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938

_939 sadceleri Aratın· 
tanhula. Hareket Ettiler. ~~~.~~~·<,...>- b•• da B~!.~;!:~a~!~:arakBü~dk 
Milli Şef Ve Ref ika;;J;f~syondaBüyük Mil
let Meclisi Reisi, Başvekil, Maraşal, Vekiller, 
Mebuslar Ve Halk Tarafından Uğurlandılar. 

Ka•ara11nda amele parttıt· 1939 Yılına atd bu dlldrtnl ue gtnl yıl büdetıfndt fl· 
DID bilktmete a~eml iti· Millet Mtellılne takdim ~ 1 mfıyon lira f aılalılt bulundu
mat takriri 137 re1• karıl çen ıentklne n•:aran_n de her tkl ~rJdeı~l m11ka11ı•tll bir 
334 re1le reci edtlmııur. Dunu yuzmııtık. Bugu 

ıeklldt dırcedlyoru:: 938 939 
•• 

Yugoalaoya 
Frankoyu 
Tanıdı. 
Belırad, 1 (A.A.) - Yu

ıoıla•ıa Franko lalkOmetl· 
ol buk•kaa taaım•I• ~arar 
yermtıtlr. 

Sof yada 
Tevkifat. 

... 

Sof1a, ı (Rad10) - Eıkl 
Baınkll Çankofuo 1alunlar1 
•esdınde zala1ta araıtarmalar 
J•P•ıı, Çaakof•n kardeıtnt 

Ankara 1 ( te•klf etmiıtlr. Bunua Mb•· 
saat 22 ' A.A.) - Reisicumhur ismet lnönü bu akşam bi, çankof tanftarıanaın 
radan h dekhususi trenleriyle lstanbula gitmek Qzere Anka· 1aptıklara hır toplaahdır. 

Re
. ~re et etmişlerdir. Soa haberler• ı&n. Sof· 
ISICUmhu 1 r • Jada bazı hldtHler ollDUf 

Reisi Abd-lh . r Ve refikası istasyonda Büyük Mil et Mac ısı ve bırçok kım .. ıer t••ktf 
may B u ahk Renda, Başvekil Refik Saydam Genel, Kur- edtlmlıtlr. Bu mOna1ebetl• 

vakaletaleşrk~nı. Mara,al Fevzi Çakmak, vekiller, mebuslar, btr mftddettenberı 1t.1,ada 
ılerı gelenleri Ve halk tarafından uğurlanmışlardır. bulunan kral Borlı, Belırad 

1olu ile SofJaJ• laareket 

Har·ıc· v k etm!t ve Belıratldea ıeç•r 
ıye e ı·ı,·m·ız At·ı- Almanyada ken, Kral Naibi Pr••• Pol 

l k G tarafından karıılaamııtır . 

nada~ Hareket Etti. H:~~~~~d,o) ~:a .. ~:::da~ .. ~~"::!:::.:: 
V d h .ı rl SofJ•J• mlt•••cctbn ba 
~ ıunan gaz t l-. ıea Alma•1• • ••a .,.u. e J l b ıd dtl 1 tfr ra .... an hareket etmtıttr. e 8FI U0Sf UğU fe Q- _:•:,•~ı~G:,nG:,..:te:;•::..,;e:.::m:;:.:;t~· _.:.~·~--------
Friz eıı· M 

Aıı ••• 1 (!~== y~zılar neşrediyor. lngiliz Donanması a-
kı,. HarlctJe Velıılı- lr HartclJe Vekilinin •alldeıl 
Saraçoflu dl• Sa Şıkrı ••f ad et mit •• bugGn ceaa B 1 o r 
bacla kral lld IJ•aroDaJ~- aeıl CebeclJ• kaldmlmııtar. nevraya aş ıy • 
l De orju ıellm B 
••ıı, allı•• da M · IJlk Millet Mecllıı Ret 

tereflDe btr Jem lr etak... ıl AbdCllhalık KeDda, a., 
• e ••rmıı 

•• e•u ıunre takı ••kil Refik Sayclam, nkll 
tir. p •tmlt· ler tabutu takip edenler 

h 
Şllırı Saraçoflu lıtaabula araıında bulunuyordu. Reı-

areket •t•lıtır. ılc•mlaur lımet ln6n6 adına 
Gazeteler bu &IJarett Y• taputu, Huıuıl Kalem Ma. 

•iden el.em1aı,etle tehar6a dGrü Slreyya •e 1a•erlerl 
•dttirmelcte •• Tlrk Yunan takip ediyordu. 
oıtlulunun ••lla 1 i m ı ıaa AJrıca dl•aaı temyizle, Ha 

lt•ret •tmelctedlrler. rlclye, Mallyf', AdlfJe V ek& 

Hariciye Vekilınln annesi ıetıerı, bantraı., ve dıter 
Yaf at itti: müe11eıeler erklnı •e a tleal 

ADkara. ı { Huıu-• ) efradı da ce•azede bulua-
111 111uılard1r. 

Gerginlik Bütün f itis
tinde Yaylldı. 

lnıiltnı ilı Yıkilliiriiilr111ndıki ıı
ııkırıl11 ~ıııı ı~iyır. 

Kuduı, 1 (A .A.) - Ted
'-tıçller tarafından Japılan 
'-Uıaıdlar netlHılnde haaıl 
0
'•• ı•relolık hOtln Fılııtt 

"- h1ılmııtar. 
1. loaııdrada leılllalerla Ya 

"~"-ı• •• Arapı .. rla mDaa 
'-•ı 4-nm et•e~tetltr. 

Kutlla, 1 (Radro) __ Fı. 
ltatlnl• laer tarafı•da bihlk 
bir tellı •• •ntlı,. hlUıGm 
ıtbmete baılamııtır y •hu 
dılerden bır,ek kllbıeler 
te•klf •dil mit Ye Y ahudtlerle 
•••kin olaa kaaalM •• ,.. 
.................... > 

-~---~~~----~~--~~~ 

Manevralara Atlas Okya-
nusu Ve Akdeniz Filoları . 

İştirak Edecek. 

I nglllı harp gımllıri 
Cebellttar1k, ı (Ra.t,o) - Aıtrlkl •111•11 1111111-

laıılter• do .. nm .. ıDJ• Ak· llrlll Mtlr~I: 
d 1 •• Atlaı okyanusu tl••Jork, 1 ( RadJo ) -
•• • •••••ralara 4 .. rtka •-·--- "•· 

f ı l • l a r ı. ı.ta de•l8tatl• ._,ta.lata ••· 
baılamak Gzeredlr. Yls par ~e•ralar eoa• er•lftlr Ma. 
çadaD ıbaret ola• tkl fil• · .. .,.tar hakkıadakl rapor 

tı bu m••••r•- LeaG• taa8'• eclll••••ıttr 
ntaD yapaca • L. 4 C 

k ehemmi Jel •• Maaenalars ta•IP • •• ••. 
lara lalJD L 111 Ru•••lt, Vat•••-

... M ••• , ••• ,.. OD ··"· rtlmekt••''· • 1.. .ı .. •lftlr. 
1 l ..ı .4ee••"'· • • ıkı amir• ••r• 

Büyük Millet Mıcllıl 
Rl1aıet1cumlaur 
Dl•a•ı•uba11bat 
B•ı•ekllet 
De•let ŞOr .. ı Mldlrllll 
lataUıtlk Umum U Md. 
De•l•t MeteoroleJI . 
Diyanet lılerl Reııllll 
Maliye V eklletl 

J 118.070 3.911.000 
406.280 407.000 
ısı alo 65z.ooo 

1.298.620 1.300 000 
2s2.J10 348.000 
243 640 242.000 

646 140 646·000 

eos ıoo 628 000 

21.418 600 20 ooo.ooo 
so. 738 390 49 738 000 

DG1unu Umumiye 
Tapu •• Kadastro U. 
GlmrGlder Vek&letl 

ı 471490 . 1472000 
Mel. 5 666 370 5 115 ooo 

5°073 190 5 ıo1.ooo 
Dabllt1e Vek&letl dlrlllii 
Matbuat U••• MI 
Em•IJet lılerl U. Mel 11 

1 K •• ta• 1 1 
Jaodarma GeM 0 

Hariciye Veklletl 
Sıhhat Veklletl 
AdltJ• Veklletl 
Maarif V ekll•tl 
Nafıa V eklletl 
lkt11&t Veklletl 
Ztraat Vekiletl 

· ıss .uoo ıss 000 

7ooO.180 7 400.000 

ıo 613 .no 11 001 300 
3 535 810 3 565 oOO 
7.901.780 1471 000 
9 600.340 ı.835.000 

14.670 130 16.111 ooo 
8 892.040 8 332.000 
5 489 790 J.121 ·000 

1: 143.700 T 370 tnl 

Milli Müdafaa 6rupu: 11.JG 1.oJo 
Kara k11mı 8.050 140 
Ha•• k11mı 1 583 880 
Deatz k11•ı 5. 755.330 
.. L 1 fabrıkalar u. Md 771.SIO 
"'••' dl lfl!I k6a Hartta Umu• Mil r L M•• yerden tahı ! .. t J• • 

plar1na 11• 
Mılll Mldef •• .... 402 
94 024.000 Urad.r. m•~a•••• J•k••• 249.005. 

