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1939 Büdcesi 261.064.192 lira.. Yeni Matbu- ~ınmınoımmınmıı•nn•~ •• K 1 1 
at Umum Mü- : par ti Buyuk u u - i 

Bolu ~~~~~ Gnndo· i t a y 1 t o p 1 a n 1 y o r 0 

---------------------••••••m•••---------------------Büdce encümeni bekarlardan vergi alınma-
sını, çok çocuklu memurlara ilave tahsisatı 

verilmesini teklif etti. tanın Matbuat Umum Mı
dGrl6fOne tayin edıleceilnl 

yasmııtık. Valiler araeında · 

ki dei•ıtkhila llıleıl ile bır · 

ilkte bu tayınıde taadtkleo 
çı&ımııttr. Malum oldutu 

.. 

1 mlyetle durmuı ve bu me•· 
ı:ua dair ıu tafılllt ve mO 

taleatta buluomuıtur: 
«Sıhhat Vek&letl büdceıl · 

ne çok çocuklu ailelere yar· 
dım olmak Clzere 75,000 it 
ra tabııcat kooulmuıtur. Bu 
pera mevcut kanuoa ıöre 

6 Yeya daha ziyade berba 
yat çocuiu olan validelere 
tHzl edılecekUr. H6kumetç• 

(Sosau ikinci ıaJfada) 

Biiyük Mı ilet 

) 

Büyük Millet Meclisi 

Meclisi müza
kereleri. Ankara, IY ( Huıuıl ) -

l g3g Mali yıha munzeael 
••u•IJe kanunu llylb111 
ile blclce eaclmealahı &u 
huıuıtakl •aabata11 laa1ıl
dı •• Mecllı aH1111a teni 
•dll~t . Mecllı um•mi 
be1et1 pasarteıt ıthdla-
clea ltlltarea &ı• .. mGHk•· 
relerlae ltaıhyacallhr. 

la•l•ea ıg3g bGiceılal 
281.11 O 000 lira varl.&at •• 
la 1.054 t iJ lira m11raf ela. 

rall laatlıamııtar !•el••• 
•aabatHıada 1938 mali yı -
la •arlıiabaıa Itır tabllll J&· 

Pıl11uı •• ita •J•• ıoauaa 
ita.tar talıaılllha malaamme• 
•arı•ata alıb•tl• J•dt mll · 
Joa liraya yalrıa ltlr fa•la
ldı ar11edecell kaaaatl llaJ-
41olun••ıtur. Varl.iat •••· 
~•larıaıa •••ileri itibarile 
'-• faslahk •uamele, ka· 
••n~ ve lllllallk •erıılerl 
11• ll•rlk •• l11htıarlar ba
•ılatıatlı •lııhecie eıill•tı
tlr. 

Sıııyllışmı harıktti: 
1938 Yıhada lthalltımı· 

:•• b•ı • 111•• hr ya 1akıa 
I lr 'aaıf ile kapaamıı bu-
"••aıı 1tl tlzertatle daran 

•ncQ••a • b 
lıtıbtlk •ı atuıada ltaaa 

•tJ•ııadan ziyade 
·~••Jilet•• barek•thala icap 
~ tııı 111alaı•elerle harp mal· 
••lneıt ıb ' 
faala it~ 1

1 
'O• •• veıaltfa 

• •dilaıı b ı •aaıaıa a 1 U UD-
,._ll •ld 1 

ret •t ... ııur M u uau f ıa-
baılıy •• •lllleluıUmlade ··••111 um11aaı le lL •ııne •• 1 • ....... b 
trlaln Dttfceıt olar •reket-
lethnıııa •ıur •le mil · 
b 1 • •e tedı1 .. k 
t l7etlerlnt11 art•akta - lda · 

l•11u 0 
•· .t .. ııbatı11ada lcayde-

•ı •ncihnıaln d6•1• Ya:aı· 
~ettnın tıazha •• ıı,lbı ıç:o 
llkQ••tte alınmaeı cierplı 

•dile• tedbtrlerl11 biran eY

•el IDeYkll tatbike ko11ul
ıııı.,,1 teme•DI e,lemektedtr. 

