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Adliye Vekili Değişti. 
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Alıınyının, loıiltırenin 11alik olduğu tahtelhıhirlerin 
iki misliıı ıa~ip olıcağı söyleniyor .. 

Berlla3, (A.A.) - loıtlız girmedtil takdirde loı!!tere 
bahriye heyeti, bu ıahah ta 

yare ile Londra1a hareket 

et•ltllr. loıılız heyeUolo zt · 

J•retl hakkında 6ile •akli 

ayaı zamanda Berlta Ye Lo• 
clra.ıa bir teblli aeıre:dıle · 
c.lcttr. 

londra, 3 (A ~ -) Bah 

ri IDelaafd, Almaayaoıo tak 
rlltea 2 H•e l~lnde lttıllte 
re ile 1Duatlelett temtne mu 

t'affak olacalı ınltalea•ında 
bulunmaktadır. ÇDnkG llltr 
tahtellaahlrln taıuı tçın aala 
bir Mnedea fasla bir zama· 
na ihtiyaç yoktur. Ve Al 

ma•J•Dın tahtelbahir ••taah 
tnı&blarınıa miktarı •on za. 

•aalarda mlhtm miktarda 
•rt•ıttar. 

Bu ••la•fd. Almaa1aaın 
t•n•wuJUDdan ••sıeçeml
nceıınt •• allaare~ loılltere 
tahtelbahir l•t••h 1ar11ana 

nln malik olduiu tahtelba 

hlrlerlo 2 mlıltne malak ola. 

cafını tlive etmektedir. 

Bu mehaftl Almanyanm 
büyük bir bahri devlet ha 

llne ıelmeılnclen detılae de 

hı~ olma zıa tlmal dealzl tle 

A.tllatlk Olcyanuıunda mer 

laametalzce bir yarıı har blnf! 

kadir bir vaztyete l'•lmea•n · 
dea korkmaktadırlar. 

Naııl ki, bGyGk harpte 

Alman dretnotları lnl'tltzler 
tarafından 1Dafhip etlıldtil 
ZAID&D Alman tahtelbahtrlerl 
miltteflklertn ttcarettnl tzrar 

ehnft •e bu hal Luıltanta. 

••n batarılt11a11 lbertne Bır 
leıık Amerikanın harbe •ü 
dahaleelae teMb&ret .,..,..,,, 
tir. 

Halihazırda lerılterenln 7 
bl• lo• becmfnde 50 kadar 
dntzeltı ıemlıt ••rdır. 

. --

Müsadere Edilen 
Orman Mahsul~tı 

Orman koruma teıkllah· I oldufu aalatılmıtt•r. 
tarafınden müıadere edilmek Orman kaaunu mucibince 

l L kaça" mah111lltın m6ıaclere üzere lıtenl en orman •••· 
ıullh hakkında Devlet De 

mh1olları tarafından yapı 

lan bir tamımı aıajıya ya 
zıyoruz: 

idaremiz •e .. attle yapıl
makta olan orman mabıul

leri nakltratıoda tezkere 
araaalmakta oldujYaa ıöre 

bu ııbt orman malaıallerl 

ain idaremiz 1edlode iken 
ermao koruma h~ıkılitı ta 
rafındaa müıaadelerJ hallode 
bazı lıtaıyon Ye ambarlarca 
buolar üzerindeki idare mat· 
bu taıfjye edtlmedıkçe teı -
ltmtne muhalefet edilmekte 

ai mutlak oldufundaa t•Yd 
bunların 6zerındeo aakı ldea 

veeatr maeraf ıardan mltevel 
ht tdaremlz matlubu • ., .. 

ya mahalli orman idarelerin· 
den veya doirudan dofruya 
ıalalplerlnden alınabllect>ğl 

•e ieablada laükmen de tab 
ıtl 111iimkla olalllıleceit cl
laetle m6mHtl ahvalde uıulu 
daireılode tanzim kılınacak 

ve müsadere edenlerce de 
imzalanacak bir &abat vara• 
kaıtle bedi.eyi teıblt etmek 
le tkttf a edil meal ta mi men 
tehıltf olunur. 

B ü y ü k Millet Meclisi 
Müzakereleri. 

An" ara, 3 (A.A ) - 81-

Jük M•llet Mecllalnln dün · 

lrıl toplantı11nda mQbadele 
•e tefviz itlerinin kati tu 
fı,uı ve lntaeı halılınnda

lcl kanun• ek ka•un l&yt 

hHlle Mecllı m•munarunn 
teılcılltana aıd kanun I& . 
yıhıuı taıvlp t!dllmıı. 

Kırt•hlr, Ye•ı•t •• Keı. 

kın mıntalralarıntla yer ıar

ıınhaıadan rılrılan ve harap 
olan bınaJarın lnıaat •• ta
miratında kullanılmak Cbere 

Kızılay tarafından ıevk 

Mllecelr hııaat malza.., .. taı. 

DeYl@t Demır,olları•da pa
raaız naktl edtlmeıln~ dair 
lranun llJthuı•ın da birinci 
ml•alcereıt yapılmıthr . 

Fransız - lran 
Münasebeti.. 

MU1hazaf lslraRaörüleftm~taleyi. yazmış ~lan Piti 
Parizrın aazat11i hır 11~8~~~.~~'!!~1.~~ •• ,,, •. 

(AA) - Fraaıa 1 k Parla, 3 · · fk 11 'H ıktlıacll Itır ta ım ra· 
ıle lraD arasında diplomat ı ki !erin ıtsll teıtrlerl htı . 

1 1 kati surette P 1 
müaaıebet er D 1 k dtlJ11ektedır. Bunlar, ranın 

ani oma ıe b keıllmeıtne m ı . .a tınla modern bir ıurett• 1 1a ,.. 
d 1 Franıa bOaume F 

üml i • t Cab nez· tecdidi itinde ekıerlya raD· 
Talarandakl elçlıtn v ı ı Fran11z 

bbOıte '9aluaarak ııs eerma1•• n n, 
dinde teteb olan kelim• tekatıyea ,.. profee6rlerlal• 
w~~"~ t 

hı,. bir ebematt · metal bırlliln• m6racaa 
OJUDUDUD Y bl 
1eU bals olmadılıD• blssat etmlt olan ~eblnpb Pe •· 
1 it etm•i• memur etUll •IJl ıtfal etm•i• t .. ebblı 
.:~lbl,ettar mehaflllerde ı&y· etmektedirler. 

leomektedır. Muahese1• t•J•• ıarolea 
Parlı. 3 (A.A .) Exel- bir makale ••tretmlt olan 

ılor ıazeteıt yazıyor: lran P tlt Parlılen ıazetHI lıe, 
ile Fraaıa araaıadakl dlplo· b~r tavzih aeırederek bl~ bir 
maıl mOnaeebetlerlnln lakı· Şeblntaba kartı ha· 

k uzun zaaıan 
taı keyf lyetıntn pe k t kaıdtle hareket etme· 
ıftrmlyeceil fimld eddmek· ,;;· oldufuDD yazmaktadır. 
tedlr. 

Habeı muhurlplerl 
Habeı rGeaaıı bu mullta Oç Habet 

ımıalanmtt 

Milletler 

Kltlpltil 

Lo11dra, 3 -
rtnı tarafından 

olan blr muhtıra, 

Cemiyeti Umumi 
ne s6nderilmfttlr. 

Çin Meclia Re· 
i• Velıili Kaçtı. 

Parlı, 3 [AA.. J - ÇJa 
mecltıl lklaet relıl V anı· 
Çını . Vey, Japonlar tle 

m6aa1ebete ıtrmek A:ıere 
Çın yOkıelc makamlarının 

haberi olmadan ve bu ma . 
kamların arzuıu htllfıaa ÇI· 

al terk elmlt olmat1nclan do 

layı parti komitesinden m6· 
e b b e d e n tud edflmlf, 
parti ye dat'let ç•rçe•eıl 

dahtltndeJd bCltOa vuıfele
rlnden çıkarılmııtır. 

Mtlll Çın hGkOmetl. mil· 

let• ht,anet etmtf tellklcl 

l .k bıltGn ı•h11ların e U•ac 
yakalanCD•••nı emr•llntıtır. 

d. Habetlıt•••• lalylk 
ra ' l 1 
bir kıımının miıtakl bu ••· 

' ciujuau, ltalyanlara kartı 
llarbin elin tleHm ettlil•l 

bıldtr111ektedırler · 
A.ynı muhtara.la, ltalya•-

ları11 mlDhaaaran memleket 
.lahlllnde 1ap111ıt oldukları 
yellar mıntakalarıatla lalklm 
buluatlukları da taerlh etil~ 
mittir. 

