrlyor Bir 
ıeoe ıoora eerbeıt olarak 
namzedltflnl ko1up, laıllte· 
re parlametoıuna mebuı 41111 . 

ye ıtrlyor. Harbi umumi 
baılayınca devlet ke•dtaden 
htzm•t lıtlJ•'• çok llean bll -
dtfl için ıanıöre alınıyor. 

Arada• çok az bir :ıa ..,. 0 

ıeçlyor, blk6met lıeodtılnl 
tnahreı:n bir ••zlfe ile Hol
lande1a ıanderlyor. Orada 
Alman erklaı harbtyeıtntn 
pl&•larıa1 •'• ••tlr••ie •u-

Amerlkadan ıeoe bir laa 
ber ıeldt. Tahmin edeuınts· 
ki, bu haber de dioyalara 

ı•ıırtacak bir haberdir. 

Aalatalam; 
Kaptan Spenıer Suale 

karaıtle ıeçtneaılyor Belki 
de uzun ıtaler karaaaadaD 
ayrı yaıadılı lçla karlll ır 

k l e koeall ıefeul•• 
ııyor v 

d6adüiD :saına• ıırıır • yar•ır 
ede ede adamın k•lakları•ı 
ylJor 

Kaptan birkaç malake111• 
ye bat vuruyor, karı11•d•D 

fakat ka
ayrılmak lıtlJOr. 
dın bd11a hiç de taraftar 

dejll; ölmeıta. blt••110• ka · 
pımtlan ıltmeıln diyor 

Btr ıün ıefere çık•ak 
• l kaptan karıııo• uzre o an 
m6tflk davranıyor: 

- Kancıiı• diyor beni• 
le beraber eef ere çıkarm111n 
Sana Paılflk adalarını 161 . 

terirlm, ıOzel bir ıeJJahal 

yaffak olan Ltakola l•ı•llz· 
terce takdir ediliyor. A•cak 
çok ıeçmedeo bu adamın 
iki taraflı çalııtaiı Alman 
larda doıtluk teılı etttil 
aalaııhyer •e ilç ıene kil· 
rlk ceaa11•a mahktm edili· 
yor. • 

Bu cezadan haberdar ola• 
Ltnkoln, derbal izini kay be · 
dip Amerlkaya kaçıyor. fa· 
kat Amerika bakametl onu 
lnılllzlere teehm ediyor. 

O, meoeltk aıahlıô111l1ellnl 
bturdlkten ıoora Llokoln ıe · 
ne sahneye çıkıyor . Bu tle· 
fa lnııltere aleyhine f~•lt· 
yete ıeçtyor . Aıya~a ıtdlp 
Çin• 1erleıtror. Amerikan 
caeuı teıkllltıntl• vazife ala· 

yor. 
Bu korkunç adamı takip 

eden lnıtltı: hDk6met1 •aıı:I · 
yeti Amerlkaya bildiriyor. 
Amerikan ca1uı teıklllbnda 
relıllil keodlıtnl idama 
... birim edtyor •• Vaılal· 

Karm kabul edl1or · Va• 

pura biniyorlar. Kapta• ı•· 
mtyl Paılflk adalarıatl•• ~I· 
rln• yaaaıtara1or · Bu ••• 
aaıız bir adadar. Karı koc• 
ıalatl• çıkıyorlar. Kapta• 
ıealal kalınla ıtırı yor 'f• ita· 

jara1•r-
- Beaden ayralmak lıte-

mtyorau• ba!.. eliyor. o,ı.
•• b• adada tek baıı•a ka • 

t••• kalacakııa .. 
Ve 1andala blatp ı••l•I 

o• ıtdlyor . h11z ada•a tek· 
batı•• kalan kadıaın t.taret· 
lerlnl bereket veral• eıa4a• 
ıe~mekte olaa bir vapar ı6-
r6yor, kadını alap memleke· 
tin• ı6t6ri\yor . Yarı tılıı• 
bir hale ıelea kadı• zabı
ta ya bat vuruyor. Kapta• 

herı•JI itiraf etll1or. 
Kaptanı tevkif edtlmtı 1.a· 

dıa aıably• kllll•d• tetla•I 

altındadır. 