~ısraf ~Odcıslnı ilAular 
yapıldı: 

liGkdmetla teklif •• ta-
1'h1 Gzerlae eacDm•D •H 
~~f bGdc11l proJetlD• bun 
l '••ler yapmııtar. B.a tliv•· 
·~ 1 .a " baıhca eıulan fUD ar-
ıt: 

t~.&ı Şefim• AtatGrk 

l9t11 yapılacak anıt kainin 
lathnllk Ye proje mauafJa
rı için 250.000 i•ra, yeni 
yaplla•ak Mecllı blaaaı tçta 
tiaba 51.3860 ltra, yeni bir 
•eklletla teıktlltıaa 886,287 
lira, Hallre•lul için C ıtenea 
talaıtıata tllHtea 261. 120 
lira, adil tebltfıt l~ID poıta 
fdareıl•ln yapacatı teıktll · 
ta yardım olarak ~5.SOO 

lira. 

Çok çocuklu ılleları yardım: 
&Gelce EacGmeal mHba

taaında tok çocuklu aflel•ıe 
yardım iti Gaerfnde ehem-

Ankara, 17 (Huıuıl) 
Büy6k Millet Mecllıt 

ıün Şem1ettln GClnaltayıa 
relılijıode toplaadı. 

Suhaylarla Hkeri memur 
lara ald 1455 numaralı ka · 
aunun tlçGncll madcleılne ek 
kanua llytbaıının ıert •e 
rllmeatne atd Baı•ekllet te•
kereıl kabu edddı. 

Zonıuldalda, Sı•aataa iki 
mabkmamua lda• masbata
lan ile Sıhhat V eki letl teıkt 
llh11a ald kanunun ikinci 

(Sonu ikinci Hyfada) 

B. Salim Gündoğan 
a .. ,. Salam GO•doi•• ıkı 
ltuçuk aene kadar e•••l Bı· 
lıkHlr •aUllfl e1aaıında de· 
ferli hizmetlerde buhıamuı · 
tu. Bol••an tur iz• ba · 
lumıadaa lnklııfı l~ln faa
lıy~t ı6ateren Salim G6n
dofana yeat yazlfeılode de 
mu•affaklyetler dderla. 

Var1n yapılacak spor ve g nçlik 
bayramının proğramı .. 

Ebedi Şef Ataturkün Anadoluya ayak bas: 
tığının yıldönümü yarın şehrimizde bü- f~' · 

yük spor gösterilerile kutlanacaktır. 
1 - 86yGk 

Kurtarıcı Ebedi 

Şef Atat1ı1k611 
vatan ve lıtlkll · 

llnt kurtarmrtk 

llzere Samıundan 

An delu top rak · 

larana aysk bu
hklarıaın yal Jö · 
n6mG olan 19 
Ma711 ıflnü bl · Geçen seneki gençlik ve spor&:bayrammdan bir intiba: Okulların beden harck4b 

t6n TürlrlJ• için aeo,Uk ve I edtlmııtlr. ı mlzde aıajıda(ya&ıldıiı •eç. 
ıpor ba,ramı olarak kabul ı 2 - Bu bayram ıehrl· (Sonu lkfacl Hyfacla) · 

Polonya -Danzigte ihtiya· 
-ti tedbirler alıyor. 

Almanya Danziğe "k;;şı bir harekette bu
l un ursa İngiltere ve Fransa buna 

mukabele edecek. 
Varıo• , 17 (Radyo) 

Polonya mak mlan Daazla· 

de Ani hır hücuma karı• 
tbttyatl tedbirler almıılardsr. 
Polonya a1kerlerlot taııyao 

1 DaDsıı araslıla4ea trea er 

ıeçmektedfr. Trenler mGle. 
madi ıeklltle ııdtp ıelmek 
tedlr. 

Londra, 17 (Rodyo) -
Polonya mehaflll Alm••Y• · 
JA t• iki tıktaD btrlal k•-

bul etmeılnl ltlidlrmııur: 
ı - Ya Danzljla ı11.u 

emri yaldlnl kabul etmek, 
2 - Yahut da Almaayaya 

dofrudaa dolruya mGdıha. 
(Son• d6ıd0oG6 ıa1fada) 