Habet rleıaıı, bu muhtı· 
radaa batka eıkl Jmp•r•t•r 
Halle Selaılyeye ~c bir mek· 
tup 16nclererek, memleketla 
her tar1t.Cında ftal1a•lara 
karıı ıtJdetll bir muka •e. 
met, 16tterllmekte eldufu 
btldtrılmektedlr. ROeıa Ha· 
bet kuv.etlerlnl orranlze •• 
talıaı dmek lzere aıkert 
ınuallımler rlndertlmeıfnl de 
tıtemıılerdtr . 

Bir Habeı ruhanisi de Mtl · 
Jetler Cemiyetin• bir m•la · 
tir• a6ndermfttlr. 

Ru haberi netreden leıl· 
Ilı ıezatelerl, laararetll mi · 

. telealar ylrltmelıt•d•rler. 

• 
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SEHİR HABERLERi 
--ı-~ı~-.1 -------- -------

Şap denizi ·ıe l1 deniz rasında bir yol açmak fikri ilk • • • 
defa firavunlar taraf odan düsünülmüş!Ur. Ve h Ço ap anmız NJÇHJ 

Şap denizi ile Akdeniz l rorlardı. Bu tkl imtiyazın da K D •• - -a 
er atnda dotr~ bir mu••••· tatbik •azlyetln~ ıc~ebdme- ıy etten uşuyo ~r 
la yolunun wucude aetlrH· ıl için lıtınbul da Babıali • 
mealndekl zihniyet. ilk defa tarafından taadtk ve tanlbl 
flra•uolar tarafından takdir icap ediyordu. 
edtlmlıtt . Hor ne kadar Oı nlı 

-----~--""--,...__~----~-~-------~ 

Yapılan hilelerin önü atınmaz 
sa bu mühim ticaretimiz d 

fazla zarar görecek.tir .. 
a 

Şehrimizde el •e 
makine tle Srülen y6n 

Tedavülden 
alkan 

Parala·r. 

Yezrmlarda ~eğiştirilm si 
~in e ir gılmadi mir 

Bronz b~ kuru larla 
yll.& paralar •e nikel bir kw-

rutların 1 - tklnclkl•uadea 

ltlbaren teda•ülden kalk· 

1 Halkevi 
Kurı la • 

Hal~aıi bış~ınlığııdan: 
.G çınlı teaeleri:le oti u 

gibi bu yıl d hl Halke•lmtz 
aenhanefctr kuY•lar t•be
ıl tarafındanJ>ayaalara mah · 
ıw olmak •• 9·1 -839 pa · 
zarteı! 16nQ Mtthatpaıa 

.fllıolruhında açılmak tbere 

On üçOncü ıQllle sama- hükQmett bu imtiyazı •e 
nında kıra ilçe Hatı• pıut, k.urul of rkeU tanımak lıte· 
Teb ıehrlnd n Şap denizi- medl tıe de Le11epı hafrt. 
nln •hında bulunan Punt yatına de•am fitti . lıçller 
t~ flarıoa bet ıeml pqder C!ılüy,or, bin bir torla mnfkQ. 
mtıtl, Bu ıey:aıbat, Nil nehri 14t çılnror, Amerikan harbi 
ile d otz ar unda bir ıu dolay(ıl le lkt lı dl ubr n -

l111hk çorapların atedenberl 
baıka yerlere m6blm mtk· 
tarda ihraç edlldlll mal6m 
dur. Bllba11a yokıul •e dul 
kadınlar tarafından 6rGlerek 
onlartn ınatıetlerfnl de temin 
eden çorapçıltiımız ne ya· 

m6t old•iu meydana 
ç1kmııtır. Bu çirkin bal bit
tabi Balıkeılr çoraplarına 
karıı olan IUbarı dOıürmOt· 
tilr. 

Uıfmı ve ba paraların 939 
nakıı . Cllklı, biçki, metod 
Ye çtç kÇilık hrtlaa tle haJ 
._ r için TGrkçe 
okuma rasm. kurtlara acı· 

yolu teıtı t:tmft oluyordu. l.ar bat !JÖıterlıor, fakat o 
Bu yolJ(abtre yanından Tu · b•frl1ahaa de•aaJ edı,or 
milat •adtıtnl takip ediyor, du. 
oradao 1ımalllye yakınında- Btr lal'aftan d •IJMI mn-
kt ~cı göl •a11taetyle SG· cleleler ohııord.u . Ntba1et 
Ye" 6ifeaJne •arıyordu. Osmanlı P dtph1 1866 mar· 

Ftf' unlar t rafından •G hada t ti aı tuJiık •ttl. 
cud aetlrllmtı olan bu ka Bu tarihten ıonra Jo..aıltere-

1 uzun .mO~det kullanıl· de .1ua yeni denl%Jolund.• 
mıı. n 7et mtllddan ıon· ıtrattjl Te tlc ret bakımla · 
ra 776 ter> lode lıyao ede• rtrulan lıtlfade etmenin la>· 

Arablıt na er.z k aönderll- klnlarını araıtırmata baı· 
m~ılne mani o\aulk makta · laaııfh . 
dı1.le kaJ>alıhıuıtı 1869 Seneılnıle ite kaDlll 

Bununla bera~r karad n bir çok deYletlerln gemileri 
Araplar, denizde de Venedlk· bulunduau halde açıldı . 
iller tarafından olmak üzere 1875 SeDealnde kanalın 
bu uhadakt ticaret on betln
cl uıa ıo•larında Hındlıta
na ıtdeo K p yolu keıfedl
llncly adar ı,temete d•
vam e mittir. Bu urGddet 
zarfında eakl olu.tekur~lh · 

D etmek lçla blr takıııı 
projeler öne ıQrGl~üııe d 
munff lr~ t e Y 1; emft 1. 

1789 Senesinde Nepolyoo 
Leper lımlndekl Fran11z mO· 
hendlılne böyl btr it ha•• 
la ctmı,ıe de gerek Fran11z· 
ların ar zl lrtlf Rıaı OD met· 
re batalı beııapla ları 1011 · 

ra d Nıl muh r beılnl fi · 
teaklp Fran11zlarıo buradan 
çekihnel rt dolaylıtyle bu da 
akim kalmııta . 

Fak t buod o ıoara bura· 
da bir deniz yolu yapmek 
hem f..,n adamlarını hem de 
ıty .. et l.iıenıuplarını düoün · 
dflre bir m ı le haline ıel

mlttl · 
1830 Senea ne k d r Kap· 

takı Ümit burnu yolu daha 
ziyade loııhz ıemllerloln 
lnht rı hında bulunuyor 
du. 

u fnbtı r dolartılyle bıl
ha11 Fram d bir kan 1 
v: cude ıeUrmek f ıkrl almıt 
yilrümüftQ. Ôte taraftaa da 
böyle hir ka hn çılmaıly· 

l tlcar t preıtljl in Fr. n
ıızlar eline geçmeılnden 

kork nl r da bulunuyordu. 

SQveyt boyun noktasında 
ilk def bir kıın l •ücude 

getlrtlebtleceffnl ao,anen 
Mehmet Ali Paıa olmuıtur. 

Satt Paıanın btdıv olmaıın · 
dan ıoora, bu lmtlraz Yerll· 
mit •e 1856 ıeneılnde meı 
bur franıız mühendisi Leı · 

ıepı mun~m bir imtiyaz ile 
SüYeff kanalını açmak itini 
Gzerlne almııtır. Ht11e ıenet
lerl Yeaalrenln Hllta çıkarıl· 
maaı albl bir takım muame· 
lelerin taman:alanma1ını b.ek· 
leınek için Portlaldde hu 
bGyGk ite bıılamak 1859 
ıen9'1 nııan ayında mOmkün 
olmuıtur . 

Hlll lnılUzler bu fikir 
vı proJ•J• mvhıltf it•lua•· 

mail durumu yeniden tedklk 
olunm k llzım ıeldl. ÇGo· 
kü mauaf ıGndea gine 
btodlrJyordu Bu tarihlerde 
de henllz loııltz sermareal· 
nln tftlr.akl Jbmal edAlet.ılır 
blr miktarda ldl. Fakat oa · 
dan ıonra htdlY lımall Pa· 

kendi hltıelerhıl 4;076, · 
622 loılll• llra11na loııltere· 
ye Httı. O tarihten beri lu· 
ılltz bazlneıl 40.000.000 in· 
ııllz ifratı doicrlıade tahvl · 
lit ve ht11 ıenedt utu1 al· 
mıtlar 8 .ı mlkter ııçen 

maralla 46 000 000 lirayı 
bulmuıtur. 