tona ı•irılayer. Aleylalnde 
telam karara nrllmlı oldul•
nu öfreneD caıuı bu def• 
Çin kumandanı Vu·Pey-fu
ye teıllm oluyor ve Hklıl
le derhal kumandanın ıızı
ne ıirlyor. Hem laıtlter• 
•e llemde Amerika aleyhfa• 
faallyetlDl artırıyor · Çla ~u 
ınaadanı eaa ıerefJI bir 
mevki vermek fıU1oı; Ilı••• 
,11 blldall çıa dini at de ka · 

bul ettl'i için Çan Ku•k 
a:.., papazlıfıoa ıetlrlliyer. 
Bu .-aztfeyl ıenelerc• ıör · 
dikten ıoara •lhayet Tıbet
te bir ktllaealn rablpllil•I 
alıyor, lhtlyarbk ıGnlerlal 
orada ıeçlrJyor. 

lıte Macar h6k6metl•• 
ıaoderllen af lıtldaaıaın ••· 
hlbl, b61le kerkuaç bir 
adamdır. Macar hlk6•etl, 
bu llatlyar halile bile mltblı 
seklaından çekinerek onumem· 

lekete ıekmamaktatlır . 
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Ve ·Bir Avus 
ca ista Ku ul o 

a-
• • 

«Macarlıtandao bize gelen 

haberler Macartıtaaın rtde

cefı yo)u intihap etmtı ol
dueuau gösterecek mahiyet 
tedtr . Macaristan iç at.hada 
olduğu kadar daı sahada da 
bu tercihi yapmııtlr Ve dıı 

nhad ld yeni temayüldür ki 
iç • hadakı istihaleye lmlıla 
hunrlamak yolundadır 

hal yanın •e bılhaua Po -
looyanıo sevkiyle Macarlı · 
tao, aıaiı karpat Ukraaya 
ıını tlhak · etmek lıllyordu. 

Nlçt•? Biraz bu memle 
keun eyvelce aahtl>l bulua

dutu için •• daha ziyade 
Polonya ile mütterek bir 
hududa sahip olmakla en· 
teroaayonal vaziyetini aaj · 
lamlaıtıracaiını umduiu için. 
İtalya Macarfıtaoa m6zaha
ret edtyordu Çünkü bazı 

İtalyan ılyaıl mebaflllerl Al 
manyanıo ıarka doğru y6 

rii yGıü öoOnde bir sert •• 
ztfeıi 16recek bir V arıova 
Budapeıte Roma mtlanrt 
kurmak tmkioını taıarlıyor

ludı. 
Fakat B. Foo Rlbentropun 

Kont Clanodaa thtüo çıktı -
fı Viyana hakem lıararıyle 

Almanya Roman1n bu f au· 
tezlatne nihayet verdi . Ma · 
carlıtau, bir kaç hafta ıoD · 
ra tevekkül aöıterdı. Ve ar 
tık, flmalde yapacak tıt ka

lmadıjını aolayu;ca cenuba 
d6odil. 

Bi tıte ltal ya, Macaristan 
Gzerindekl küçQk nüfuzunu 
da kaybetmektedir. M~ıhur 
Roma prolokollarıodan arhk 
••er kalmamııtır ve rrtyeıte 
lflin mahkumdur. MacarJı

taoa ıellnce,o da Tuna üze

rinde c ermaolzmln ileri ka 
rakolu hal ini almııtır. 

Macaristan balnmındau, 

manevra.da aolaıılmı vaeak 
bir ıey yoktur Hemen bep 
ıl Macar olan bir milyondan 

fasla insan kazanmıt · olan 
Macarfıtıın, 19 l g dan önce 
lura llıia dahil olan Tranıll

van1ayı ele ıeçırmek ıeYda · 

ııodadır. Hakll.atte l'ranıll 

vanya halk ı, eluerıyeti ltl
bar4yle Rumendır Fakat 2,2 
buçuk mıl on Macar& ve 5 
di 7 yüz bin Almanı ı htfva 

eder. Bu keyfiyet meeelert 
kift derecede izah eder. 