1 C H. Partisi Genıl !~1!k!~!.'!1 .. te~~~·hurı,.ı il Ankara, 17 (,'\AB~ı:oı lırnet lo6nG, Cumhuriyet 1 
e: Halk Partlıl Gene S k terllll nııtaılyle eıafıd•kl 1 
~ Geoel e re 
§ Hılk Partııl rouılardır: 1 
§ teb1ıil tamim buy~~ Partlılolo Reııacl 8üy0k Kurul -
;;; Cumhuriyet lia 1939 pazartesi ıünG ıut 10 il 
= k roayıı d 
g t"yı yirmi do uz 

1 
e BOyilk Mtllet Mecllıl btna11n a 

= da Aokarıd• Tork 1 1 
==- toplanacaktır. 32 ocl maddHlne uyarak 
5 rneılnlo 
§ Parti oızaoıo• 

~ btldtr!rtro. C H. p Genel B•ıkaaı 1 
~ lımct la6nii 

1 
; ye ıidacek vııayet delegeleri: 1 
= Kongre ~ kuıda aoplaaacık .ı.n 1 
= fDDG ,..o 1 

l 9 MaJı"o 29 ocu yt)l,•tl•lalien beı de •ı• 

1 

~ B.ıı •k (Curulta1ıoa 
5 Parti u1u = 1 ti k edecektir· 1 t.u ••••iri tC'plaat111nda 
5 1 ra t koaııeıl• • 

; ~ Parti ylli f• tardır: 
= eçtlen deleıeler ıun Etcloilu, Kltlf Acar, Baarl a ı Pertev 
~ Naci K.odaoaı, 
= O G6o•D· ~.Jll i. Akın, nnaD •no•ı111111111nıııınımm11mnıınınmlJllUi' 

1 ~onıııınıınmuınnnınuıuımı11m 
-r .. • 

,, 1~a!::ze~t:.::e;.:I e..:..r i_n_e..,;;g;...o-:r:-:e. Atman_ 

TORKIYE INGIL· 
TERE AN_!-ASMASI. 

-- - .-----:--;;;bize verilecek şeyler: 

. ıı;ıa~jjBİi için 30· mihon lira ilı 
lnoıltere, Bouu i va Irak pllrollııi iıtıhS1!itındın ıl-
500 ~ar~.tır~.rfersınıa ~a Batıyı Türkiyeyı mmklıı. 
tıda ~ ır uısse. f • ~ . 

Çanakkale Boğazı 
k Deyll ıiDe ıtrlfl, Franıa tarafı•· 

Londreıda çı an Berllo dıo Şlmıl Surı,eeındıkl tep· 
Ekıpre11 ıueteıloln •·I Tır•·le•c luralul111a· 
mubat.ırı yazıyor: 

Homburıer frftmdeob!at· 
tıo 1ddfa110• ıörc. TOıkJte 
Jo.ilttire He yaptıfı aal•t · 

Uka bll lnıtlt•red~• maya m • 
c:ıo büyük tktııadl ve ıly .. ı 
menfaatler elde etmfttfr. 

Tü •·ı Çanakkalealo ra ye, 
30 munzam tnkY11e•I için 

rnılyoo fuıılıs Jfr .. ı, beı yüa 
harp tayareıl ye Irak pet· 
ıolları lıtıbıalattodaa altıda 
bir hlıH lıtemtıtfr. Ayrıca, 
laııltereoln, TGrklye ihraca 

mobım bir kıımıaı al 
lıDJD 

maııoı ıart koımuıtur. 
Gazete ıeae 161le demek· 

tedır: 
«Hiç 1tıphe yoktur ki, 

T6rkt1eala, l111llter• cephe 

raa artD • • 
11 demektir. 

Locdra Orta A•rupa Y• 

b r kl pf1aıaları•d• 
ccau • t• 
huaursu:aluk yaratmak l~ID 
kredder açmaktadar. Bu•u11 
tek bir hedefi •ardar: Mer· 
kes1 devletlere karıı ıl1aıl 
ye aıkerl Oıler •llcude ı• · 
llrmelı.» 

Deylı EkıprHID ıtraıl 

muhabiri ele 16,le demek · 
tedır. 