SOveyt kaaalılan lmUJaaı 
16 ıootetrln 1968 da nlba· 
yet bulacaktır. O zaman, 
b6Ulo tealıatın bedelini öde· 
mek naukabllınde Mmr bü 
kt1metl Sü•e11e tabip ola · 
cakhr. 

Y:erleri Ye isim-
ieri eğişenKa

zalar. 
Bakanlar He1etl, ~Urt vl

ll1eUode kurulan Ba7kaa 

•e Kozluk, ltparta •dlye 
tJDde ..kurulan SOtçüler ka-

zalaraoın unırlarıoı tabilit 
et mit , bazı ;kas lıtmlertnt 

deilttlrmtıtlr. SatçGln kaza 
merkezi SGtçGler aahi,e 

merkezinde bmalnlmııbr. 
Ba1kan kazaıı merkezi Sı -

' olı höyü, ,Kozluk kaza11 
merkezi de Hazo k6yl ola· 
caktır. 

Garzan kaza merkezi 
A.yınkuır k6y0ne ka ldırıla-

rak kaza tıml Kurtalaa ola· 
rak de§tıttrtlmlıtlr. Bttllıln 
Mutlu k zaaıada merkezi 
Me,daa köytlnde olmak ilze· 
re Meydan adı1le Bitltıtn 
meıkez kasaatı a bejlı Kaa· 
rlk k6yll merkez olmak Üze· 
re de Narl)liere adiyle lkt 
nahiye kurulaıuıtur. Mutlu 
kaz sına ballı lıtk nahiye -
ılnlo merkeal a1nı nahl1• 
ltJndekt K61aDtı k6JI•• 

ı:ık ki ıon yıllar içinde eıkl 
rajbetınl ,aGn ıeçtlkce kay
;hetmektedtr. Buna ıebep, bu 

ıtbl çorapl raa ply aada tu . 
tulma ası deilldlr. Bd klı 
daha fasla r lbet ıar • 

meel le p eden yün 
çoraplaramıza bazı kim · 
• ler tatafıadan htle ya . 
pılmaaıdır. Bıefle kaydet
mekten keıtdtmlzl alamadı -
lımız bu htleler tekerrür 
ettlll için İıtanbul plyua· 
aınd.a çoraplarımızın kıyme. 

tı ıtıo reçUkee dlımektedlr. 
lstaobula ae•lı edlleD lçlçe 

bulunan bu ,orapların htr 
çok defalar blr•r teklDID 
koaçıuz •er• eakı çoraplar· 
d D ıahülmOt " Gnlerle 6rül 

Mübadillerin 
Malları. 

.. 

flnaaı Bakulıjı, mabadd 
Rurulard n kalan ıayrl men· 
kullertnbuıtlnkii Yaz•y tlerlnl 
tubıte karar vermltUr. V• · 
llyetler mQbadtl Rumlar111 
metrCık&h hakkınCla lldact
kaaun 193~ ıonuaa kadar 
Bak nlıia aasal m liimat 
•ereceklerdir. 

Vılayetlerden Jatentleo ma· 
l6mat araaında m6badtl 

Rumlardan met u .. o up ıtm· 
diye kadar muhacirlere Ye 

yeril halka muhtelif karar · 
nameler ve emtrlerle borç- · 

lanma ıuretlyle Yerllmıı olan 
malların borç bedellerlnln 

1ek6nu, beoGz muhacirlere 
tahılı veya muhtaç çiftçile
re te•.zl edtlaıemtı araztnln 
borçlanmıya ea ı olacak 
muhammen kıymetleri mık . 

tarı , ıeblr Ye kasabalar lçtn· 
de mtl.,adtl Rumlardan met· 
rdken hazine emrinde bu 
luoan mütakkaf • ga yrl 
muaakkaf emv lln ulıtlarını 
temjn edebilecek abam· 
men kırmetlerl de •ardır. 

Bütn.> ••yrl menkuller 
claılerl itibariyle •Jrı ayrı 

aöatarilecektlr. 

30 Lir smı ç ldırmış 
Sıodırıınuıı Alaca kôJÜD • 

den Yuıuf oflu H san 30 
lira11nı -çaldardığına pohıe ti · 

klyet etUflnden tahkikata 
ıtrltllmittlr. 

kaldarılmııtar. DJyarbakırın 
Eıtl kazaaı merke~t Piran 
k&yiloe, Çınar kazası mer · 
kezi de Hanakpıaar klyODe 
kaldırılmııtar. 

Gecıen eene Ticaret Ocla11 

bu lfl• mGcaclele etmei• karar 

•ermlı ve çorapların lçtçe 
defli, her tekinin aJrı ayrı 
aatııa arzedllmeılnl mu•af ık 
bulmuıtu. 

Fakat buna ralmeo 61 · 
renlyoruz lcı aynı çirkin ••
zlret bu sene de tekerr6r 
etmektedir. 

Buna de eebep kararın tatbik 
edtlmem .. ıdır, cU,.blleceflz 
Çünkü çoraplar yine ealdıl 

ıtbi ıandıldara doldurularak 
arnı tekilde lıtaobula ıeYk 
edilmektedir 1 bö1leee 
de baaı lailebazlaraa 

oyna ıına aerbutce rol 
ımkan TertlmektedJr. 
Bu bllelerta aoe alınma••• 
birçok klmıeılz kadınları 

ıeçlndlren bu mühim ticare
timiz daha fazla zarar 16 · 
recektlr. 

Tamiri Yapı

lacak Yollar. 
Edlacık · Gaoea •• Sılır

cı · Karacabey yoUarını• ta 

mlrıne 1alund baılanacak 

tır. Nafıa MildGrlüiü bu it• 

ald ketlf ve projeleri ha 

zırlamııtır .Datmi Encümen~ 

ce ihalesi Japıldıktaa ıonra 

rerek Edtnclk- Giaen Ye ıe· 

rekae Sılıroı-Karac:abe1 yol

larının tamiri baılan.acakttr. 

ManyasSfat 

İatasyonunun 
İkmali. 

Manyaıta bir afat tıtaı . 

yonunun nok110 kalan laıa

atının ikmal edilmesi Daimi 
Encümence kararlaıtarılmıı · 

tır. 

Bu lnıaat için 900 
kCuur lira tabılaat edllmtı · 

tir . lıe fakında batlaoacak
br. 

Edremit kaym ~ımı t kd:r
nama ıld1. 

Edremit Kaymakamı Şa· 
dan Altınok, Edremıd batak· 
lılının kurutulmaaında bü· 
yQk ıayret •• çaiıımuı ıö · 
rlldGlüaden Sıhhat Vekl· 
lettnin taavıltıle kudlıln• 

·.ıl i1etçe takdirname Yerli. 
mittir . 

Bu yerinde takdtrdeD do · 
la11 Şadan Altıaoku tebrik 
•eler le. 

Jllı IODUDa aldar ita~ 

dıkları, hazin• •eznelerl •e 

ziraat bankaları ıubelertnee 

kabul edılecellnt :Y•&mııtık . 
Dün tdanıbaoemt· 

ze mGracaat ıı.eaea Jld kari· 

imiz. bu paraların e lraat 
bankaıı, e a alty:e •ez 

neılace tepdtl edilmeôlilnl, 

kendilerine J>ö1le blT emrin 

lacaktır. 

Y ahancı d.llludea:FrAD11S· 
ca, lmaııea •• lnsıltsoe 
kurıları Halke•lnde 9 J 931 
pasarteıl 1Gnl açılarak clerı· 
lere baılaaacalıtır. 

lıtt1enlerln ka,do DllM

ları rtca olunur. 

ıelmedlll yoluada evep ·-----------------------
Y Jldtilal ani tmı larilır. 

J:lalbukl bJze evvelce ~n. 

karadan ~erden mal6.mat 
bu p raların bu _ıeldlde de 
ilıttrHeceflne aaırdır. Taml· 

lD :akua lhılerde ka-
darlara teblli edllecefl 
um11lmaktad1r~ 

Arlık geçmlyea paralar 
Dlier taraftan eıkl yirmi 

baı kuruılar ile hronz OD 

kuruılar ıeçen HD• te • 
tla•ülden kaldırılmııtar. Bu 
Jkl para için bir senelik 
mGddet ıona ermtıttr. Ba 
paralar artık ıeçmlyacektlr. 