Yalnız bu m"nevra yı lda 
re eden ve bu haıulta lırar 

etmek menfaatleri icabı 

olanlar, Alman nuyonal 
ıoıyalıatleriyle doğrudan 

doiruya lrUbat halinde bu· 
luaan Macar naıyonal ıoı-

yallıtlerfdir. Bunların ıefı 

olan blnbaıı Salası henQz 
haplıbl'lnededır. fokat Al 

manya bınbaıı Salaıtoıo Ko 
dıeanuoun aklbethıe ujra
maaına müeaade etmlyecek
tlr . Ve htnbaıının taraftar
ları b r kaç aya kıadar tef 
lerloin iktidar mevkUoe ge 
çeceflnl iddia etmektedir· 
ler . 

Macar nHyonal ·Soıyallıt · 

lerlnfo propafandaeı profram 
tarının ·halkçı ve hazan de·· 
maiojlk lcarakterl yüzunden 
bir haylı kolaylaımaktadır 
MalCimdur ki Maearfıtan btr 
bil yük emllk memleketfdtr. 

Salaetnln taraftarları on 

aılboa Macar ~l•d• altı 
mtl109 atraat lfçttt me•cat 

oldujucu ve bunlarm üç 
mllyonucun aefalet içinde 
yaıadıklarant ılorf ıllrmekte 

dtrler. T abli bunlar arazinin 
takıtmfnl lıtlyorfar. Bu ıôz

lerln, yaza Ye outııkların, 

ekserisi c tdden köle!tue ya· 
km o rtlar lçlnde Y•tıvan 

Mcc r köylüleri raıuıda oe 
bü ük \<isler uyandıracağı 

tahmin oluaabtllr. Büyük 

mü k aahıp\ed. h tti naip 
Hortl1c teUnat eteeler btle. 
bu c'reyena rnuka~emd et 
mekte ıüçlük çekeceklerdir 
Bu ıurctlc. Alooaoyaya llerl 
karakol vAzıfeıl görecek Y e 

ooe r~jlm benzerlıaı kadar 
menfa t ittir ktyle de bir 
oaeyonal . ıoıyallıt Macarlı 
taoıo meydan• aelmeıl mub 
temeldir 

Dün bir ıenç faıtıt hal · 

yan la bu bahsi kgnuıurf&e• 

bueüo Tunada teıekkül et

mekte olan ıeyln eekı A vuı 
turya·Mıcartıtan olJuiuou 
ı6yledım.8 Milyon nüfua '/· 
le A. vuıturya, 1 O buçuk mil· 
yon o6fuılyle Çekoıloukya, 
JO mtlyona yakın nüfuıfyle 

Macarlıtan, biri llh k edıl· 
mıı, 5tekl Herllnin nlfuzu 
altında ve üçüncüsü daha 
IJltlne lntizaren f lmdtden 
Berltne itaat edeo bu nı~m 
leketlerin her üçu d~ Al· 
maoyanıo clıode bulunuyor 

Jar. 
tfo demektir ki Hkl At"u· 

ıhırya·Mtıcarlıtıanı dolduran 
toa&o yığmlarıntlan beıte üçü 

bueün Ş!loıöltye Hıtlerln aa· 

kert veya mütteftktdırler 

lmdt, halya Avuıturya Ma 
carııtanı dalma anane vl dü· 
ımaaı tolilıckt dmtıt:r. Hal
b•ki İtalyanın ıCSzü önüode 
kudretini yeniden meydana 

retıreo tıte bu ananevi düı 
mandar. Daha fenası bütün 
bu ıahlllarda Jegine dır jan 
otorUe Berlındtr 

Bun lara kendlalne hatırlat · 

hjım İtalyan ınkir etmlyor

du. Almanyanao, Açuıturya 

Macartıtaoıo eski emellerine 

ta•arüı etttilnl kabul edi· 
yor, fokat ıımdtllk Alman 1 

Janıo, dsha doğruıu Alınan 1 
ya Meo.carıstanm gayretlerinin 
hemen mfinhaıır n ~oman

yıa htlkameUne tevcih et· 
mekte o ldu ju cevabını ve
riyordu 

Ve hakkı vardı. Hatta 
Alman Macar blokunun ve 
Oobricayı lıtlyeo bulıarJs· 
taodaD fıtıfade etmek lıter 