«franaa ile Tlrldye, ihti
mal ki 6nGmGsdekl hafta 
be1ael•llel lbtıllfların ıulh
pener Yaııtalarla ne ı•kllde 
balledılebıleceflnl 16ıtere
ceklerdir. Frao11nın •azlye-

(Soau d6rdCbacll ıa1fada) 



!AYPA ı 2 

Hücum botları 
Küçük bir bot koca bir kruva

zöriJ süratle batırabilir 

İng i ltere donanmasında Tucum~otlanna son derece 
ehemmiyet verilme~te ve ~nmi istifade edileceği 

kanaati ileri sürülmeUıdir. 
Modern btr kruvazör bir 

buçuk milyar franıa mal
olur. Amerikanın yapmalı 

taaa yyur ettlfl yeni kruYa · 
ı6rlu IH iki milyara mal 
olec:akhr. Fakat bunlara 
yapmak ta lrlf 1 deflldtr 
Arrıca hakım lıter ki. bu 
da azim m11raf demektir 
KrunzarGn bo7una 1ıöreıe 
nede ellt altmıı milyon 
Fran11z frangını da bu ba
kım için a1ırmak lcabeder. 

Diler tarafta• yirmi m•t 
re beyanda bir bOcumbot, 
bir kıç mih·onluk bir me· 
11ledır . Ameli halnmdaD 
aeDe•I maerafı da hemen 

hemen bit btr t•Y d~itlJır. 
Halbuki bu müteYni hü 
cumbot kruvazör denilen o 
keoa canann batıraltdtr. 
Dalla doiruıu, bir çok aı 

kert mltelaa1111lar1n •• bıl
ba11a Almanlarla ltılyenla 
raa fılul bu markezdecllr. 
Bıllaa11a hal ya, hep bu f I· 

tün hızlarlyle kendtlerloe 
o'ıaoılh ittihaz ettll.lerl o 
koca kruyazörün Gzerlne 
ahllrlar ıemlnln buıaa nok· 
taaına tayareler de oldula 
gibi eo modern aletlerle Dl· 
ıan alaklar, bir iki torpll 
atarlar, hemen dönerler ve 
kaçarlar. 

Fakat buolann tam mu 
nffak olabllD'lelerl için ha 
reketlerlolo ıafıl aylamak 
ıartlaraea azami ıurette dık 
kat olunmak llzımdır. Yok. 
,., hafif toplu, hatta taya 

relere karıı kullanmak için 
konulaıuı aıildafıa topları, 
daha hGcumbot eadabt ıa 

haaıoa rlraıeden lraıırıa ıl · 
bl Qzerlerlne yajerlar. En· 

dıht 11ha11 demek kruvuö 
re 5 6 bin metre demektir 
Eter htıcumbot ıafll a vlın· 
(Sonu d6rdüncü HJfeda) 

RADYO 

klı Ye kaDaatle, yOzlerce hü - AKllRA RADYOSU 
camhot leıa etmektıdır. 1 

fılıat bu dentı kortaoluı Dalga Uzunluğu: 
1639 m. 183 Kcı. 120 Kn. 

•atıl hareket eder. o koca T.A.Q.19.7'4m. 15195J<ca. 20 Kvv. 
kruvazörleri aaaıl batırırlar? o 946'"K 20 K T.A.P.31,7 m. ..1 cı. vv. 
Gayet ıade laır ıuu tte 30()0 18 . 5 • 939 Perşembe 
berıtrh Qç mot&rlerfnln aa· 12.30 Proiram, 12.35 
atte '80 kilometre temin Türk mO•lit - Pi. ı 3 00 
eden ıGratlert ıayeılndt ! Memleket aaat aJarı, ajanı 
Ya r•J:•DID karanlıfından ve meteoroloji haberleri, 
••1.a denizin dalıalarıııdaa 13. 15 - 14 Müzık (karaıık pr-

_ı_ıt_ı f_a_.&e __ ed_e_r_•_k_, _b_u_n_l_a_r_b_o_ r oj r 1111 _ Pi .], 18 30 Proj 

Istanbul-Berlin 
hava hattı. 

Ttlrlrl1e ile Almanya ara· 
11nda ha•• Dakhyah muka
YelHtnlo aktedllmlt olliutu 
nu bl1Gk btr memnuol1etle 
laaber aldlk . 

Hemen hemeD on yıl ol
uyor ki, Almanyadan lıtao · 
bula muntazam bb lae.va 
poıtaaı ıılemektedlr. Bu hat, 
BretlaY v ı1ana Budapeı 
te, Belırad - Sofya (berin· 
den lıtanbula Yarmaktadır. 