Gazel GöriJnmenin 20 Şarh: 
ŞGphealz .kt lııer aeaç ksa 

ılı.el 4örO•mekten hotlaaır. 1 
itiraf edeli• ki b•, her ıey· 1 
dea e•vel keadtnt belendir· 

mek ıhtlyacıd1r .. Ataiıda fıa· 
ret edeceitmlz 20 madde ti 

tiz, .daha dofruıu temiz ıenç 
kız ların h~r .aabah yapmuı 

leap ecleo itler eranıada~ 

dır . Bu ıekllde daha ıGzel 
daba zarif rörünmek kabil · 
dır. 

Yapılacak hareketler 11ra -
ılyle ıu•lardır: 

1 - ilk it olarak yüzü 
oQz6 1ıka yıp dıılerlnlzl uj· 
mal11ınız . 

13 - Banyo J•psrkeD 
t ıtaa hraaklarınıa kalk111a· 
maaına dikkat edlnl-. baeak· 
larınısa ayak biletinden 1u-
karıra dofru maaaj yapınız. 

14 - Bir ıünı•r •aaıtaal · 

le Ya alkol ile •lcud•nuza 
frtkıJOD yaplDIS. 
. 15 - Btraz lıtlrabat ettik · 
ten ıoora kab•altı edlalz. 

16 - Elblaede11 ıa1rl ae 
ılfecek IHniz ılyeblllrtlDlz. 

17 - :iaçlarıoıaı t11tan 
f .leyi çıkarma••· 

IS - Ylstnüae makya 
Japıaız . Ve fllenlzl renl.iea 
bajlayıoız. Makyaj , .. ,ar-

ken b1lha11a ilk ılrecellnlz 
. pudrarı çok bol ılrlolz . 

2 - Bir bardak .111 Jçlnlz, 
llu ııhbatlatz için de ehem 
ndyetlldlr. Bu ıekılde mtde 
ntz ve bafırraaklarıoız yıkaa-ı 

mıt olur. . 
3 - Saçlarınızı fırçalayı· 1 

nız . 

4 On dakika müddetle 
j lmnaıtlk yapınız.. Bu ıekll 
de vilcuduauza bir canhltk 
ıelmeıtnt lemin edeniniz. 

5 - E lertnlzl yenldeo 
ıonlce yıkayınıa 

6 - Yaz Yeya kıt olıun 

muhakkak bir rop clö ıambr 
alJIDls. 

Akıl ha!de jlmnHUk ile 
hararetlenen vncu.lunuzu 
lt6UbıGn6z . 

7 - Bir m6ddat lıtlra.bat 
ediniz. 

8 - YGzünüzü bir llıyoa 
ile yıkayınız. 

9 - Y ailı bir krem ile 
y6zünGzü hafifçe ufuıturu • 
nuz ve nyodan çaluncıya 

kadar bu kre•l ıilmeflniz 
1 O - Saçlarınızı fıted il 

alz tekilde toplayıoız 
1 1 - Saçlarınızı tutacak 

Itır file lrullaaınız. 
12 - B nyora ılrlp vl · 

cudunuauD laer tarafını ıo 
selce utunuı;. 

19 - Elltl~Dl•I •• ., ••••. 

20 - i lk ılrd61ü•il• ka
lın pudra tabak .. n:u ru•u
t•k bir fırt• tle çıkarınız 
•e lıtedlilnlz reakte ltaflf 
bir ikinci pudra tabakHı ıG · 

rOnüz. 

Bu yirmi hareketi ııraltl• 
yapıp a,naJa baktıfınız 

zaman muhakkak sabmatl · 
Dize ac1mıyacakııaaa. 

Yirmi ~in llmın kın 
~oca anyur. 

H•llandada htzmetçlllk •• 
dadılık yapan 20~00D U•f 
Alman kızı memleketlerin• 
d6omek tıtemtyor. Bu •asi· 

1 
yete Almanyada bir kaaıo 
buhranına ıebebtyet •erdlf 
gibi Hollandadnkt beklTlartf 
da tıt•I kolarlaıtırmaktadır· 

Ho landada artık bekit 
kalmıı, kadın bulamamalı 
ımkln11zdır . Hl~ bir rabıt•' 
11 olmayan, kimseyi tanımı' 

y.aa hattl en ııkılıan deh ' 
kaahlar btle Hollandada k• · 
larca •••c• ltulmak 1mk•' 
nıaa mallktarlır . 
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lnönü Partide de Ata- ltaly,anı~ e~elleri. 
~ lür~ü Jsti~af E t t İ • !Jtalya, ispanya en/esinde darbe ,yemekten 
~~a;~!!!~~,::~an Zor.abgazetesinden~ 1'aşka hicbir ka~anca sahip olmamıŞtır: Yalnız 
1 · mıı •• iJilk AtatGrl&G ıGk- , 

il ıtanbul, - Telefonla bil· ra•la yadetmııleriılır. Hatip· adam Ve ınara kaybetmİŞfiT• 
lrtlıyor: ler bu meyanda .buıtl• •• I' 
Tlrk P•lltlk me•afdl, bu yarın bGtüa mtlletın fımet <dtal1a•ıa m&••Yrarı 8lc 

1 

8 . Mu11aolıaı' dlktal&rdOr. ,. artık mn·cut deilldlr,f Çe· 
lftin Aöarada toplaamakta lnınnnın etraf mda toplan- çok ldmMlere t•Ylp ı&rln- Her cllktaf6r slbl onun da koılonkya Alman nO uzu 
•lan P•rU koaıreılal bGyDlr •Hı llzım ıeldlflDI ıö,le- mGıtlir; halbuki bu mane•· mu•affak olm•11 • derhal altına ıırmtıtlr, Trlyeıteoln 
~r •llka ıı. karıala.ıttar, mıılerCltr . ra 8. Mu11ollalntn JkUClan· ma•affak olmaıı llzamdar. lıtlkbalı ıönaıütUlr •• hal · :u •llka keaırede lımet Parti alzamnameılnde icap nın ne\'IDI, halya1tıD buıün· Bılhaaıa bir baıka diktatör· J• Orta AYrupada bir Ro
ba&aGaGn 16& ı61lıJecell eden tadilatı yapmakl• •1· kll ııluntılarını Ye Faılıt le birlikte çalııtalı takdirde, m• - Budapeıt• - Var· 

•ber •h•ınca bOıbltla bG , lrellef koml1100, nlıamna- de•let .adamlarmıo F.raaaa bGtOn kıymetlt parçaların ıova mihveri teıkıl etmek 
,ecnaıuir . Konıre1e 375 meyi ıu ıuretle deflttlrmıı- haMlnai:la De cUlıGnCIOlilerl•I baılra11aın hl11eılne 8oım• için Polonya il• Macarlıtan 
.mebuıta11 d tl • 1 1 b d tlo h IDaa a memleke r. bt onlerce beklenmedik r .meal lbımdar. mdl, 8. Muı ara11nda mOıterek bir u ut 
artıer tarafından aelen 216 - Partinin banlıl •• mG- t•Y dejıldı. E .. ıea ltalya ıolını, B. Httlerle bırltkte teılıl buıuıundakl ıon ha1alı 

p 1Durabha11 ı ti - 1- ı ı 1 A k p O 1ı1tıt1r. t r .. et · etı • o an tat(lr , arttnln Faılıt olmauydı, buıünkl çalıımııtır; onun tanlJeal de yıkılmııtır . Kııaaeaı, 
1 
r· 

K ebedi relıldlr. lımet lna11o mOıküllt •• t1kıntılara ma· Dzerlne lıpanya da tıe ıı· ta Avrupada manen m•I Cl· 
•nıre Tlrkt Bü k P ti b •- d l 1 Jılıllet M Je yG ar aıaaaı ır •• a Gocl- ruz bulunmaıa1dı •• FraD· rlımıı •• buıOne kadar ma- bfJete ufrı1•n halya ıpan 