938 Sen•l .artdatı•ı• -

lira tdı. ---=-- _ 

CianO _ 8~~ MülAkatı .. 
lii bricirı nulrı ıuırı ilı !1111~ 11~sındı cıkmk 

b. L ıı Palınruıı ı~cııı mııııı ıı~ııd~r. 
lf ılf P 

1 

Ctano ıle Kolonel Be .. ara-
V arıo•• • l ( Reli,. ) ~ 11•d• usa• mld... •o• .. 

ltal1a HarlclJ• Nasarı ";:. ı•l•Uf, , ... •• Orta A.
Cıaao ile koDtell Edcl•ı:, l pa meeelelett ılzden ı•· 

N ao •· ru 
loaJ• HarlclJ• as11ı Btya. çlrmlf. ltalJ• de FraaA 
ael Bek H reftk•11

• ela Mr harp nll• bal-
da a•l•••lf arallD 

lo•tça ormaaıa . ta•dır•• Polen1•••• 
L ıyllrler yur du.. l a.. 

lar •• blrço• 1 alacalı va•IJ•' ılrGtl m ... , 
muılard1r. kL tir. 

K61lOler, Bı1alovlç• "' - • .. , ...... 
ki önlnd• ıoplanmıılar ve 
Kont CtaaoJU ıel•mlaallf 
lardar. 

ltaJ• Har/cly• Naıırı, ya· 
rlD KaratuvaJ• ııdecek ve 
mGteuffa Maraıal Pılı•diı 
kının meaarın• çelenk koJ· 
duktan aoara, Koloael Bek 
terafıodan verilecek &IJafet· 
t• bulunacak. allt•• da Ro 
••F• daaecektlr. 

Varıo.a. 1 (A.A.) -
ltalra HarlctJ• lfaslFI .Koat 

Romanya 
Lehiıtan 
GörDşmeleri. 

Bokreı. 1 (Rad10) - Harı 
clJ• NaamGafe•lı• '-•• .,.,. 

hatlel me .. lelert •• lttllle• .. .... ... 
Kar.,.tlaraltı &uJ•tl 

....... ·~ .. Varı••• · 
.ı .. ·- .... ,. ,adecek, S.k ile it• · 
caktır. 

Deve Güreşleri Beş 
Martta Yapılacak. 

lldll itı•ır11 pı•li111 •arı~r ~ı•rilizı pluiı 
bı~•. lu111 lırıı11C "hr•11ııı•ı •ı ıılmk. 

1 Marl .,. .. , ıl•I Tek- ı Hikmet P.,. ıtatbMa iti· 
.,., ll•l•lll ,.,.,... Alt (... tlrtlNI •Jf•) 



SAYfA 1 2 

Demokrasi 
Milletlerinin 
Uyanıfı. 

Milletler tir.bal •eya fell
ket kar§ı11od mılii birlikleri 
•e ılyaıi 

•cya yeot 
taazzu•ları eıkt 

olduğuna aörc 
•Jrı tuzlarda reakıi oo gôı· 
terlrler. Mılli ıu6rlara u:r.un 
bir tarılııe malik oiaa mıl

letler munff aklyet h lınde 
ıevıer •e akamet karııaıoda 
Hrtleılrler . Buna mukabıl, 

~illi terbiyeleri yeni olan 
milletler ileri rıtttklerl atı 

bette ku•vet •e ıeclye ke 
zanır ve lnldtar karıııuıd 

çabuk ı•vıerler. 
laıtltere ve Fransa ealcl 

millet ttplerıdır. Münlh ha· 
dlıeel onlardan teıliml et 
bekhyen birçok klmıelerln 
zaaları btllfına bu mılletlert 
ıertleıtlrm ııttr. 

Bu mlllt aertleıme ıatbl 
müıalattlerl laayrete dOıür· 
mittir, bahuıuı kt bu ıert· 
leıme Franıa ve lnıUterede, 
.. la11larda ••1• teılalerde 
hiçbir cleiltlkltk olmadan 
lauıule ıehDlttlr . Franaanın 

aaba:ını komite antııambrla 
rıada, mecllı korAdorlarsnda 
vepa bazı vlllyet kahYele
rlade arayanlar hiçbir yeni 
ilk müıahede etmemtılerdır. 
Loadranıa k6l6p ve ıaloo

larına devam edealer bep 
aynı ı6zlerl ııttmtılerdlr .. .• 
lkı millet kendi keadılerloe 
ve ıızll•e, derin bir reakıl-
1oala aertletmıılerdir. Ba 
reakılronun maneviyatımızın 
klrılmatını uman· benpl1rı 
boıa çıkarmamHıoa lmliia 
1okta. 

Bası nazı devlet adamları, 
M6nılatea hemen ıonra, la 

ıtlterenla ıarka oaları ter 
b•ıl bırakacaiıaı, yeni hav 

•• cleaıs f del arı laıaeı lau· 
ıuıuadald faaliyetini ıevıe-

teceflal, Al01an ve ltalyaıa 
damptnıı altında mahr~le 

rint kaybetmlpe •ıza 16ıte · 
receftnı, her lıteyene ıömGr· ı 

ıeler verllmeal için pazarlı 
i• ıırııece;tal aaamıılardı. 

Bu lmltler, mevcut tdt1ıe 
ıtlle, uzun zaman cle•am 

edememlıtır. Btszat Aclolf 
Hatler bıJe iki üç defa tnlııf 

aarıaı ifade etmiıtlr.. B 
Çemberllyo, HDbollk ((t ı 

kin» ıemıtyHlnt elinden bı 
rakmıyordu. Fakat lo•lltere 

donanma tnıaahnı hızlandı 
r1yor, ha•• ıllihl um proğ 

ramını genlıletlyordu. Şllrki 

Avrupıdakt tlctıaadi va mali 

mevkılertoden vaz ıe~mlye 
ceilnl sarahaten ifade cdı 

yordu. Totalıter devletlerin 
damptnılne kartı dıı tfc re 
tini himaye için ıenft bir 
kredi pllaı kabul ediyor u. 
Umumi bir alaırna çerçt•e· 
ıf haricinde ı6mürreler bak· 
lrında konuımaktan tıtinklf 
ediyordu. 

İaıılterenln ardında, Am • 
rlkan kamoyuaun bQyük bAr 
k11mı Londrayı dah zlynde 
mukavemete teıvık ediyor· 
tiu. 

Ayaı tıuzda, bazı faıtıt 
elebaııları M6nlbten ıoıua 
Fraoıanın mali anarılye. her 
tGrlü fçtim i karıııklıklara 
dGıeceflnt ve barpla kar· 
••talık kork0tu içinde, Dfl 

••• yurduada , ne de r6m0r 
f l•·l~d· lı!ıi •• 11 b't. 

Yugoslavya.
da Kab.ne 
T ebeddülii. 

Sof ye, .- «Mir» gııze· 

teılnde Mıhall Macarof 
(Yuaoılavyada kabine te
beddüiü) beşhğı altında net· 

rettıaı beımak lede bu te · 
beddülün Hırvftt ... mneleılol 
halletmek için btr hamle 
daha yapılmak maluadlyle 
yapıldıiını; daha bazı ıebep 
ler olıa bıle bunu• eeaa ıe. 
bep buluaduğunu; hallı çok 
ıilç olan bu meseleyi kimi· 
len hal ve f uletmel• mu -
•affak olanların yeni Yu 
ıoıla v tarıhınde ebedi birer 
•ıım bırakacaklarını yazmak
ta; Bulgartıtanla Yugoılav
ya araeında imzalanan ebe 
dl doıt uk paktınm Dr. Sto· 
yadloovlçin idareıl zamanın· 
da akdedtıdljlnta Bulıarlar 
tarafından unutulmıyaeatını 
tebarGz ettirerek mumafleyb· 
ten ıltayııte bahseylemek· 

tedır. 