V akUyle, ıece uçuılarıae 
mOaald olmadılı için, bu ha 
•a hathnın Rerlto - Brealav 
k11m1 demlrrollyle tamam 
lanıyordu. Bu hava hatt ı sr.

yHlnde lıtanbul lle Alman 
r••ı• laerbınıı bir büyük 
ıehrl arasında mektup tea· 
tlıl 24 ıaat ııbı kııa bir 
mOddete fndlrllmrıu. Meale 
ıef bu poıt& aenlıl uzun 
müdcılet dnam adememııtt . 

Şlmdt 6yle Qmlt ediliyor 
ki, senlae yeniden b•ı lan· 

dıktan ıonra, yalnız poıta . 
delil a1nı zamanda yolcu 
ve e11a nakl tyeh da y a pı 

lacıktır, Haı:ırlanmııkt& olan 
hareket pllnına 16re. latan· 
hu!a Yaracak olan tay reler 
Ankara poıt ılyle lrttbıt te
ılı edecektir. 

Berlla - lstınbul ıervlıl· 
nln teferruata ıtmdllık ma · 
lam dejllıe d~. l haziran · 
dan itibaren beılamuı çok 
muhtemeldır. Bu •entıe, Ju 

652 tipindeki Yunlu~ra taya
relerl tahılı edllecekUr.» 

flllctıer Beobahter 

ram, 18 35 Müslk ( Neıell 

müzık - P t. ], ıg,oo Koauı 
ma (ziraat ıaata], 19 15 Türk 

m6z jl (fa11l heyeti), 20 00 
Memleket ıut ayarı, ajanı 

ye meteoroloji . baberlerl, 
20.15 Türk müı:lll 1 - Hı. 

caa peıre'ft, :;ı - Lemtnl11 
lalcaz ıarkı: (SorulmHıD ba · 

na Jet), 3 - Şevki beyin 
hicaz ıarkı: [Demem c:ana 
bent yadet ], 4 - Yuıufaa 
htcaz ıarkı: (Sevdayı ruhun 
ıık eline), 6 - Z6ht6 Bar
dakoflu: SantOr takılml, 
6 - Yuıufun H6aeyol ıar · 
kı: (Saçın bllk6mlerl 1ıilnül 
baiı ). 7 Hüaeynl ı z ae· 
ml!ıteı , 3 - Şevld beyin uı 
ıak ıar s: ( Eatrl zülfü nQm 

ey ], 9 ~ükrüoüo u11ek 
ıarkı: ( G eçU muhabbet de · 
mı J. tO - Dedenin karcl· 
gar ıarkı: (Gtrd l gönül oık 
yoluna j, 2 1.00 Konuıma , 

2 1.15 Eıham, trı. hvıllt , kam · 
blyo - nukut ve ~ l raal bor· 
ııııt ı [ ftat ) , 2 1 .25 Neıelı 

pll k lar - R . , 21 30 Müıtk 

(küçQk or keııtr c - Şd: N ~ 
cip Atkın ) . 1 - W Hly Ko 
este.- H lod aınnlı l , 2 
g61 kıyJl a rınd e , 3 - Kjaer 
- Srırenad , 4 - Czernlk -

Gazel u atlar töreni (Unr
tClr J, 5 Labr - DGğfin 
marıı , 6 - Doelle - Pa· 
rlı ln madlen ıokafıoda, 7-
Schöoherr - Alp köylüleri 
oln duna havaları , 22.00 -
Müzık 1 Romımıla r vesaire 
- Pt ], ~3.00 Son aj anı ha 
berlerl ve yarankt proğr" m, 
23. 15 · 24 M<blk ( Caz
bınd Pi) 

TORKDlLl 18 MAYIS 1931 

• - SE H i R HA. B ER L E R 1 
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Valinin emri 
henüz gelmedi. 

lzmlre h:.yinl yftluek tas · 

dikten ıeçen Valimiz 

Etem Aykutun emri henOz 

ıelmemtıttr. Emrin bu ılnlu 

de ıelmeal beklenmektedir. 

Jimnastik şen· 
liklerinin pro

vaları 
19 May11ta yapılacak jlm· 

o a ı t t k ıenltklerlne 

ııttrak edt'cek talebe· 

ler dnn Alt Hikmet Paıa 

ıtadı•da proyalarını yaptılar 

bu &GD de. öiledeD IODfa IOD 

provalarını yapacaklardır 

Resmi daireler yarm kıpalt; 
Geaçllk ve ıpor bayramı 

mllnuebettle 19 May11 cu 

ma ıüntı. biltl• resmi daire 

Ye mile11Helerle okullar tatıl 

1apıcaklardar. 