1 
ecllıl aalonunda J• kader Baıkan lralacak· ıa bu erece .saaf mama· ruz kaldıtı darbelerden baı· ,.da beyhude yere çahımıı· 

d°: ::~~hr. l'•m ,,aaat 10 tar. ~eni bir ba_Jkanın Hçll· raıı ır61lermeeeJdl bile ılr· ka hır kazancı olmamııtar. tır. Şanı&llye Hıtler her ıe 
idi 1 kıl B. Cel&l Bayar meal ancak Baıkanıa Parti- dQjilmOt: •• lilll :a6r.mekte Adam Ye para kaybetmlı, 11 kaı:aomakta, on• Jiıç brr 

raa,. çıkarak konıreJI ,ı ıaare edecek lmk&nlar- oldutumuı mGcadeleye pne bak&ld biç bir zafer kasalı· ftl'J kalmamaktadır. G'trçf 
çauı •e ıö1ledıtt bir au- dan mahrum kalmaıı, baı - ıabtt olma.ktaa ;eerl kalma mamııtır •• ..Geoel"al Frao · Habiffhtan aUnileCllr, fakat 
•kta bu konır•DID toplan· talık •• alam ııbt Hbepler J•caktık. Neden ml? ÇaokQ kodan hiç bir babftı alam•· Habetlıtan daha t936 Cla 
tDaııaa ıebep, yurdu lcurta . tahtıada ola bilir. buıGnlc(l ltal1anın emelleri · maaı muhtemeldir, çilnkü eltnCleydl. J936 Y aıınClin 

.~~a •• Yaratan Parti Baı . 1 t t .. a nl tayin eden colrafyadır . lı--aydllar ltal-1• en 'kil- beri her 11baaa ltalJa ıt · 

.aanı A ıme Dunuo6n aeçllmeıl, r- ,_ dl 
iti tatOrldia lrtthallerl bBJGk tezahGrlerle Ye ıQ- Yaln.s rannaffa1&1,.t buıu- Gk bir y vermeye •• en yanlı çıkmııtar. Oaun lçhl r 

O ;_•un: .. Dlahınttır. reldl alkıtlarla kartılanmıf IUDda daha U meçhul adam. CÜçtlk bir l8YJzde bulmaya iti yilktek aeıle L'.oauftnak, 
teakı I•• 

1
1 in nutkunu mil- tır. Cumhurrelıt bundan ıon· lar arafındaa açılmıı oleay· .amade deilldlrler bir baıım bulup enu titret· 

1 
p • tı ıelueterle iki re· ı. dı lhu ı.mlcadele daha ma· Halbu1·1 ltalyaaın mitte mek Ye kabllıe 6n'1oe re· 

ı mu ı ra aoeır•J• ıöıterdlfl iti· • 
Cla• a• al aeçllmı1t1r. Bun- maddan dolaJı teıelikGr et. btraae daha s kabaca falcı olaa A•aıturya tlbak JenClen bir parça arazi ••Ya 

1 
ıonra Jenı baıkan ıe. 1 b d J•pılabllır . edllmtıtır, Roma protelralla· ( Sonu dördOncG ıayfaCla) 

ç .. ınt lclare lçln 30 le m 1 •e partinin • e t Şefi 
bir k itilik Atatilrk hakkında çok --'\·el 

O•ltJOD AJWıı. ....... 
1aa,ı.111a • ., " ... •• ttayl r ıadw a,ıtfye-
h lrlact celuJe •I ek .mlllatlD •• al'tlnln tea

•Y•t .,,..llmtıttr . 
Ôileden ıonra .,_1_ tıl ~tn Oftln UYYetı1le 

t 11 -.u'&r aa- çahtacafını •• bu lauıuıta 
• 4e t.,laaa11 koal'"ede 
IDu~tehf hatipler ı6z alarak btıtGn mebuılardan yardım 
parttoıa tdeolojııını 

1 
r6receflnl ümit ettlflnl il& 

= •• •t •e eylemlıttr . » 

Sehır Meclisine Riya
set Edecek ilk Kadın. 
londrı ' hır m~cl!sine rır11et ıdecek olan tadıa 

o.. eakı hır mektep müfüesidir. 
(i Gaclekı ıenedea iti a i 

llareo Londrada hı · ~ 1 Japmakı.oli:luqa •tlblm 
ltıta I• ' mec •lr mııeleler. 

e •ki bir ••ktep 6 M 
titret! olan Mı • • lı E•elJ11 Lol', JCDI ••-
rl ı E•elyo ıLOT alfeaıae baıladıfı ••m•D ı•· 

1'•Mt ~clecekur . J•t lakı bir etomobtl her 
StmdiJ• kadar dln1a ta · an emrine lmade olacaktır 

rlbı.a. bö,le bir bltltıe 1a Y •ol ıeblr mecllıl relıl 
rllmemlıtlr. her zamanki aade •• temiz 

1910 Seneılodenberl lnrı- .ı,tnmealnl dejlftumt1ecek •• 
il& k&1hD1a.rı lan buut& e.r · 60 lak ktbar kadın aoclanın 
lıAlerle •JDı HYlyede .tu· ilca.plarıaa UJmı1-•ktır. Aa· 
tulın•ktadırlar. Neteklm ha· cak reıml tçtlmalarda renk· 
ıGla Mıı E•el L il btr •ortlell ıle bo1nuna 
1 J'll "• ••rt .. '-t d l 
•il YI ı.lfe laıllız •- el 1 1 r ata a r• aıma11 kap 

810 
•• ı n 1 ı · etmektedir. 

11 ba1atında Yarm'f ol- 8 dulu ke 111all 1 t d u kadar .b01Qk bır lılm · 
ılsel bl ıare • ea çok le ite baıh1acak olan Mtı 

r llllıaldır E 1 L 
L d • Ye JD OYUD ••atfeıl zaa-

b 00 ramn aıGıtakbel t• •olundutu kadar mGıkGl de· 
lr mecllıı relıl, ıazetecllere fıldır. '-ocak içtimalara rl · 

beyanatta btıahıamuı •• ez· Jaaet tle azalar arHındakl 
c6cnle· fikir lhttllflarn:u halletmekle 

« - Muhakkak ki bu ••· 
zlfemde.a barılı hır t•ref 
du1maktarım » .demtıttr. 

111iikelle1ttr. 

Maamaflh bu it de zan 
nolunclufu lıadu kolay ol-
•••• r•rek ... 

Doa,. tarJblala ille kadıa 
ı•htr meclt•l relıl ı 939 ••· 
neıtn«le ••z•f Hine baıhya
caktır. 

ispanya tiarbi Bu 
Gün N e Halde? 

Rüyada Görü· 
len Piyango. 

lspınpyı ai~an ~ütün p : aPiUındacılır umumiyalfe mem· 
lekıtin yılıız ıimıl kı1D1ın111it1Etle ·u fı ijarlır~ 

ltal1ada ela plyanıo ~ok 
re•açtadır. Fakat orada aık 
ıık ıektlen plyanıolarıD nu
maraları eluerlra küçDk nu· 
maralaraaa •Grekkeptlr. Ve 
o •umaralara ıablp olanlar 
ll\illlyetll para kasanırlar. Arkamızda bir aeae daha 

bırtltu.ıt..e -.ee-e yaba "'ft 

kuatıaa 1611• bir topta• 
bakmak 1 ıtedtiJmlz saman 
tik alda ıelen .1•1lerden bl . 
ri, 1Gplae1Jı: lıı:ı 1.11aaJ• bar · 
bıclır . 

lıpan1aaa harp b&ll de· 
Yam eCllJOr Ye bu luf, bar• 
bin üçGncG kıtı olacak. 

BuıOa lıpan1atlakl Yazı -
yet neclır? 

Umumi olarak 1611'1ebt
ltrls: 

Neıredllea ıon haritalara 
rlre memleketin 6çte llrlıl 

Fraalıocoların eltadedlr; bG. 
k6metçller de lıpanyanıa 
iıçle .. irine •lllp ltulunu· 
Jorlar. 

Fakat, bDk6metcılerJa 
ellodekl bu arazi bir bltOo 
dejıl, akı parç• eıkll el· 
mektedlr. Fraakocular, Gı, 

dört ay •••elkl LerJda mu· 
harebeıloden ıoara de•lze 
kadar indiler •e bir ıahll 
ıeları olaa T•rraıooa11 al 
ddar. 

Ba ı.uretle, hlklmetç11e 
rln araalıl ltlrl ıımalJ ıarkl 

cle, lllferJ ceaapta olmak 
Gzere, iki parçaya •1rılmıı 
bulunuyor. 
Ştmaldekt ln11m aıafı 

BuıDa berı•J Klitalonya 
hlikDmettDtn me iDi 
tutmaktad1r. Yiyeceklerin 
•kHrlJ•tl BarHloD•J• 16D · 
derlll1or. Ptreae hutlutlların · 

dan fepan1a1a ,a6aderlleD 
hemen hemen bOtl• 1ardım 
\'a11taları da oraya ıtdlyor. 
Ptrene hududlar& buıln h6· 
k6metçller lıpaDyHIDID 'A·· 
rupa tle temaıta bu)uadulu 
tek nolda11dır. 

lıpa'Dyaya r•den bOtli• 
propafanaacılar, ıol cenah 
mebuıları •e yardımcılar 

amumlyetle yalnız Jlmaf 
IJıı:11oı11 ıttmeltle iktlf a eclt . 
yorlar. 