ııbı göründüjiinQ de ilave ede 
btltrdt. Fakat ben de keadt · 
alne Türkiye fle Yugoıla v· 
yanın da bu (Deaelede belki 
ıöylenecek ıözlert ol•bil~ce·· 

iinl ho.hrlatablhrdim. Yu 
ıoılavyo lıaly11nıo komomu 
dur . Ualyanın ılhak ~tmft 

oldufu 300 000 ılovene za 
man zaman alakalı bır n : 

zarla bakar Yakın hı 11 

tıkbalde, Belgradm t~h ı keyl 

ölçerek eıkt doıtlarına dön 
mlyeceğlnl klmıe iddıa ~de

mez 
Ve n .bayet, Almanya, bu 

ıüo için Trtyeıteyi ihmal 
edıyoraa ,bu, her zaman ~df'· 

cefloe delalet etrnez 
Eıkl Almanyanın ucunda 

yen& btr Avusturya Macarlı

tanıo teıelddil etmekte ol 

4ufu•u 161le4il•. Fakat 
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Yer Y zünün 
En Besli Hay
vanları Pana

gonyada. 
Paterıgoy11 diylp ıeçmt:· 

ytmz. Yer yüzünün en beali 
hayv nl rı bu dlytırda yeti· 
ıtr . AtJc8k koyunlara yaz 
rüolf'!rl kr n ıtrlyor, sürüler 
de binlere" koyun ölüyordu . 

Patc~onv ye Bonyeı Ay 
retlo en ünlü velerln~rlerl 

çağmldı . Veterinerler iti ln
cel~dıler ve ıebcbl buldular; 

Yaz ıünlerl Patagonya 
ya ylıuı çok rutubetli oluyor 

kovunlar bu rutubette da· 
yanamıyor ve 610yordu 

Y .apılan tedavi, Yerilen 
tliçlar bu hattalı~., deva 
o\amıyordu . Nıhayet gün\er 
den bir ıün çobaolerda11 

b!rl oturdu, koyanların• 

meıln çizmeler dikti ve hay

vanlara bu çizmeleri giydir 
dı. Koyun\ar çtzmelerl ge· 
ylnce hutalanrnaz oldular. 
Hasta olanların haıtalıiı 

geçti. 

8ug6n Bovneı. A.yreate bii
yük bir fabrika ıtrf ko1unlara 
mnhsuı milkemmel kauçuk· 
tso çizmeler Jmal ediyor ve 
Patagonyada ıurii ıürü çl:ı · 

meli koyunlar doleııyor. 
Bu çizmeler aayeıiode sG· 

ney Patagt>nyada ıutık ko
yunlnrs kıran girmiyor. Ko
yun telefatınıo öoü bu ıu 

retle alınmıı of du. 

1 as kombinası .. ~ sene
de yüz bin ton ba~u. 
Kıızal:tıt ndnkı bü1uk bal

kaı b&lur kombtoa11, son 
günl~rde foaliyete ceçm'§tlr. 

Hu büvük kombin nın io

ıutına, 1Y32 ıenHlnde bnt
lnmnııtı. Komb1na ihUyatı 

32 000.000 ton tahmin edt. 
len K.ouorad bal.ır madeni 
dA1narJarıo10 yanmda yapıl-

mıı bulunmaktadır . 

Balkat bakır konıhloa fab 
rlkuı iıt hHl kn bJ1iyeU ba-
k11n1n•lnn Avrupanın en bü
yük "'" genıı bakır f brlka 
11 o lııcaktar Bu kombina 
mo.denlerdt n. bir cevher 
zeoıloleıtırme fabrıkoa ndan 
bır prometelüıjl fabrıkrısıo 
dan, l 00.00 0 klloYathk çok 
kuvvetli bir elektrik termo 
aanltalıadı:.n mürekkeptir. 