Bayramıo ert11l ıDnü c:u· 

marteatne rutlı tlıiı için kaou 

nen o ıOn de tauldır . 

Elektrik şirketi 
satın alınıyor. 

Şehrimiz elelıtr ık ıtrkctl 
oln ll\tıo ehamaaı etrafmda 
Nafıa Veklletl ile ıtrket 
araamda mClzakereler cere· 
yan etttilnl ev•elce yazmıt· 
tık. 

Bu mOsakereler neticelen 
mtı •e iki taraf ıatın alma 
tıtnde mutabık kalmıılardır . 
Mukavele antımGzdekl gün 
lerde imza edılecekUr. 

Ve~llet bu mılraatla Belediye 
Relılnt Ankaraya davet et· 
mtıtlr. Naci Kodanas yıkın 
da Ankaraya gidecektir. 

Elektrik t11t11ta r temmuz 
939 da Belediyeye devredil · 
mlı olacaktır. 

- ~ 
latanbul atletle 

- ri geliyor. 
B6lıemtz etletler6le tem 

ılll Hu maaabaka yapmak 
Gcere lıtaobul atletleri bu 
gün ıehrtmlze geleceklu
d lr 

ilk mOaabaka yımn ôile 
den ıonra Alt• Hal.met Pııa 
ıtadındac yı pılı ca lı. tır Cu
marteal gGnU de te"ımlarıo 

puvao ve ferdi dereceleri 
tublt edilerek blrtncil e ı 

ıeçllecelıı.tlr. 

1939 Büdcesi 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

verilen rzahate 16re ıımdtye 
kadar bu validelere 50 ıer 

lira 6dınm ide ıken tahıl 
aat nokıaoıDdan dola11 bu 
miktarın 30 liraya lndlrtldl · 
il ve bundan baıka ancak 
1933 yı lı ıonuoa kad r teı 

bıt edilenlere tıdtyat y &p1-

labtldlil aolaıılmıttır. Bu 
takılHh thttyaca kafi bir 
dereceye çıkaramadık, bu 
m6naHbıtle men:u eacü 
mende uzun mG:t.akereyt 
mucip olmuıtur. Hem bu 

tekilde, hım de yol mükelle. 
ftyetl kanuoa ile teafı edılen 

yardım Ye hlmayeolD iyi 

netrcelerl müıabede edilmek 
tedır . Gerek nQfus artımı, 

ıerelue çok çocuklu vatao
daılann maııet ve idareleri 
nt temfu bakımından mem 

leket dahıltnde bu ııbılere 

dffer vıtandatbırdan farkla 

b l1" muamele yapılmaııı 
ruri bu lunmaktadır. 

Bekarlardan vergi: 

za-

Bu babda bu 1ılbtlerlo 

ver ıl lertnden teoztlit yapı l 

maıı çok çocuklu memur 

lar maaıluına ilaveten 
tabılıat 'f e r l l m e ı 1 , 

bu masrafları knrtılıyabt .· 

aıek fçln de beklr yaıı 

yanlardan Yerıt ahamaaı 

ıtbt bazı tedbirler halara 
gelmlıtır. Eacümcnfmlzce 
hOkumet taraf ıodan bu mev· 
su ele ahnarak lüzum Ye 
lbtlyaçları karıılayıcı bir 
tedbir dOtünülmeıl ve bu 
huıuıta icap den kanun la
rlhalarıoın Mecltıe ıevlrı ar· 
zu edJlrn ııtır. 

Van Papen Ber· Suriye krallığı 
line hareket etti. ve Zoğo. 

Ankara, 17 ( Huıuıl ) -
Almanyaoıo Ankar bllyü l< 
elçtıl Voo Pa pen B rltn 
hareket etmlıtlr. 

Tuna Avrupası 
komisyonu hu· 

kukunu Roman· 
yaya devretti. 

Bllkre11 17 ( ..\.A.) - Tu· 
nıa Awup komtı yonu dün 

den it ibaren h ukulcunu Ro 
manya de•letlne devretmfı 
ve bu mOauebetle dnn 
Roman1ada Sal ıoada Ro 

man~·a Hulclye Nazırının 

ltUraktle meruim yapılmıı · 
tar. 