Bununla beraber, cenup 
k11mında, yaal V aliaılya 
Maclrld · Alıka11te denilen 
mmtalradakı lıpanyollar •ç· 
hk tçfndedtr •• tlmaldeldle· 
rla tahayyül edeıal1ecelderl 
kadar bl1ük lttr tıkence 
lçlnlle 1aı•maktadır. 

Cnap mıntaka11nda he· 
... n hemen yiyecek hlçhlr 
t•J yelır:tur. Halk, her ıabah 
Jatafında• kalkbfı ı:amaa, 

ölmı, ... k , kadar bır ıkı 
ır•m herhaoıı bir yiyecek 
ıeJI aaııl 'bulablleceklerlal 
d6fOnG1orlar 

Ceaaptakl k111mda ne h6-
kamet~tler yardır, n• de 
Frankoc•lar Sadece, atlak 

Geçen ay bir klyl6 r8· 
ya11nda bir numaraya pl
yanıo ~6ıtilfln0 .;armDı. 
Erteıl gilD uyanınca kua· 
baya ıtileD karıııoa m•. 
balikak o oumarada• bir 
bilet alma11nı teoblla etmlı· 
fakat kadıncafıs birçok tı · 
ler ara11ada pl1••1° bileti· 
al almalı uout•UI· Akıam 
iiıtü eYe d6aloc• kocaaı 
kendlalDI bir ha yll hırpala · 
makla beraber iti fazla de · 
rlye ıötürmemlt fakat pi · 
yanıo çekııaııı gnn, rüyaaa 
gördDlü numaraya Mtllno 
pl1aaıoıunda "en bGyOk ık· 
ramlJ e düıtülDaü köJ kah·. 
v••lndekl rad1oda ltltlnce 
çılrına aaamüı •• derhal 
ıolaiu evdr almııtır . Terbi · 
J• ve nezaketinden dolayı 

lud1r H horp edilmemekle 
beraber ~r tu 'ftao cJtter 
tarafa 1kuı uçurmamaltta· 

dırlar . 

O m1ntaka eıueD lıpaa · 
yanın en kurak •• Hrfmıtı 

arasbldlr •e h iç lblr zaman 
oNula Y•ııyaolara yeUıecek 
mabıullt temin edemez. 

Buıün bu mıntaka bfr 
ıefalet Ye tıkence dlyarıdu. 

Orada ka(hnlar bir aeae 
içinde on yaı •htlyarlamıı · 

S~YFA : 3 
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RADYO 

ANlARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

4. 1 . 93Y Carşamba 
12.30 Müıık (bır konser· 

to - Pl], 13.00 Saat ajanı 

haberleri Ye meteor • Ao
lcnra, l 3 10 TDrk mOzıtt 

{halk tOrkOlerl Pı) , 13 45. 
14 Müzik bafıf parçalar, 18. 
30 1 Grk mOaliı (tarkılar 
ye aaz ıerlr.rı ) , Okuyan: 
(Sadi Hoııt•] Ç la.olar: (Ve· 
clbe, f ahire f euan, Reftk 
f euan), 1 _ f erahnak pe · 
HYt (Zeki Mehmet ala}. 2 
- EYIÇ beıta halkal aoıro 
,ı,ahın (Rauf Yekta], 3 -
Şukı - ıea dolat · (Zeki 
Arıf], 4 - Şukı · ey be 
aım me1tane r6zl0m [lama· 
1, dede). S - Şarkı - H'I" 

dlm bir aoncal raaa, 6 -
Şarkı lerzan ediyor {Lemt) 
7 _ Eviç 1. ıemalıl (Sedad 
Ôztoprak], t9.ÖO Koouıma, 
t9.15 Saat, ajanı, meteoro· 
)ojl ve zı raat ' i:ior1a11 ha· 
berlerJ, J 9 30 TOrk mib ıı · 
(hicaz faah}, Saz hey ti: 
Tabıln Karakuı, Hakkı Der· 
man, Etref Kadri, Hatsa 
GOr, Burl Ofler, Ham«ll 
Tok"ay, 20 30 Konuıma [Mt· 
ıab aaatı] . 20 45 MOslk (~O 
çOk orke1tre], 1 - :;ten 
lıard•t [R. Volıted] , 2 -
Eltoj l [Çaykonkl]. 3 - Pab· 
lo Orfo• (Roııı ). 4 - Hof· 
bal dao11 {J Lanoer), 5 -
Şampanya - ıalop (L6mbl), 
21.20 Saat, .. ham. tabvıllt 
kambiyo - nukut boraaaı (ft· 
yat), 21.30 Temıtl Verter 
Yazan (Goetbe} TOrkçcy• 
çe•lren (Ekrem Reııt), kO· 
çOk orkestra refakattle, 22. 
30 MOzlk (bir nnfootnla 
takdimi) takdim tiden (C•· 
nıll Reıh J, 23.20 '!'Oztk 
[elleacell plaklar, 23 45.24 
Son ajanı bab•rl~rl •• 1•
rınkl prolr• m. 

berkea tarafından H\'llen •• 
ıayılan bu adam karıaıDID 
ıhmalklrlılı yOzOodın 'l>a
yftk bir ıervetlo elınileo 
kaçtıiını anlayınca ııYaoa· 

dan çıkmıı •• eYlaiJe elloı 
ne seçtlyıe karııını• üıtQae 
atmağa baılatnıf , kadınca . 
ğız , korku içinde ıok•I• 
f ırlıyarak kocuıoın elinden 
kurtulmuf. Zanlh adamı 
btllhere köylDler ııGçlGkle 
yakalayıp bailıyarak aailık 
yurduna ıötOrm_o_ı;...1•...,'-· __ _ 

k11mı arazlılnde Jaııyaolar 
için tütün bir hahradao tba
ret kalmııtar. Bir paket ıt

ğara için l ıt nıl n berıeJI 
yerm• i• hazar kimseler aa 

defıldır . lıpanyollar patateı 
kabuklarını kurutup tQtOD 

~bl l~lyorlar · 
8uralarda paranan ıtla at'· 

tık 1n1mytl ıkalmamrıtır. 

ÇOokü para ıle alına btl.cek 
bir t•Y yoktur R:.a huıuıta 

1 ,çenleıd• ~?i ; lf' bir •aka 
olmuıtur: 

Mtı EYelJn L.. u•umt 
barpte lroca•aa llayt.etmlı· 
ti Çoculu Jolıtur. Busla 60 
J•f'Da aeldtil halde, ımek 
te'blnıa '-tında talebelnle 
me11ul elmaktaa b•JGk Itır 
ze•k duymaktaydı •at.a11 
etki bt ..... ~•ptı ... 

Mektep •ttdare,lıen 1922 
ıenealade Loadra cl•arıada · 
lcı lcaıaba1ard n biri tarafın 
d•a ıeblr mecllılae aza 
na ..,zedı r6ıterjlmlf •e bı. 
Jlk lıtır elnerlJetle aell aza· 
hfa ıeç.tl111ııtt. 

on .. , •••• ea bl1lk ,.b. 
riade '-ele.llJ• ••llıl nlt· 

r:---- --T0RKDILI ı 
artealnden baıka her ı 
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BALIKESIR TORKDJLI 

1ulcarı lamamlle K.atalenya 
blllr6metladea lbaretttr. Ce• 
naptakl lnıım da Madrtd,Va· 
llnıtya •e Ahkant• ı•hlrlerl 
teıkıl etmelrtecllr 

Fakat hll..6met ılmaliekl 
k11ı•d• JaDJBo,.elonda oltlu
fu a,ın,cenuptakl arazi ikinci 
dereceye dGtmGıUlr. Fran· 
kocalar da bOcumlanoa he
def olarak dalma K.atalon1a
JI almaktadırlar. 

Son ıGnlerae lıpaayada 
ıe1alaat etmlt olan bir 
Fraaıız sasetealclıı •••l1et1 
f61le aalatı1er: 

çekea •• hubln 
derhal bltmeılnt lıUJe• in· 
ıaalar. 