Slovo ıazetılode M. Sapuna . 
ref «Katalooy~dan ıonra» 
baıhkla yaa111nda lıpanya· 
tlakl ıon hi.ditelerl tahlil 

etmektedir. Muharrire 16re 
aaıyonaUıtler, bu saferdeo 

ıonra biiyik mane.i bir ru
ba mazhar ohauılardır •• 

bu ruh yükıekhtı tle Mad
rıd ve V allnılJaya yapa-

c•ldar1 taarruzlar çok genıı 
olacak •e kati Dellceyt elde 
edecekUr. Maahaza Madrtd 
bOk!ltnetl artık bu hakikat& 
anlar ve aç Jala yakın bir 
mtddet zarfında d&l&üleD 
kardeı kanına bır ıon ver· 
mHını takdir ederae yeal 
harp teknıjınta tecr6belerl 
için düoya Jüzfiode baıka
meydanlarda bulunabAlecefl· 
ol lazım ıeleolere belli bir 
eurette ihtar edebilir. 

«Daeat aneteı• (Roman 
yada poltUk durum) bathiı 
altında bir Balueı aıektubu 
neıretmel&tedtr. bu ya•ıda 

Dahtllye Nazıra Armcın Ka· 
llne1kuoun bGkumetln bllfl 

il ıefl olduiu; Roman yada 
ordunun yenıden · ıılahlan 

maıı bakldunda yeaalıkler 
yapıtdıfı; yeni lntıhaplardan 

ıonra Romıay parllmea 
toıunua korporatif eıa1lara 

daynoan bir parlamento ola· 
calı; polltlk eaHlarda belll 

baıh bir tebeddGl •ukua gel 
mı7eceil ve bQtün idari it -

lerde kralın dlrt"ktıfl ile h • 
reket edileceği izah olun
maktadır. 

panya karımnda mukave 
met 16ıteremlyeceğlol um
muılardı 

Böyle bir tahmin, eğer 
yl'pılmıısa, h~ amt1le yen · 
lıt çıkmııtır . 

Fa lıtlerJo minatız kü 
fürlt:ri Funı1z teyaklıuzunu 
u ıı.ndırmakta her ıeyden zl· 
yade lnüe11lr olmuıtur Bu 
bereketler fngllterey! fren 
aanın yalnız Ren üzerindeki 
emniyetinden değil, f ·at 
bütQo «ha) ati menfoatleit· 
mlz» huıuıund bizimle mü
tt>eauıt oldu u 1ı ilioe acvk 
tmlı ve Biri~tl devlet· 
erde muhııf a:&e ettlğı bazı 

ı mpatflerl d ltal • • k f· 
b tttrrofıtlr . 

TORKDILI 

·.'.. . . 
• • • .• . ... .,. ~ t. 

' 

Vali Bandır -
maya Gidip 

Geldi. 
BırıOn 6nce Bandırmaya 

muhtelif •lllyet itlerini ted 
kike elden Valimiz Etem Ay. 
kut d6n akıam üzeri avdet 
etmlttlr. 

Valiye bu aeyahahnda K.61· 
tor Dlrekt6rfi Nazım Ôreo 
ıun, Nafıa M6d0r6 Sami Ba
tur da refakat etmlıttr. 

Viliyetimiz dahılin~eki ~i
kı ıe müddeiumumilenn 
mıaş~ın ıı taymleri. 
Şehrimiz cumhuriyet müd· 

delumumlıt Cemil Altayıa 

maa'° 70 den 80, afmr ceza 
relıt 1. Hakin Tüzem~•ln m•· 
aıı 80 den 90, mGd4elumu· 
mi muavtnl ~abla Şabıaler 

ile Azmi Altanın maaıları 

da 30 dan 35 liraya çıkarı
larak terfi eltlrllmlıttr. 

70 Ltra maatlı Balıkeılr 
hlklmltjtne, terfian Koaya 
ıulb blklmı Rıza Çeliker ta· 
yln edılmııttr. 

Kazaıart kı hAkı mlerin maaş 
artmaıan: 

Ayvalık biklmı Reftk bar· 
tının maaıı, 40 dan 45, 
C6aen hukuk biktml V e.sıf 
Ôzeralanın da maaıı 55 ıe, 
Durtuobey bakımı Mehmet 
Bayrakçıların maeıı da 45 
liraya çıkartılarak terfl etli 
ralmııur . 

Bandırma hukuk biklml 
Hamdı 55 den 70 liraya ter• 
fı ettmlmııur. 

Tayiuler: 
C6nen cesa hlktmllilne 

45 lira maaıla YuıufeU hl
k•ml f abrt Ôzer tayın edll -
mittir. 

Yıne 35 lira maaıh Bir. 
banlJe mGddelumuml mua 
vınlıitne Cihanbeyli bAkımı 
HulQıl Araman tayla elun
muıtur. 

T ı caı i suçlar. 
Ttcaret kanununda yazıla 

ıuçlarıo hanıt mahkemeler 
de r6yet eclaleceil baaı ma· 
hallerde tereddüdü mucip 

oldufu yapılan ınuhabueden 
aalaıılmaktedır. 

M,zlulr kanu11un 40 ıncı 
meddeılnden maada madde· 
lcrlnde yazılı ıuçlara müte 
alhk davalara ılctllı tıcue 
tin merbut bulunduğu tice · 
ret mahkemeıtode balulaca
iı 8 inci madde hükmJle 
40 rncı maddeıtalo muhalif 
mefhumundan anl ıılmakta 
ve temyiz mahkemes nce de 
bu uretle lçUhat edilmekte 
oldujuodan ceza mahkeme 
lerlnto vazıfelerınden b rlç 
bulunan bu kabtl davalar 
hakkınd ticaret m hkeme 
lertoden verilen &uua rlarıo 
temyiz kabiliyeti de hukuk 
uıulü muhak melerl Kırnu 
nuna göre t y ln edilmek 

• scap eder T tbikatta mev-
cud tereddiitlerln tznleel için 
ikeyfJyeUn, knza daireni~ 

dahtllnd lst mn h k,. eler le · 
C. mGddeltJmorolltkl rlae 
t•!?lİ~ ı ., lr. 

Buğday 
.Fiatları 
Düş ti.. 

1 •• 

lıtanbul ptyaeasına ıon 
ıiinlerde mahtel ı f yerlerdea 
mGblm miktarda buğday 

gelmeıt dolaylılle bufday 
fıatları 3 4 p ra kadar dit · 
mOıtGr. 

Fıatın 

meıl içi 
tar. 

da fazla dGıme 
te.ılblrler alınmıı 

Yoksullar Bir
liği Balosu. 

Y oluullara Gizetme Btrllil 
menfaatine 4 martta vertle. 

cek olan kıyafet baloıa ha· 
zırhlıları deHm etmektedir. 

Balonun neteh ve eilencell 
ıeçmeıl tçlD laer t6rlü ted· 
birler alanmııtır. 

Çimento Satıf 
Fiatlar. jı 

Çımeato aatıı flatları hak· 
kı•da lkttıat Vekll•tlace yeat 

bir karar •erllmlt •e bütGo 
•lla1etlere teblii edılmtı 
tir. 

Buna 16re lıtanbulda f ab
raka önünde teıllm edilmek 

Gzere portlaod çlmentoıunun 
tonu 15 hra, çabuk sert 

leten portland tonu da 18 it· 
radar. 

Toptan ıatıı yapan ticaret· 
haaeler tıe bu f lata nak 

ltye, maiaza, d~po maarafı 
ve bır de ton beıaoa beı ku 

ruı kir zam etmek ıuretıle 

bir fıat teeblt ederek aata· 

caklardır. 

Emniyet Mü. lru aıl~i. 
Hır müddcttenberı me:ıu 

ne.o lıtaobulda bulunan Em 

DIJet M6dfirü H. Hayri dün 
relmııttr. -
Yeni ~ir töpıü yıpıhyer. 

Y ıldmm mllhalle11ndekl 

ııra çeımelerıo bulunduğu 

yerle Garipler muarhiı 

raıında Çay dereılatn Üze· 

rlne, her türUi vualtlo ko· 

laylalda ıeçebtlmeıl fçlo be 

ledıye tarafından beton bir 
köprO yaptırılmaktadır. 