Meraalmde komlıyonun 

enteroaayonısl bayrağı yerine 

Romaaya baynl' çekiimfıtır. 

latan bul, J 7 - fngı l i zce 
Deyll Her ld gazeteıl mu 
hablrlnln , ı h ık Aroavut 
lt rft lı Zofonun Surlyeye kral 

gellrll e ceğlne ddr ıı e tti 

ğ l haberden Perapal ı ote 
Unde otu r n ı bık kralın ve 

yakınlarının zerrece ml'lü 
mattar olme dığı ö~ren llmı ı 

t ir Sabık kr lla en 11k to 
maat buluoıın mihtaf & Ar · 

nnvut elçl 1 A ı f Caculı bu 
buıuıta biç bir ma!Omah ol 

madıjını ıöylodtkten ıoora 
böyle bir ıeyc tmkan ve ih
timal buluomadıjıoı ıJ lve 
etmtıttr . 

Sabık kralın maiyetindeki 
dli er :ıevat da , aabı k kr lın 

ne böyle bir lekltf karııaıo 
da kaldıiını , ne de böyle 
bir taaav"ur Lealedıtını ıav· 

lemrılerdlr 

Spo · ve gençlik bay-
amının proğramı 

(Baıtarafı btrlncl aa1fada) 
htle 1üluek deler ve ebem 
mlJetlne yarııır ıekılde kut
lanacakbr. 

3 - l 9 Ma111 cuma ıCl 

ıöıterllecektlr. 

10 - Çelenk ko1ma me. 
raalmlndea d6nen talebe 
ve ıporcular ıtadın V a11f · 
çınar caddeıtodekl eıkl ka
puıundae, subaylar, me-na ıe hır ıOndlz bayraklar -

la ve ıece de bol ıııklula 
ıüılenecekUr. (Paru ve Hal· 
kevl btaalauna talimatına 
16re Parti bayralı da aaıla 

cakt11.) 

. murlar teıılskOller ve halli· 

da Gıat Bolvarındakl J••• 
kapudan sahaya ıırecekler· 

.ıır. 

4 - Şehirde mevcut ba 
Uln nakil Yuıtaları ile ma· 
laza ve dükkln vitrinleri 
10D0D mlnaaına UJIUD ola 
rak ıGılenectktlr. (Bu fı• 
Beledt1e nezaret edeeektır.) 

5 - Halkevl, hoparlör -
lert ıle ıpor aahuında ter
rlbat alacakhr. 

6 - 19 May11 cuma gQ 

nG aaıt (9) da t~rene rıurak 
edecek olaD LIH ve öfret· 
men okulu tal•belerl ıle 

bütün ıporcular önlerinde 
mızıkalar olduiu halde 
mllll marılar ıöyllyerek 

Anafartalar ve MılllkuY-

vetler caddealndın geçecek
ler •e Atatlrk parkında 
(Atat\\rk Madal1onuna) çe
lttak koyduktan ıoara atad. 
yuma ıldectkler ve orada 
kendılertne tehık olunan 
mahalli ı11al edeceklerdlr. 

7 - Yıae aaat (9) da 
Cumhuriyet Halk Par tlıl ile 
b6tQn le!fekkOller, cemiyet
i n •• m<le11eıeler tardın· 

dan haımlanmıı olan çelenk · 
ler AtatOrk park ındaki 

Atatl\rk Madalyonuoa ken 
duktan ıoora ıtadyumll ıe· 
llnecektlr 

8 - Subaylar, memurlar, 
teıekkOller, cemiyetler ve 
bütün halk aaat (9.30) da 
ıtadyumdakl yerlerini almıı 
bulunacaklardır. 