İlk zamanl11 r, bu kombina 
senede 50 OuO too ham ba · 

kır Y~recektır Fnkat bu ta· 
tlbıal miktarı, 1942 ıeneıtn · 

de, peyderpeJ yapılacak ge 
o ılrtmel'!r e 100.000 tonu 
bulec ktır 

Bu komblnflnın IDJ&ll için 

ıtmdiye k•dar 715.000 000 
ruble ıarfedllmfttlr. 

Balkaı kombıaa11, Sov 
yetlf'r Hırl ğ nde ıon tkı beı 
yıllık plao devrelerf eınaaın 
da vür.ude getirilen en b6-
yük bakır cndüetriıl f11bri 
ua' aıtndan bfrldir. 

Trıyeste t"ıkt vusturya Ma· 

carlstenm lıüyük iJmanıvdı. 

Trtveıtevt gerçi lta iyan, fa 
kat hinterlandı itibariyle 
Macar. Slav Ye btlhuu 
Alman t elakki etmek li 

zamdı Ei r C tb utt Hab~ı·• 
hn10 h l'lkiki limanıyıa, Trt 

y,.ıte de Avuatur1enın ve 
Almanyenm nfifuzu altına 

giren Tuna mcmleketlerlnln 
hakiki ltmanıdsr. ltalya bu

nu hatırlasa iyi eder. 

P•1•r Domtalk 

ispanyaya Yü
zerek Gecen , 
Kadın. 

Franıa ile lapaya ara11n
da Bidauoa adlnda bir oe· 
hır •ardır. Pirene daflann
dan çıkar ve Franı• - İıpan 
yol hududunda 12 kilomet 
re aktı\itan aoora Gaıkonya 
körfezine dökülür. 

Bu nehir üzerinde bir mtl-

letler arasa köprüsü vardır 

Bundnn btr müddet evvel 

Fraoaada mahkum edllmfı 

olan bır lrlandah kadın la-
p11nyaya kaçmaa} teıebbüı 

etmfı hududu ıeçmek ize 
re bu köprüye ıelmlttlr. 
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Fakat köprüden ıeçmeai 
ne maol oldukları için ka · 
dıo derhal nehre atıimıf, yü . 

zerek karıaya ıeçmlıtir· Bu 
Sportmen kadın 50 Y•ııoda 
dır ispanyada cereyan et 
mehle olan buıünkü karı 

tıklaldara r•imen kadın 

Franaada mahQm bulunmak · 

hın'a lıpınyada ıebell yaıa · 

,.......... . ............. , 
1 Kulak. Boğaz, Burun Hasta/Jklan 

1
• 

I• Mütehassısı. 1. maya düıüomüıtür 

26 Çocuk 
1

• D O K "I,, () R ı 
Babas • il . il! 
1930 Seaeı!nde Fraaıada Pa'• Refık Sert · ı 

dö Domdft Tlen ıehrtnde ı• 
bir çocuk dofdu. Adını Jak • MU A YENEHANESl: BALIKESiR MILLİKUVVETLERI 
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hidtıealz eeçll Çalııkan,n• - w • 
mualu d6rüıt btr insandı ••lfiflE&•!I••·····--·--··· ... Evleodt. 

Kar111 tik sene bh erkek, 
lkind ıeD'-' bır erkek, üçün 
cü sene hır erkek ylrmtbeı 

sene sonra bır erkek, yirmi 
altı ıene ıonr• bir kız do· 

1 
Balıkesir Aske.ri Satın 

1 Almıı Koınisyonundao: 

iurrlu. 
Jak 26 çocuk babasıydı. 

Çocuklar tahııHertnt bıtır 

dikten ıoora aaker olmak 
h(lvcıloe k:apıldtlar.Hepel de
aıker mektebine ılrdt. 