Söz atmış. 
S karya maball11lndeo 

lı, .. otlu Muıtafa, aynı ma-

halleden Necıp kızı Emine -
ye ılz attıj& •o tahkir eltl 

jl tddta ve f kAyet eclıldt 

ilnden yakalanmıt, adliyeye 

teıltm edllmııttr. 

T ela y ral 11a. 
lıtaayondan ylk alma e· 

ıelesınden ıualarında kavıa 

çık n A1uncıl 1' mahBlleato · 
den lımaıl otlu Ahm~, Kur 

tuluı mah lleıtoden Abdur 
rahman o lu er.bacı Ferba-

dı taıla b ~ınd b yar l11d!· 
jından y luı laomıf, aclltyeyr. 
· 1llmftlf• 

Çocuk Esirgeme Kurumu .. 
nun Bir Yıllık Faaliyeti. 

" Çocak E.ılrıemc Kurumu· büUln okul talebeaıoe ., 
nun yıllık konıreılnl yaptıfını mecc nen ıinema ıöıt•' 
yazmııtık. mittir -' 

Bu kooırede okun n ra· 4 - Sünnet: Kuru111• 
porda kurumun bır yılıak faa 6 E1lal kurtuluı bayr•~ 
llyetl ıu tekilde hulaıa da ayakkabı, çorap, e•t•I' 
edilmektedir. vermek ve laıelerlnl tell'lı' 

l - Yidlrlp içirme: Yön etmek ıuretlle (SO) f• ~ 
kurulumuz 6zMlne· aldı~ı çocufu ıünaet ettlraıff fi , 

yardım lıtal temtn edebtlme" yavrular muhtelif ,ektll•' 
tçtn geltr elde etmeye lı:.- de eflendlrllmtıUr. . '/~ 
rnt aarfı ıayret eylemtı; fak 5 - Geydlrme: 1931 
kru zeruret dolaylılle ııda içinde yukarıda mıktarı ~ 
1 anya ( ı 20) ilk okul ta· zıh ıüanet çocuklarıle ;ı:,_, 

lebeılne bet ay içinde ( 12 000) te (300) ıocuk, kuroOJO 
kap 11cak yemek verm •ıttr. tarafı•daa ıeydırllmtıttr 111' 

1939 Senesi tklcl•kinun· & - K.avarma: Kor fi 
daaberl de JiDe (120) fakır ba1ram1nda Yekıolil 
ya•ruya ııcak 6fle yemeli Gizetme Birllltle mlıt•''~ 
yedlrmele baılamıı ve ltu (300) kilo et toplan••• ~' 
beılenme itinin yaz tatthne rumumasa lıabet ede• ..;. 
kadar temini devamı•• te- tar kavur•• ya,terılırf 
emmül eylemlttlr. ,I' 

2 D 1 (JOO) l•t• edıle• tocuklara f _M 

M h 
- lkert kevt azım1 ı:b ralmek ıur~ttle tarfedll .. ,.. 

u taç t o u ta e eel~e 
defter kalem •e kitap ıtbl ltaılanılmııtır . ~ 
ders lewzımı vermlttlr. 7 - Aza kaydı: Y " 

3 - 23 Nıaan çocuk bay- rulaauz mukayyet ... I 
~oialtmak huıuıunda li•1

...-
ramı: Çocuk bayramı parlak f ı r ıel~D aaltyctt 161teraı f '1) 
bir ıurette kutlulanmıt bal- Gye ıayılloı (150) deu (4 ... 
kın kurumumuza kartı ilıl· "' 
ıt arthrılmaja çahtılmıı, ÇO• 

ye lbliia muvaffak oldl 
tur. ~tt 

cuk haftuıoda çocuta önem 8 _ irat ve ma1raf: 1'if 
verllmeat telkin edllmıt. ço· Senesi ıçıode (2209) ltrl f 
euk konıreıl toplanmıı ve d d dıhSI kuruı varı at el e ~ , 
yavruların bu konıre ile il. Ye bunun ( 1789) lıra 38 ~ ..ı 
gılendıklerl memnuniyetle b J' 

ıörülmüı; Çocuk beloıu gür· ruı ıarfolunarak miite ~ 
büz çocuk, ıüzel okuma, ( 419) lira 99 kuruı 939 
yazma ve resim mihabaka- neılne devredılmlttlr. ai~ 
lara yapılarak k zananlera k6r yeni yıl içinde d• ~' 
müneaıp hediyeler verllmlt ıfioe kadar (388 lira 73 ,1 
ttr. Yıae hafta içinde halka- ruı) nyrıca varidat lt 

rn6umueler •erlldıtı gıbt olunnmıtur . e/ 
300 Çam 
Dıkildi. 

Top altındaki çamlıja, dün 
de 300 da11e daha çam dlldl 
mtıtır O clvara yakın mahal 
lelerdekl kaldarımların yapıl 

ma 11na de yakında baılana 
cekbr. 

Tamir ettirilen sırı 
.Çclllhlar. 

İzmirler m halleılndekl 
hayvan p zarında •e Yıl 

dırım mahallesinde mevcut 
ııra çeımelerın bulundukları 

tıahal r geaııletılerek balkın 
vo hayvnnatın kolay,ıkl 

lıtıf ade edebılecel& bir ıe· 
kılde yaptırılmııtır : 

Neşriyat: 

Türk ~örünü yüKsellme 
çarel ri. 

Nuaret Kaymen tarafından 
çıkarılan •e 36 ıahı fe olan 
bu ttap T6rk köyilnün 
derdlt:rlnl ve köyO yüluelt111e 
~arelerlol arathrm ktadar. 

f"lah ~5 kuruttur . Tavsi
ye ederiz 

Bir 'ene kadar netrlyata 
tatil dtlnıff olan «.Yeni 
Ad m» mecmua11 S.m rlt D 

ıttb r~n tein r int ıare baı 
lıy cakhr Yeni Adenı eık' 
11 Bibi JlDe fllm il nal Ye 

terbt1e gazct~•I olnck va ... 
• 't41 •( ,. l m ·d •tk•!r . 

Deve 
GiJ.1eşleri. , 
(Baıtoraf ı btrJocl ea1f •d~ 

yük hır deve ıüretl y•P'' 
caflOı ev•elkı Hyılarıdl11 

yazmıttak . ~ 
Öirendlğlmlze ıöreı ,/ 

g6reılerc ııtırak etmek ~ 
B&rhaniyeden Pazarb• ;ı 
YarımdOnya ve Kar•;,. 
namındaki metbur tkl ti 
livan deveal dün gelot1'. ı 
dııvuiln ıehtrln mnhte'tf 'f 

lerlnde ıezdırılmtıtır . d-' 
Bu1ıün de Çe.rı~kk•le ti 

Kara façtan, Btfadıçl•:,; 
daha birçok yerler4eo 
livan develer gelecektir· ~ 

Şehrimiz devecileri dl -
ıGreılere lazım geleu elt;,; 
mlveU v rmekte ve .,,, , 
pehll\'aD dev lerln ttfOI 

ba mrıktad11ler. ~ ,, 
Ba ıürcılertn çok • b'• 

ve allkalı olac•i• ııı" 
kakbr.. ,1. 

H lkımızao bu eot'' ıl 
gllreıı gôrebilmetl ıçıo ı-' 
lar oldukça ehven yııP1 

tır. 

Millikumtler cıd~ısiı~ 
yay al ınmları y5p1lı~ 

1'41 .ı 
Btrkaç gOoe kad•' r ~ 

kuvvetler c dJeıtDIO b' (il 
t raf ) ay kaldırırıı1' ,'I 
yeptmlm ıına bnt1"~ı/ 
ve 3 .5 metre gccfftt ,l 

ı Aoafart 1 r ckddeıtoll> 1'/ 
kaltlırımlu1 gib"ı kar•' 
ııl'lt4!1Ht~kt ,. 