VallaılJ• · Matlrtd - Ah· 
lrante mıntaka11, deni• tara 
fıadaa Fraakocuların baya 
ku•vetlerl tle blok edllmtı 
bulunu1or. Bunun İfln, de· 
nla tarafından kendilerine 
yardım edllmeıloe, Jlyecek 
a6nderllmealae lmkla Jolr. 
tur. Kara tarafıodaa lıe, bu. 
lladlartla birbirlerini ı&zet . 
llyea alkerler p•• .. luır1nuı . 

lardır. Çocukla11n hemen 
bepıl bulahlırhdır. Dellkaa· 
lılar, bu çafda keadtlerln• 
llztm olen faala aıda&faD 
mabrumdurLu. 

Son rlıolerd• aakerlere 
•erilen ta1ın da tik def• 
olarak a:raltıl mıttır . A1nı 
zamanda, ıtperlerdeld aa"'ker · 
lere de,k6ylerfae ııdrp. P Jr· 
ta'kallarını ••fa patateılerl · 
Dl toplamak için bir •'f l:zta 

•ertl.alıttr. 
Hlk6m•t~llerlD bu eeawp 

Bır Amerikan konıoloıu 
aYa çıkmak lçla ruhHtl'f• 
ah1or •• ruhıat11entn Qcre· 
tlDI peçeta (lıpanyol para11) 
olarak Yeriyor. Pakat, bCl· 
htlm•t memurlara bu para. 
yı almalı: htt!aDIJorlar. Ve 
bunun :r~rl ne keodlılodea, 
altı tane kurıun kalem hr· 

mHIDI lıllyorlu. Zira, da• 
lre'fe llzım olan kurıun ka· 
Jemlerlnl bulmak tmklaı 
yokt.,. 
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ltalyanın Emelleri 1•••••••••••••••• .. ••••••ıt•-.. ••••••m••••••i!it•--1 
1 DOK~'"l"OR 11 DOK TOR • (Baıtarafı lçQncfi sa7fada) 

hiç olmazsa biraz ta vlzat 
elde etmek ihtiyacındadır. 

Burada İtalyan halkanın 
-;-; devlet adamlarının Fran. 
sa hakkında besledllclerl is· 

tıhllf hlsa lni tebnrüz ettir

mek lizımdar. Fransa hak
kıada bir malumatı olmıy•n 

halk kütlesini bir kenara bı • 
rakalım. ltalyan deYlet 
adamları da hakkımı:ıda pek 
yanllı malamat aabıbı rö
rünmektedlrler. Gazetelerin 
hücumları 30 ıonteırlnde 
baılamıttır; umumi greYln 
mayaffak olacağını ve Fr
anıanıa anarıt içinde ııkala
caiıaı aanıyorlardı . Mfitea· 
ldp aOnler, hatalarını anla. 
dalar, fak at pek. ıeç olarak 
Ye maaeYralarıaa~deYam et· 
tiler. Franaada amele hare· 
ketinin kuY•etl kadar Kor · 
ıliralalaran htılerl huıuıunda 
da doiru maldmat ıabıbı 

defddlrler, bll& 4metln lldl -
tlaranı, parllmentonun •a· 
tanper•erllflal uumıadılar; 
Belki matbuatın bir k11mını 
ıatla alablleceklerlal ıandı

lar; belki kamoyun harpten 
mazarl_ bir korku fçlnde? ol 
duiaau; ıandılar; Fransanın 
Orta A•rupada bir macera 
ya dalma mubahf olduiu 
halde, lmparatorluia~ el s6r 
dGrmemek için her ıeye ba· 
sır bulunduiun• ve en kl
ç uk~telaltke halinde 1914 
deki ruhi haletini derhal el· 
de edecellnlıanlamadılar. 

leıılterentn de ~izt 7alnız 
b11akacafını sa•dılar. Hal· 
bukl, yalnız SüYeyte defıl, 

Cıb1ı1tt Ye Tunusa karıı btr 
harekette de lnılltere bizden 
fazla tehdide maruzdur. Şiip· 
beatz!! kt Roma, 8. Çember 
)lynın ı•lhçuluiuna ıGwen · 
mittir •e.!'ıüYenmektedlr, fa · 
kat bu ıulhçuluk ne katlar 
büyQk olaa~dar B. Çember 
laynı lmparaterlufao menfa. 
atlerlnl mGdrlk olmaktan ve 
müdafaa etmekten menede· 
mez. laılllz kamoyunun bQ 
ylk Itır k11mı B. Çember
li1nın Roma ıeyahatı•ı en· 
dtıe ile karıılamaktadır . Ve 
bir lnıtltz BaıYekıh kamo 
yun mlzaheretıne lsllnad 
etmedikçe bl~ bir ıey. ya 
pamaz. 

balyanın baılıca hedefle 
rt, bir yandan kendlılne ıe · 

atı bir imparatorluk Jarat
mak, dtfer taraftan Akde· 
nlzln çemberi içinde mahıur 
kalmaktan kurtulmaktır . 

itaba, prensip itibariyle 
dört lıtikamette emeller ta . 
ıımaktadır: Birinci lıtlkamet: 
Serbest dealze doiru Cıb · 
raltar. lki•cl lıtlkamet: Du 
ala ~e Çad ıölD tarafında 
Frao11z •Kamerun ve Kon · 
ıoıunua ıahlllerl, Üçüncü 
istikamet: Mmr ve ardanda 
Kızıldenlzle CıbuU. Dördün· 
cü istikamet: Suriye. 

K.011lka hususundaki emel· 
ler ıGnün birinde KoraikaJ; 
ele reç lrmeye muvaffak ol 
dutu takdirde, yalmz Mar 
sllya - Cezayir hattında 

mükemmel bir baya ve de 
nlz ü11üne maide olmakla 
kalmıyacalr, Trenfyeo denizi 
bir halyan ıölQ hahne ıe · 
lect-k ve burada ltalyan do 
nanmuı tamamen emnl1et 
altına ıırmekle İtalya Ak 
denizin hlktmi olacaktır . 

Birinci tıtlkamet: Clbral. 

tar. ltalya lıpaoyada barLe 
müdahale ettlyıe bunu bt · 
raz karıı11nda holıevık bir 
rejlmın yer alma11 için , fa· 
kat daha ziya de naıyonaliıt 
İspanyadan bir ıeyler elde 
etmek lç ın yapmııtır . Neler? 
Ya t< lf ı veya Ba lear adala · 
rmı . Rtf hususunda düıüo

mek nafiledir, Franıa bu 
projeye razı olamazdı ve 
eııasen Almanya da aynı 

yere namzetlıjlni koyardı. 

Geriye Palmadan La Mad 
dalenaya bir baraj ıermek 

imkanını Yerecek olan Ba
lear adaları kalır. Fakat bu 
serbest dentz da vaeını hal · 
letmez, ıerbeat dentz da•aaı 
ancak ltalyanın Tancaya 
yerletmeal7le kabil olabilir. 
Bu clhelten, ıözettlen hedef 
Tancadan Ônce lnıtltere, 
fraoea ve lıpaoya Tancada 
Jtılne hakımdıler ltalyada 
bura1a yerlııaıtle aıunf· 

fak oldu. Fa"at burada ık· 

ttdarıa aacak d&rtte birine 
mallkttr. Bumu tamımlyle 

ele ıeçlrtp Atlu OkJıııuıu 
iJHrlnde bir Hnıan elde ede· 
mez mt? 

lkıacl t.Ukamet: Gine k&r· 
fe:ıl. ltalyan ıızetelerı hatıl 
Habeı harbinden önce bu· 
ruının ehemmiyeti Gaerlııde 
tsrar etmlılerdtr. Trabluı hu 
dudunu Kameruna kadar 
ıötürmek m~vzubahlıtır. Ta· 
bttdtr kt bu takdtr de Kame· 
rua Almanyaya:•erllecek •e 
bir - ltalyan - Alman demir· 
yolu hattı Trablusla Duala11 
btrblrtne bıilıyacakllr. hal 
ya bu ıuretle rarbl Afrika 
dan aynlacalr olan Fran11z 
Konıosunun kendi eltae dQ· 
ıecejlni ummaktad1r. 