1 

1 

1 
' 

Btr temmuz 1860 da Bel· 
çtkada Flörü harbi patladı . 1 

Yirmi beı Franıız fırkaam· 
da yfıml beı Jak kardeıler ı 
•e.zıfe aldı . Kız kardeılerlde 
kolorduda halla beıHcıydı 1 

Habnları 1747 de doidu · 
iu ıebfrde öldü 117 yaıı• · 
daydı 

Balıkeılr Çayırhtaar mevkttnde yapılan top ıarejınt• 
ikmal intaah kftpalı zarfla ekıtltmeye konulmuıtur . 

f ahmlo edilen keııf bedeli 36165 . ltra 68 kuruıtur. 
lhaleıl 23 · 1 939 pazarteıl g6nü ıaat J 1 de Balıkeelr 

kor ıaho alma lıamlıyonunada yapılacaktır mu•akkat te· 

mlnatı 2712 lira 42 lıuruıtur. Bu tıe atd ketlf plla ve 

tartlar lıtanbul, Ankara levazım lmtrlıklerl ye lzmlr mi•· 
tahkem mevki Balıkesir kor ıatJD alma komisyonunda 
göı ülebihr. 

latekhlertn mezlnlr ıtıode Ye ihale aaattndea btr aaat 
eYvvel teklif mektuplarını kanuni belaelerle blrltkteo Balı · 

kesir Kor utın alma kom!ıyonuoa teellm etmeleri tllo 
olunur. ı& - 1 - 403 

lngiliz Kabine-; Balıkesir Tapu Sicil 
ı sinde Yapıla- 1

1 

Mııhıtfızlığından: 
cak Tadilat. 

(Baıtarafı btrlncl sayfada) 
llfıirizane bir ılyaaet taktp 
etmek yolunu intihaptan 

baıka bir Çbre kalmıyacak 

tar. 
Romada ltalyayı teakia 

için yapılacak teıebbQıün 
ikamete uğrama11 takdirin
de loglltere htikGmeUntu 

mecburi aakeri hızmetl "" 
bul etmefll muhtemel olup 
bu da yeot ntızırhk t hdaaı 

mecburiyetini tevlıd edecek 

• e bu yeni m11kama thU· 

m1;l Hore ıettrtlecektlr Ç\lo 
kü mumatleyh mecburi hız 
metin en hıuarttlı taraftar
larıodaodır. 

Tarzly~ •ermekten lmU 

na etmlt yeaine «ati» olan 
Robert Hudıoo, mevkllode 

•pkaeı •eya kabineden çı· 

kanlmaeı de harici ılyaeet 

teki teklmQl ye taha•vüle 
bailadır, nihayet loıklp ile 
Merrıaonuo da kablnedeo 
çıkarılacakları tabmla olun· 
mıkta4ır. 

Nahtyeıl: Maballeaı: 

Bttadtç Çavuı 
Sokafı: 

Mahallede 
Hududu: 

Satı imam oful. 
!arından Emin •I 
iu Haeaa •e kaame• 
Yüzbaıı Süleyman 
oflu Kemli e•lerl, 

ıolu •• arkası Ali 
oflu lbrahlm eyi, 
ÖDÜ yel. 

Yukarıda hudut ve aalr evıafı bir bap hane AyıeolD 

babası Mahmuttao lntlkalen bHiıf!net tecnellükünde tlien 320 
tahriri nOfuıuodao eY•el ölümtle •eraıetl kocası Mehmet 
Çavaı ye oğulları Mahmut ve Em•ne ve Mahmudu• da 

331 de ölümde ver~ıetl babaal Mebmet Ça•uı ile kardetl 
Emine ve Emlnenln de 334 de iilmeat le veraıetl karııı 

1 Pembe ve kızı Zehra ve b" bası Mehmet Ça vuı~ Ye Meh 

1 

md ÇaYuıun da 93J de ölümtle tklnci karııı Fatma ile bu 

Fatmadan olma e•li.tları lbrahtm ve Ayteye müohaaır• 

ı 
olduiu ve el1evm bunlaran ıeadtlz ve hüsnüniyetle elle 
rinde oldutundan bahisle narularıoa lnttkalen teeçlll talep 

j edılmelde olduiundaa mahalline keııf Ye tahkikat yapıl
ı mak Cbere 20/ 1 /939 ıüoüode mahaJlıne memur 16nderll•· l ceitaden bu ev için itiraz hakkı olanların aynı ründe ma· 

1 
baUtoe ıtdecek memura m6racaatla ttlraırlarını yapmaları 

llln olunur. 

Ba11ldılı yer: Vlllyet Matbaaaı-Bahk•tr 