TOK.DiLi ..... 
iUr Hava Taarruzuna Karşı banıtblr imal Hbebı.,ı. ha· athar, makaı •• Mire ter 1 

i&I 

SAYFA : 1 

/ıpanya Harbi 
Sona Ererken. 1 

ııl olaa ıııklar mümkün mer Ub tları yukarda aayılao RADYO 

Ş 1 k 1 a r N ı I s o·· • d u·· r u·· - tebe aıık hGzmelertnln hart . ıaalar da htltnde tytce mH· - 1 NIARA RADYOSU 
ce ıeçmeılne maat o lacak kelenmelert ıarttle Ye ancak Dalga Uzunluğu: Londra. « Tım .. » 

I 
•• K ıurette cnHkelenecekttr. k•fı deıtced ıı1dml tılabl K t ı ı lepanyol deh ı l 

t k 
1639 m. 183 Kes. 120 vv. 1 geze e u p a ar 1 a ca . . Faall1etlerl binalar içinde liri r . T.A.Q.19.74m. 15195KCJ, 20 Kvv. harbtnlu ıoDa ermek· 

umumi t•n•bata IOzum ıir. Katarların hareketlerine T.A.P.Sl,70ra. 9465Kcs. 20 Kvv. t olduğund n b hıcd 11 

8u husuıdık' . - -k 1 h t•rmtyen mOeıaeee ve fabrt- taallok eden hat •e treD 2 s 939 Pef§_mbe. uzun bır ) a:ElllOda Mtnorka 
1 nızamnamı n l ıer ayetince ~2~UI edil~i . lcalarda lletlerln .~hCilmeıl ltarct fener lerl ba aya kar 12.30 Protrum, J 2.35 Türk adası nın . lıp D)Ol t opralı la-

llava taarruzlarına '- ı. 1 • k JI l f f 1 1 k 1 k k - ,u-zlil Pl . 13 00 Meınle . rının büyük bar kıımtnın ki ~ • 11111 ra •U lan ı l caktu Bu lam ... u anı matı Ç n ma• ıı J ice mH e ener• rca • _ 
111 ara •&ndurm .. va karart- balar üıUeo 

99 
yanlardan renkle maekelenmlt el llm leranı muhafaza ederler. ket aeat yarı j ııı ve Dl • hakimi olan Gener 

1 
Fran-

ma Dl:ıamoameıl kra v kil· maık 1 1. baları kullaıulacaktır. r... Kararlma •ıl•rfnln taas•· te•rolo'• hllberlerl. 13. koya teılım edildi ini kay-
lerl be1etlnce k b l dl e eoeceııdlr. ~ (" k 1 1 b a u e l · Har d b ı al veya llet tablolara ize mlnde, pencereler in ve dl· 10.14 Müzik ~•rııı dederel: ıpnyo har ıuın 
mııur. Hava t a 1 P zamanın a uıuı 30 p 1 a:a karıı k arruz rma •• •muml biitün btoalarda rJ•d• ve buna ı be•zer yer· ier menfezleri• maıkelen· prolrauı Pı.118 ro ra uf k bir pi ançoıuou yapı· 

OfUDma '·anunu ..J ı.-rde1-ı b ' 1-1 ' k 1 18.35 Mu-· ık [oda milı lğl .. yor. f, .. .. koJ· k '11 rok tevfikan b 1 il oa 11111 tenviratı ve bu meyan- ., 111 , er neY tflıK ar ve me• ı içln •fi ıua arıoaa .. ... .. T azır •nmı 1 •- i ı ı ti a.. l f t Pi .] t9 lJO f\ oouıına LZtraat mut•dll bir lıuo ullaoıyor 
1 o an da vitrto ten~trah, ııılda rena •fare er mHa• eom t ıeçme1Joe m ot o an ator· il ~ 

nlaam11ame1e ıöre dn k 'I ... d la l h t l d i h ıaau] 19 IS TOrk müzf •• a"ıl ıeıı r ho •ıı•l cttljl 
ta l " llllan re llmlar, cephe teoYlrah er ..,r e u unur •eya u ar, ma en veya te ta pen· Kürdllt hicaz· " 

Jare erfnln aec.- ıe"ln he bt bııı.l t t 1 d k ı. ı •- {f a11l laeyeti . H kk ı mıntakalarda halka karıı d fl • ... J •• bina numaralarının ııık r u me •aıı aı 1 • ııarı cere •P•• arı ve1a k.-pcna· L ) Ç l lar· • ı l 1 d 
e erlal taoı--aların• ve 1 Ja ._arı 11•· d ~ 1 1 k ·ı ı l b 1 le alr a •D f . K d f Ha · ço•· ma•·ul muame • er e 

_. u a11dırafm ıı yatak olacak il 1 1 • 11z ırmıyaea. er u aoı a t ece Ur. .. • 
umumi ıur~tte doiru tıttka· tır. tekilde tertip olunacakttr. lıık 11zmamu1 fçln ıtor · Derman, E,re Of~err 

1

Ham· 1' b11lu•dutuou kaydediyor. 
rıaetkı bulmalarına mane ol- Açıkta yapılacak ıoı••t Alcı• ile tıllyen kontroi ilet ların Janlerda boıluju bı· HD CDr, Uaarl 1 . Tab· «D tly Teleırpb and Mor 
ı.na •• hare•·etl ı l ı d ı. l L k dl Tokay. OkuSyaafof,•er.ToLay ntuı Poıt» ı ZP.tetlnded• 1 •• 

• er nt ıOçleı •• dli•r itler ancak karar- er e maa.e eneceatlr ra mıyacak kedar ıenft •• • llraıelr Jçı b F b ıln Karakuf, l ,ıı b . l h rbt hakkında be-
h 0 u olzamname tılmıı fenerler , bafıf ıııkh a rlkalarda killer •e üıt ve alt tarafları da ta 20 OO Ajanı meteora o, • p oyo 

6 

d
GI& ınlertne ıöre ıııldar 16n· 'H m ıkelenınlı c .. p lamL... •01alar dııarıya aakledıl mam n ört cek kr.dar uzun b ·I ' t bora11ıı (ffat) 1 en hemen «Tfm ı»dekloe 
lrCUecek k .... u.. er erf, z1raa l k l 

t ve arartalacak- larlle yapılacaklar. mezden Yel ıöadtirGlecek · olmuı, ıt hs lde ralık 20 15 TDrk müılil Çalan ar mtıabıh bfr baım• a e nr 
ır.I Daha kuvetlı ııı L: lara il· Ur. Daman çıkaran Ye ba kalaa kıeımlaraa baıkaca Vec:ıhe, Refık feuaa. fabl~ dır . Guete f•paayol bubi· 

tıkların ıönd• il 1 d 1 b l ._ 1 re Ferıaa, Ce•det Çatla. • alo oetlc:eılnln arhk anla . k l ur meal ve sum 16rOldOlll yeılerde bu cı ar a a •• uıu e ıettreo •H•• eıuneıl llzıaı ı•l•cek 
•rartı ma1a iti ha•aya kar 1tilılar barice ııık aızdarma· ateılerden m6mkün o!dutu Ur. Okuyaalar: Sadı Hoııe• Ra· ıılmıt oldulu•• ıöre hOlnl· 

tı paııf lcorunm b ı. d k 1 l S 1 d•f.. J - Sadt Hot,.• - met •-uvntlerlaln daha faz 
• •ec urt - dan çadar veya ıair lrtGler •a ar ta ıaı aca ıtır . tor ır koyu ma•I •eya • ""' 2 _ Nuri • t• 1 

::t~~e tlbı tutulmuı •eya altında tamamen maıkelcn lıkll vasıtalanndı .ı,ah yünll kumaıt•n koya Galısar PeıreYI la ..,., etmek ıurc ,, • ••1Dı1 b"'t.n h Halıl ~ H6ıe•lnl ıarkı Arf· -tll•tln kırılmaı1na. mlıll 
b "' "'n ıe lr ka • mit e lacaktır. M • ll k l t ma•I veya ılJah mamlu 

1 
A l .... "" ıa ••• ac- 1 d Olur D• 1 vaaıta ara, tak Yetııır. 3 - Zeki Gr ııru .. hneo:alı meıakkat çek· 

hlderde ••oy eri ed, biit6n çift 1·ç l'lklar·. koıumlu •eya ıalr arabalar muıambadan •eya ııık hGz- k ez " 1 ey er 
1 

y 1 - Dilkeınrao t•r 1 • 011,_ -eıtoe .,c ecaebl toprak •· 
btr ıurette l e ıtlmuız Hut uıi ve umumi bütOa bııtkletler, vaparlar, tr~nler me erlnf 1eçlrmt1en bunlara dolaf 4 Zeki Arif - f•k•I ... da bin türlii 1okıulluk 
zerd Y•pr acaktar. Ho b 1 •• diler her ne•t aaktl Ya· bea&er diğer koyu kumıt ,.,. lık u u . rıD d 

e Yapılacak h 
1 

lna ar içinde her baaıı bir nran ıariu "'aran Ç il• 1 fpde ıilrünmeılne meJ AD 
dereceıı •e azır akların •tık hüzmc•ln n dıtarıya ııtaları HH olarak ıııldarı· lardan Y pılacaktır. d 5 - Ce•det 