ÜçOncü :ııtikamet: Mmr 
ve Clbuttye dojru. Bu en 
mühimidir: Libya Ye Habe 
ıtıtan ara1ında M111r ve Mı· 
ıar Sudanı Yardır. ltalyanın 
bltGn polltlka11 Mıım dü
ıOrmtJe matuftur. Meaell, 
ltal1• Kızıldenlzio Süveyt 
kanalıaın ıdareılndekt mev
ki 1&blbl olmaya çalaımak· 
tadır . İtalya Kızıldenlzln ce 
nup methallnl Ctbutt1e ve 
kabilse İngiliz Somallslnl ıl 
hak ederek eentılemeye ça 
lıııyor . ltalya M11ırdakt hal · 

halkını çofaltrm Ja çalıtıJor . 
İtalyan ya L•bya rarnizoo 

larmı arthrarak , Jabut F•. 

lııttnde garp tethltçlltftne 
müzaheret ederek, yahut Ak· 
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6 - lıtokltlerin yukarıda dördüncü maddede Jezılı 
ıGn Ye saatte mu•akkat teminatlarını malsandıiına yatır
dıklarına datr makbus •eya banka mektuplarlle Daimi 
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Balıkesir Cıınıhuriyet 
l\lüddeiumunıiliğinden: 

1 

Balıkesir İnhisarlar 
Başoıüdürlüğünden: 

Kabili tezyit Ye tenklı kaydtyle Aiun7a Jnblıarlar an. 
barlarıDdan Bandırma bakım evlerine taıı•acak 175 000 
ve a7nı kaydla Yenle• lohtearları aabarlaııodan ylae BaD 
clırma lnblHrları bakım eYlerfne nakil edilecek 35.000 ki 
ceman 210.000 kt'o idare ma lt yeprak tütünlerin nakit ltf 

15-12 938 tarlhındeD l 3 l 939 tartbioe kadar ekıtltmeye 

konulmuıtur. 

tıteklllerln ıartnameyt görmek Ye bedeli mubammea 
olan 3412 Uranın yüzde 7 5 teminat akçaıını yatıraıak 

Gzere 13 - 1 939 ıftniine kadar Çanakkale lnblHrlar ı:nOı
takil müdürl6füne müracaatlırı . 

4-1- 400 

Satılık Bağ Ve ,.farla: 
Ztra•t BahçHI el Yarında merhum Y ırcalı ŞGkrGdeD 

aldığımız bet danüm bai ile Ceytzler araıında 7 .5 dönGIO 
tarle ıatılıktır. Taliplerin lpltkçl Hazım inana nıGracaat
ları ilan olunur. 

5-1 - 404 

G6aenln Reıadly• mahalleılnden Çanakcı .... A.bmet oilu 
Mehmedln kı%ı Seyyldealn boyaundaki altınlar1 yağma 

etmekten •e Celll .. •ilu lımallt yaralamakta• ıuçlu G6ne· 
•i• Malke9 mahalleıln.ien Adem "'Ahmet Deıte hakkında 
nakıs 6zerlne 7apılmakta olan duruımeda: Suçlu hakkın
da •üteaddlt defalara:yazılan celpnameler bulunamadıiı 

cihetle teblti : ol•namadıiı ıtbı ıon defa bulunduğu yere 
teblli edilmek usere 16ndertlen celpnamenin d•h• tulh 
ten alb yedi ay ewvel Buna taraflarına ıldlp m•balll ika 
meli meçhul bulund11iundan bablıle teblti edıleml1erek 

iade edllmıt ve bu ıuretle merkumun meıkeal btllnemedıjl 
tebeyyGn elmlt elma11na ılre mazn•nun duruımaya rel· 
me1tal temınen ceza mulaakemelerl uıulO kanununun 271 
ocl maddesi hükmOn• te•flkan teblll yerine kaim olmak 

üzere ilin olunur. ' -----------------------
-------------------------------------------!~!.!:·:::: i~~~·j1':1y.~1: Emıl Vender -1 Balıkesir \1 illiyet Daimi 
Tunuı · Sıcıı,.. bojazının ld •İnemada 1 E .. . d 
iki kısmını elinde bulundur ve neuınenııı en: 
mak lmklnını •erebilir. O öldü • 

denl;dekl üslerini lorıltereyl 
abloka edecek tekilde tak

viye ederek lngllterenln Nıl 
üzerindeki meYkllnl tutulmaz 
bir hale ıeUrmeye çalıııyor . 

16oden itibaren Paatelerla 
tabldmatanıa yardımlyle Ak
denl:ı iki havzaya ayrılmıı 

Ye ltalya blrlodeD dıierlne 
geçil Qzerlnde mutlak hi.· 
kımlyetl e le ıeçlrmit olur. 
Esasen bunun lçtodlr ki Kor 
stka Ye Tuoaı ltalyaya bü · 
tün dlier Akdeniz devletle. 
rioln öaünde blitüa lçdenl 

Brtikıel, - ikinci en ter 

nasyonaltn reisi Emil Van 

derveld, ılnemada bir bay

rınlık ıeçlrdıkten sonra, öl· 
müıtür. 

Açık elulltmeye konulan tı Mao1u kıza11 mer· 
kezinde lnta edilmekte olan sf al tıtaayoauoun baklJe to· 
ıaatı olup keııf beclelt 996 ltra 52 kuruı munkkat temi"' 
oatı 74 lira 74 kuruıtur. 

2 - Bu ite ald ıartname ye evraln ıunlardır: 
A. - Ekıiltme ıartnameıl 

B - fenni ıertaame •e plan 
C - Mukavele öraeil 

D6rdüncü lııtlkamet: ltal
yanın d6rdüocü tazyiki Su· 

rlye istikametinde vapılmak · 
tadır. ltalya 1936 dan bert 
bizim Suriyeyi bırakacaiı · 
mızı umuyor. Btz bunu 1ep 
tığımız takdirde oamzetllğ nl 

koymak niyetindedir. Bu 
huıusta üç hedef iÖzetmek· 
tecUr: Müılüman a len:al üze 
rinde daha büyük bir nüfuz 
elde etmek; f !malden çevir · 
mek suretiyle Mı11rın eblo
ka1ını kuvvetlendirmek; ya · 

kın ıarkın bQyük petrol 
hayzasının mahrecine ycrleı 
melı. 

Ya Tunuı denilecek? ŞGp · 
heılz kt Tunuıa ıahıp ol
mak ltalyan poltUkHının ön 
eafında yer bulmaktadır . 

zln mutlak kumandasını 

vermeye kifidlr. 

İtalyanın bü yük bir im· 

paratorluk kurmak tçtn bes 

ledlil emeller bunlardır. Şu 
mül itibariyle Alman ve Ja· 
pon planlarına muadil oL 
masa btle gene de bu p ao 
rene de muazzamdır laıı
lizler; Frangızlar bu geoit 
hayalleerin tahakkuk aafha 
larını yakından takip tese· 
ler feoı olmaz Bütiln bun · 
larda me•zubahlı olan yal 
nız keodı1erlnln ölOmQdür » 

Yazan: 
Pl1er Domlalk 

Emil Vander•eld 1866 da 
doimuı, ıeoç yaıında ltçl 

parllılne lotlaap etmlf, 1894 
tarihinde mebus olmuıtur. 

Emil Vanderveld, içtimai 
hayatta mühim roller oyoa · 

mıı. Beiçlko kablnealnde 
muhtelıf nazırlıklarda buluo 
muıtur. 

Neırettıil bütün eAcrlerln 

de Marilıtzme sadık kalan 

ikinci enternaayonftl retsl, 
Belçikamn aayıla zenginle 

rlndcod& ve muhteıem bir 
bıoade otururdu, yazlık ve 

kıtlık müteaddit otomobille· 
rl •ardı . Belçika sosyalist 
fırka11n10 fikirlerini nctre 
den de Le Populatre ıazete 
sinin en b01uk hl11edarı1dı 

D - · Bayındırlak tılerl ı•nel ıartn•meıl Ye le:ferruaU 
lıteotlen bu ıartname •e eYrak: Bılıkealr nafıa ınO 

dürliifCine •eya daimi encümen kaleminde ıörülebtlir. 

3 - ihale 19-1 9J9 t rlhine raıthyan perıembe ıüo8 
saat 10 tla vilayet makamında mitt~ıekkal daimi enc~111e" 
auzaruoda yapılacaktır. 

4 - Bu tıe elrebtlmek için Ytli.yet makamına mür'· 
caatla tarihi ihaleden ıeklı ıüo evYel Balıkesir nafıa ati 
dürlüiüoden ehliyet veıtlu11 almak lizımdır . 

5 - isteklilerin yukl\rıda yazıla gün ve ıaatte muv•lıı' 
kal teminatlarını mal ıandıiıoa yatırdıklarına dair m•~' 
buz ve1a banka mektublle •tllyet daimi enc6mene dJO' 
racaatla11 ilin olunur. 

SAhlbl Ye BaımtJharrlrl: Balıkeılr Mebuıu 

Çıkarım c~nel Dlrekt&rü: FUA f ö fL 'AL 
Baeımyerl: Vıllyd Matbauı Balıkeaır 
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