8 
ç il 

mahiyeti h d 1 Pen l 1 1 1 an C d t Ça~ls vermemeılol tavılye e ı1or 
IDe•lct •e - er ıermeıtal t•m•men mani nı ı6n ürlr er. cere çerçe•e er ne 1 T •- t 6 ev e • l •- •-rnu y .. ., • ••• m - .~ •• dıt bu huıusto yeri ecea ••· 
lroruoma p i · •,••etenin hava tedbırler ahnmıı olm11dık~a MotCirlü aaktl H11talau aydurulmuı pencere kanat Raıt ıarkı 7 ~ ""' .,. 
il 

" 

an arıDda • b 1 ü 1 L k f k t ar'·ı . Çahm• rarıo fapan1ol ialk1lmc:ti ta 
r •ce Ur. ıuıte. er ne ıekılde oluna olıun nın ve blıtlııletlerln dıt ıtık arı zer ne JUwarı t ı ra- Ç il aı f • 

d b.
•k aef-edre. 8 _ CemıeddlD rafından bir aa nvel ••· 

Ahaacak tedbirler ııık •erecek her tOrlG vatı ları ve arka lambaları kılıf lar a yazılan kumeı •eJa .,, b ldi ı 
••manıoda k ll baser laların yakılmaeı ve llulla· la •erabut koyu mavi ka · muıambA •eya karton, deniz Zt,a - KDrdlh htcaık&r ı•r · rllmııl ıerektlflal 1 

' -

mi tenvırau .. : •nıblan •mu nılma11 yauklır Jın bir •eJa lace iki cam ve ambalij lııliıdı ııbı ııı lr bOz· lu - GOvenme büıaOae blu yor. d 

f l 
•u 1 ti ı g Saadett D Yine •JDl gazeteni• e· 

az • olan ıtıldarı L ldJaç aa Eter lt'nvirat harice kartı yahut koyu mavi kalın 1·a· melerlnl ıeçlrmlren madde- çafıa ~eçer. - ki H C 
l k 

L •• ırnı k • 1 v a1aak - Kördılı bfcaı r nlz tılerl muharriri . . 
e trla merkczl•rını • tamamen m ıkelt:nemezaı fıtla maakelenlr . er • e kifıtlar gerilmek ıu· • dk JO b ı b d 1 "" n tc ıarkı • Bir a6a yata 1 • t Bvvater dnıtliz be rı1ıı -
ıa • vo t•jlaru11 it • - H.Jıf vatlık ma•I ıttk •eJa- Mukelenmemft fener Ye· rettyle de maakeleom~lerl ., b en 1 d ı b 11 dt ._ IDııa tn· h I - Oıma• Nıbat • " 1 

•• alo d6ilf ku ret » •t 
1 1 

._ rm... . kalacak •tıLların ut yalo1z lf uhaaına mün· ya araba lambalara kullanıl caiz o acaktır, 21 00 Memle· d bl da • • · ıarkı · f atma · K altında JAZ ılı r JAZl 
•rarhlmuını t 

1 
b ıı r tenvir tfpı •-ullanılaca'- mıyeıcaktar. Umumi mahallerle fabrl- 21 00 o· ı. l ı t em n lçJn • • kat ıaat ayarı · laııltı deniz 11uvnt er D D 

••;k~iemek olacaktır . hr. Vapurlar tıaret fener ve ka •• müe11uelerde tç ten· naım• 21 15 Eabam, tahvl· buıOokO ıaJlll ıle 6olmiz· 

1 
r° ıöıter n ıııklar, ıey · lı jın dııarıya akıedcblle tertibat llmbalarıoı, mol6r vlratao methallerden dııarı- lit kamblJO ·nukut bouHI deki .eneler zarfında laalen 

~:eb~r ltaretlert, uatlar 
11 

• ~eit bütün pencereler, kapı · 16 nakil vuıtalanaın yap J• 11zmamuı l~la ııık 11z (fıat) 21.30 Müılk fKemaD ıaıada bulun•D ıemtlerln 
tGn dtier normal umu ar, cam teraalar, cameklnlı tıfı ıtbl maıkelerler. Renk· maz bölmeler •Gcude ıetlrl· solo . Sedat Edi:ı Pı1anoda ıli•••• ile nracafı kunetl 

mt ten9tratıo P••lf lıorunnu, koridorlar ve bunlar ı bl il tıaret fenerleri ıene ha lecektır Cemal Retld L. VaD Be~t; blldtrdlktea ıoara ıenlı 
icaplarına görev her rn v- ~Qtüo menfezler ve açıklık · nya karıı maekeleomelerl Bu bölmeler biri dııarıya boYea • ilkbahar tona oıtkyaıta yapıl•• te•ıl tıl · 
kilo •tık eöndürme •e ka· ar maıke:leoecektlr ıarttyle renklerini muhafaza ve dlferl binanın içine açı 21.50 MOzlk (lılelodtlır • Pl nln loglltere bahrt1esln4'• 
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-------------------------------------------------
Şeflerin lçyüzleri 

Hitler, Ruzvelt, Çemberldyn 
Daladiye, Mu•solini Ve Bon

ne ile MiJlô.katlar. 

Gerginlik 
Filiatinde 
Yayıldı 

Hava Taar- •~~~~~~ 

~r:;!.~.r·.~ü~G~~~!ı' 1 Osmanh Bankası 

Glslı rlporteJı J•P• n: 
PASC~L COPEAU 

ŞOpheelz ld karıımızdald 

dlktat6rler btsden clalaa 
ku••etll •e blsdea daha 
mltecaalrdlrler. Oalar lçla 
ferd demek, ~arp unıuru 

demektir.» 

Han! Ha11! 
f 4hrerln llbam ıle it J•P 

talana •• muyaff akır•t 11r
ranıa ela bura.la olduiuau 
161lt1ealer •ardar. B6yle ol 
makla beraber Mitlere he· 

, 11pçı bir lff! baılamadaa e• 
•el fazla dClılaen Itır ıabıl · 

J•ttlr. O da bla• 1l1le he· 
1aaatta bulundu: 

c- Gaael bir yıl.. Altı 

ıenede ba kadar Cf 16rece · 
ilmi ben de tahmin etml-
1ordum ÇüakG muarıa de•· 
letlerln bana bu kadar mtl· 
Hadeklr dananacaldaranı 

dDıDamüyordum 1938 Yıla 
benim için bir zafer aeneıl 
elır. AYuıturya11, Südetlerl 
tlbak etmek gOzel ıe1lertllr. 

Fakat maaazam ıaaayle rai 
men iptidai madelem elulk 

Toptan ıeatt ihraçlar Jap· 
•aklıiım ilzam ıeltrkea, ta· 
kHh bir JkUıad 19ollUla:aıı· 

aıa eılrl balunmaktar••· 
Şabttaa tıte bu aoktal aa· 
aer dolaJlıtyle a1raldı• •• 
o .. lıı.ofdum. O, bizim ı•

çlrd•i•mla eacerarı anlamak 
llte•lyordu. Rejtml tnlalf 
etmek Yeya onu bira• ta.ille 
kalkmak, bu btalm ııımts 

deiddır. Btslm dlıtur•mu• 
J• hep, ya bıçttr. 

la, bıace mukadder olan 
bir dlıturdur DltOalalz ki 
alfuıwmua• faslalaıtardılc. 
Lllda ihracat we hHaallt 
mHelHlade lmklnlardan 
tamamen azak bul•nuyorua. 
Bts Kuılar ıtbl babtlJ., de· 
filiz ÇOnkl onlar J•DI bir 
... ıeket içinde reni men· 
bal., karı111ada baltmu,or· 
lar. Sonra orada ha1at o 
kadar dltOlr ki •ier itiz 
Almanların biraz raflarını 

•• blralerıaı ekıllttlk •I, 
oalar bomurdanmafa baı· 
larlar. Oalar keytflertaln 
dtık GnldGrler. 

Ruzt•elt tıteıia ••Y• tıte · 
meeta, bizim için ha•• il· 
zamdır, ha•a! D6n1a ban
kaları •e pazarları bize de 
kendi aralarında yer Yermek 
mecb•rl1ettneledlrler. Mer· 
kesi A. •rupa btaım tçln si. 
zel, ancak bize klft deill· 
titr. Eler bOyük demokrat 
de•letler AlmanJ•J'• lktlıa
dl bir ablokafa alırlana, o 
zaman itim çok yamandır. 

Bu, 1•nl Almanya11 
ber ıuretle dltlrebtlır. Bu 
f ellkett Amerika çok iyi 
bıldlfl tçlndlr ki ıon za 

ıeclkmlforum. Yolua harbe 
kalkıımak, btlfttl laarbe ılr · 

mek çocukluktur.» 
M. Mu11ollal bir t•Jdea 

aala•lyer. O beni ıtttıkçe 

eadlıelendtrmektedlr Keadl 
ılnde• bir ı•J koparmak 
ı,ın mlcadeleye ıtrtıttll · 
ata adam111 yOslae birden· 
bire tlk6rmek hiç de 4iol 
ru deflldlr. Sonra ltu adam 
o kadar ıarlp btr ıerkt! 
Her zaman benim ltalya 
almına a6z ı6ylemeklfllmt 

ve oaua laakkanıa derhal 
keadlılae -.erılmealal fıte· 
mekllllml tlerl ıürmektedlr. 

Halteı meıeleılna mua
dil, o da •etknl A•rupatla 
itana rardım etti . lıte bu 
kaJar. Şimdi blrblrlmlae 
mlıaYIJI•. ŞGpbe yok kt 
umumi harpte AlmaayaJa 
ihanet ederek Fraaıa tara· 
fana ıeçen ltalya1a, Fra•ıız· 
larıa kendtıtne •ad ettikleri 
ıe1lert ıeae Fraaıadan tıtl
Jeraem! 

Ne J•Paiım ki ıene 
oauala doıt ol .. k, faıtzmta 
nferl için beraber rlrlmek 
mecburlJetlade1ım. Eler 
faıtam lıpanJada mail6p 
olıa1dı; ••Y benim tle, Muı 
aollnl• ele haline! 

0'1çedea eadlteleamekte 
dalma haklıy11D Çlnkt it• 
adam eluerı,etle maktl 
olamı,or.» 

Şırıfim! 
MD11olıaı, elaa 1ohıau 

aramaktadar. Keadl mukad 
cleratı lzerincle oyaıraa 

Duçe, llJle demektecllr: 
«-Alman ye ltalJ•• it· 

Uhadıaa blzl ıenedea Cta 
aodu. ÜJ•D11 1apmakla b6. 
Jlk kabahat ııledl 1939 
,..it llerıeJden e•••l beatm 
safer 1ıhmtlı. 86yle olmalr· 
la beraber Hltler, Roma 
ıeflrlmts Galaeyyayı 1aa1111a 

çalırmadı •• FraaaaJa .,lr 11-
tlmatom •ererek açılıça 
bt&fm tarafımısı lltlzam et• 
medı. Hıtlerla bula.. ı6a • 
lerıadea •• ltts taana•a al · 
rıracak olaraak rapacafı 
mua·Haettea dotruı• biç bir 
1•1 aalamadım Sizde Fraa 
aa blae taarr•z edecekmlt!.. 
Ne çirkin eflealı bu! 

lıpaa,adakt saferl•lz ltl· 
lılrdır. Llkln Httleralz za
fer ne •ı• yarar. Bunua 
lçla yapacak tek bir çare 
yardır . Umumi harbe ııt 

melr. Almanya bu harpte, 
elbet de bıztm tarafımızda 
olacaktır. Ve bla, Bu harp 
te ı•llp ıeleceftz. Ancak 
Rua•elt meıeleal, onun t•J · 
1arelerı •• paraları ol · . 
••ıa.)) 

lıtar! 

maalarda aleJhlmlze hare

kete ı•çtl. Maamaf ih buna 
aebep olan Cabbelıdlr. O, bu 
Y abudtlerl ile ıGrtltl çıkar• 
madan pekli& kendi meae 
leelnl laalledebıhrclt. Llkln, 
·y abadi meıeleıl bir 41nJ• 

Rus•elt ile Çemberllrn, 
a1rı a1rı J•pıda adamlar 
olmakla beraber, davalara 
'91r tı adamı olarak ılr•ek · 
te beraberdirler 

Çemberllya dlJ•r ki: 
« - Ben aaaaeeltldlll ka · 

dar Hf dil •• tdeallıt bir 
adam deftlt•. Munollalnln 
bana lttmad telkta etmeıl 

•• lıpaaJaelaa aıkerlerlnl ce 
kip çelcmlrecetı hldueıt be· 
al allkadar etmez. B~ltln 

mHeleel o!da 
ŞDkrettlllaa nokta, de 

mokrat dı•letlertn korkak 
olma11dar. Kılıcımı kını · 
... lçlade oraatar e1aat
•u IAMlll•I ,aptar•allta •alualiı• iki 111 lr•••• · 

(Baıtdrafı ltlrlncl earfada) 
lalrlerde 6rfl idare illa elu•· 
mıattur 

KudQı, 1 (Radyo) - Fı

llıtındekl Y ıhudlleı; buıin 

Tell•lvde bir konferanı 

akdetmtıler •• Faltıtlade 
mlıtakll bir Arap hOktme 
Unla tHl•l balakın4akl ka· 
rarı red ederek, lnıtltere. 
fraaıa •e AmertkaJa pr• · 
teato tf'lırafı çekmlılerdlr. 

LoDdra, 1 (Radyo) M6ı 

temlekeler Nazırı Mallıum 

Makdonald bu ı•ee Y alau· 
dl deleıHyonunu kabul et 
mtt Ye kendileriyle uzua 
mlddet ko•uımutlur. 

Loadra, J (Radyo) ·- DOa· 
J• Y alaudllert, Fallıtln Yahu· 
ili deleıa17onana telıraflar 
çekmekte ve Fıliıtla konfe 
ranılyle olan allka11nı kea· 
meatat ta•ılye eylemekte 
dırler 

Kudlı, 1 ( Redyo) - F•llı· 

tinde •azlrd çok ftna bir 
raddeye ıeJmltUr. Buıl•, 
y~nldtn on bomııa patla 
mıı ve birçok kanlı bidl 
Hler olmuıtur. Bltün bu 
b6dlıeler, Yala udiler taraf an
dan tertip eddmtıtlr. Arap· 
lar ortalaiın aldıiı yaaiJ•t 
hertae dOkklalarıaı kapa
••J• mecbur kalmıılardır. 

Loadra, 1 (A.A.j - fb
al11u•dua Ftllıtla meaeleıt 
laakkıoda Çemllerll1ne 16n· 
tlerdlil mektup ıeçeD hafta 
terazınla 16zlol Araplar ta 
rafıaa elmtıttr . Fakat Ame 
rllsanıa Loadra blylk elçlıl 
KennedJI• din Lorcl Hali · 
fakı •esdlnde yaphiı teıett· 

biı bu kere teraalrl Yahu · 
diler lehine dl•eltmlttlr. 

itte Fllfıtla mlsaker.lerl 
hakkında ılyaal talaıiJ•tler 
den ahaaa tatll:>a badur. 
Keaned1 1 Lord Hallfakala 
raptalı mlllkat eıaaııada 
İaıılıs teklıflerladen blllaea 
huıuaabn Amerika efklrı 
umuanl1eılntle fena bir 
teılr yaptalını ı6ylemlt 
Ye bulunacak tanı laalde 
Yahudiler lçta Pı
llatlade bir mallı .,urd teılıl 
llsamuada larar etmltUr. 

loıtlla · A•erlka• maalae
deıl (ki 1934 klnune••e· 
llade aktedtlmlttlr.) •inha· 
ııraa ftllıtlndelrl .lmertkan 
tebaHının meaaf llnl koru 
makta iM 4e laılllz htlk6me· 
Unla Fıhıtln meıeleılala 

umumi tarzı hallinde Ame
rika ef kln um11ml1eılnl aa · 
sarı itibara alacalı muhak · 
kaktır. 

Keaaedynln hu mildaha· 
leıı reıml malal1ette olma
malıla beraber loılhz tek· 
liflerine kartı Y ahudllerla 
mukavemetlerini teı•lk et· 

mittir. Bu alrıam laıılıaler 
le Y ahucltler araıında J•pı 

lacak toplaatıda loılll• tek· 
liflerinde ne ıtbı tadilatta 
bulaauleblleeell tedktk ola · 
nacaktır. 

•alltır. Bu iki yıl · içinde 
her ae oluna elıun harbi 
ıabtllerlmlzden usaklaıtır 

matr •• bu mGddet içinde 
malaalll btr laarp faaliyetine 
ıeçmektlr Şunu 16ylı1e1ım 
ki, dGa1ada b&tOn tıleraa 

itap paraclır ltal1•••• pa
rara ılauracı •ar .. lıpan,a
aı• bu. 1.,m. .., •• , ... 

tertip ile te•ln olun•cak-
tar. 

lıık 11amaa metlaallerla 
ıeatıhil, kullaaılmHı ıekll· 
ne •• ihtiyaca ılre taJID 
ohınacaktır . Lokantalar •e 
h•ıuıi evler tçla ea as Gç 
kltlJI blrdea alabilecek bir 
ıealıhlste olma11 lılff rele· 
cektlr. 

~arartma içi• huauıi ted
lltrler. 
Bınalana ıtıkları 1ukar1· 

J• doiru ak.ettiren dam •• 
teraıları 1a akıettlrmlyecek 
ıurette tadil edilecek .,.,. 
aıaıkeleaecekur. 

F abrlkaları• •• diler bi · 
Jlk bl•alaran 6ıtG camla 
••F• •tık akaettlrea teffaf 
diler bir madde ile lrtlll 
••Y• açık realslı l.lr ltoya 
ile boralı tlamlarıaa •• ıa • 
keaar1ada bulu••• ıenlt 
camlı ıahbla:ra banlaraa par· 
laklılaaı ııderen koyu ma•I 
boya mut•aam ıekll ••r· 
mlyteek ıurette ılrllecek

tlt' 

Eier bu bor• •eya J•i· 
tabalca11 binanın içini harice 
kartı tamamen maakell1ebl· 
llyona iç tea•lrat olduf• fi · 

hl bırakılacaklar. lıık akıet· 

tiren malzeme tle 6rt6ll 
dl• damlar ince toprak ••r• 
k•• tabakaılrl• de lrtlle 1 

itllecektlr. 
lııldarın ıladlrllmeıl •e 

karartılma11 ıılertata tatbik 
•e temini ile malaallta en 
biylk mlllrtye memuru •• 
klylerde muhtar •• llatly.r 
hefetl Aaaaı mlkellef olacak· 
tar. 

Her wtll1et •• huıuıl 
elektrik kaynalı ltalaaaa 
her mGnıeae baya koruma 
plAnı- ltaf lı btr ıııkları 
a6ndlrme ve karartma pllnı 

tanzim edecektir. 
Huıuıl lltaalar •• ••ler 

ile biti• klrara ••rtlmtı 
mahallere ald karartma tı 
lerlnt o bıaalera ı11al eden· 
ler yakacalılartlır. Kırar• 
•erilen apartıman •e aperh• 
man ıtltı kulla•alan eYler· 

Me•lekette taMn•f hareketinin inklıafına lata .... 
arzuıuada olan Oımanh BankHı, Aile Saadıfı (11' 
aarruf COaclanı) beıallıaa te-.dlat J•panlara kur• l&4' 
tldeal ıuretıle •t•lıdakı tlırramlrelert tenle karar .-. 
mittir 

Ketldeler 25 mart •• 25 efl61 tartblertnd• tlflİ 
olunacak •e her keıldede •f81ıdakl tkramtyeler il 
lıtılacaktar: 

Tlrk liralık 

1 aded T.L. 1000 -
.. • • 250 . 
5:. )) 100-

25 » » 50 . 
50 )) )) 25 --Yani cf!man 85 adeti T L 5 000 . 

Tlrk ltrahk ıkramtJ•· 
Aile aandıfı heaa bıaclakl me•duah kuranın 

1 
edlldlll tarihe tekaddlm eden altı ay zarfında: 

T L. 50 · Tlrk lıraaıadan •t•lı dOtmemlt 
~ her m•tll bu keıttleleNt ltUrak edecektir. 

M~»-W1'~~~,~~ 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğündefl· 

Em•all ıayrt Cıaaı : Me•lcit: MuhammeD ~ 
Menkule No: 

18 
19 

30 
75 
71 
13 

110 
120 
121 
125 
127 
128 
129 

Dlklcan 
» 

• 
Bahçe 

• 
» 
)) 

• 
)) 

Cami çeıaıe ıokaiı 
S6llkll çeıme 
YeıtUı çakmazı 
lıtaıron anbarı 

)) )) 

Yukarıda 1asılı Yalnf ı•rrl menkuller hl•ala 
malaam••• kı,metlerı Oael'IDtl•D 10 tubat 939 da• • 
rea bir •J içinde paaarlıkle satılacaktır . Tali 
•aluflar lclarHI•• ıel•elerl alb olaaur. 3-1 

Kepsüt Belediye 
Riyasetind 

Beledl1e1• alcl Slllkll me•kltndekl ça,arda b• 
yetlıecek J•tll •e karu ot laa111ab 8 ].939 çarıama
aaat 16 da açık arthrma ıuretlle 1Cepı6t BeledtJ• 
ılnde ıbaleılaln J•pılacafı llb olunur. 

4 - 1 - 42 

de, koridor, merdl•n eahea. ----------------------' 
lıfl, bodrum, taYaD araaı 

çamaıırlak ılbl btnaaıa ki· 
racalar tarafındaa mlltter•· 
ken kullandan k111mlarıaın 

karartma tertibatı bıaaaıa 
ıabıltı tarafıadan 1apılacak· 
tar . 

Şelalrlerde her e•d• Ye 
aerede buluauraa bulunıun 

her mleneaede cep elekt
rik lambHı petrel la•ba11 

ıe•lcl f enert •• mum glltl 
icabında kullanılmak mec· 
burlyetlade kaha•c•k ten· 
•lr ya11talarından lGzumu 
kadar bulundurulacaktır 

Hazar zamanında muay. 
yea mıatakalarda ıııkların 

ılndtlr61meal •• karartıln1a. 
11 tecr6belerl tertip oluna 
caktır. 

Mahalli tecrlbeler 1aptır· 
mak ıallhlyetl •alilere ltı 
rakılabılecelcttr. 

ellmlscleclır. KaHrı tutan, 
kuanın aaabtarına aahtp 
olaa her yerde muzaffer
tlır . » 

M Runelt ele lsaMlarına 
ıtıveaen bir adamclır . Ba
kıaıs, Çemberll1adan ıoara 
o da bhle ıuaları aalath: 

- IOIRJ VAR -

lıpanya 

Harbi 
Sona 
Ererlıen. 
(Baıtarafı üçGncl ıa1fada) 

ların tatmla edllmıı de•let · 

ler elduiu•u •• me•cut 

muahedelere rlaret edllmeıl 

talebl•de bulund•klarıaı bu 

ıGakG f aıtıt ittifakının lae 

aatlkomlatera namı altıada 

bitin dla1a demokraıl 

ku••etlertae muka •emet ve 

bunları •z•ek ıuret11'• 

me•cut alyaıl •• aıkerl bla· 

feJI parplamak araatuatla 

olduluau, lıpaaraaın fatlıt 

elma11 ile iktifa edllmedlil

al, anttkomlntern cle•letle 

rlala Garlal Aktleal•cl• laıı· 

Us •• Franaız kuvHtlertal 

ltoamak •e paroalamak lçla 

r••I lıpanyarı hlr l1et ola-

rak lsullanmak •lyetlncle 

, ~·················· 
! Yoksulları Qöze . 
i Birliği Meni• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

KIY AF 
BALOS 

4 ~IARTTA 110 
MET BINASJ s~I 
NUNDA VEldLg 

'-·········· .. ······ 
ollluklannı kaydettt~t-' 
ra bu m6hlm yast1•1 

ııacla ChamherlaJ11I 

old•lu •1atı1hrma» 

11aı tlddetle teakl~ 

KoJU ••haf ... 1ısaı 
ly Mail• ıaset .. t 1 
barblaln nlha yet• 
olmaa••• b6rlk ~ır 

al1etle karıalaror, 
ıulhunua bu ıuretl• 
yl atlatmıı oldutu•" 
rlyor. 