9 - TalebelerJo, ıporcu · 

ların, m murlaran , teıekkül
lerln ve hnlk ıo ıtad1umd11 
ki l11al edece fı yerler, Emnl
yet ve KGltür 1Jlrektörliiklerl 
ile Belediye ve Beden T ubt 
yf!ıl Bölıe Bııkanlı§ınca ay
rıl•r.ak memurlar tarft f ı n d n.n 

........ , .. 
Millet Büyük 

Mecl ·ai müza
kerelerı 

(Baıtar f ı blrJncl aa yf ada) 

mü:ıa kereal yap ılarals k abul 
olundu 
Abıdelerlo tamiri, iı llm

IAk ı ılerl ve haller, Vakıflar 

U mum MOdürlüAOoc eld ka 
nun l l y lhalarının birinci 
m0zakereler1 y pıld ı Bele 

d iye 11oırlıu ı de htltnde kil 
z teıktlatı olan vlllyet mer 

kezlertndeki emniyet mü

dürlerine u lahlyet verllme
ı lne ld k nun bir 
fıkra ila'fcel hakkındak i il. 
ylha üz.erinde muhtelif hatip 
ler ıöz a ldı la r . Dahllly Ve
ktll Faik Ôztralun m evzu 
Qze rJode kl luı hııtındaa ıon 

ra la yıhanıo Dah ı lt ye Eocü· 
meofne hı•alaıl lrahul olun
du. 

11 - Saat (10) ela Valt 
•• Parti Baıkanı 7anıada 
Kolordu Komutıeı ile Halk· 
eYI, Belediye Relıl, KGltGr 
Dırekt6r6 olduiu halde top· 
lantı yerinde baaır bulunan 
talebe Ye ıpoıcaları aellm
ladıktan ıonra t6rendelsl 
yerlot alacaktır 

12 - Bunda o ıonra Kol
ordu bandoıu tarafından ça• 
tınacak lıttldal marıına bl
Uin talebe ve ıporcular it· 
Urak edecekler ve bu ıırada 
evvelce Belediye tarafaDdan 
hazırlıamıt elan dlrele Tlrk 
barraiı çekilecektir. 

13 - Belediye tarafın

dan bazırlanmıı olan k6r· 
ıüden Vah ve Parti Bııl&a-
01 taraf ıodan bir ı6ylev ve· 
rllecek •e bunu mOteaklp 
tleha evve ~ ce V li ve ParU 
Baılsauı tenfından 11çllen 
bir talebe ve bir ıporcu ıell• 

cin 19 Ma y11 ılinQnOo ta
rihi kıymetlnt ve tporuo bir 
uluıuo beden knbtllyetl ve 
karnld erlol yükseltmek hu
ıuıuoda ve yurd mOdofaa-
aında oynıycıcaiı r ola te· ' 
baıüz ettirecek kıta blrn 
ıöylevı dınlenecektlr. 

14 - 86ylevlerden ıonra 
okul talebeleri ve ıpor tıı· 

ktlltı bando ıle geçit reamtne 
baılayacaklar Ye tören baı
kanı o!an Vali ve Parti 

Baıkanının ve halkın öoOn· 
deo ıeçeceklerdfr . 

15 - Geçit reamladeo 
ıonra kız talebenin jlmnaa
ttk bar~kltı baıhyacaktır 

16 - Bundan ıonra er · 

kek talebenin jfmoaatık ha 
rekltı baılıyacaktar. 

17 Sporcular ter af ın · 
dan yapılacak göıterl ye 
m açlar seylredtlecekllr 

18 Tören eonuında 

ea.ha dahlltnde ve haricin . 
deki inz i batın te1D ln l için 
Emniyet Dlrektör!üğQoce 

te frik edil cek b ir komiser 
ve miktara kafi po\ıı me· 
muru tle j odarma Merkeı 

861Qk Komutaoı ve müoutp 
miktar jandarm a er ı v.,nıfe 

ıslacaklardır 

! 9 - 18 ncl maddede 
ya z ılı inziba t emirleri Kol· 

ordu Metkez Komutanı tle 
teırık ı meni edeceklerdir 

20 lktıl L~ıeden , ıktıl 

Öiretmen okulundan Ye ıkl · 
ılde ıporculardao olmak 
üzere altı ktı ıUk bir heyet 
Memleket Hutahaoeıtle A•· 
keri Hastaneyi ziyaret ede

cekle rdir. 
21 Ôfleden ıonra lıtao· 

buldan gelen atletlerle ıeh" 
rlm 1z atletleri arasında tltad· 
yumdı muhtelif atletlzl., 
mOıabakalan 1apılacaktır. 
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Diğer alemlerde d 
h ya v ~ r I? 

Bir Amerikandlimi semadan 

T0RKD1Ll SARA ı 3 

MOSKOVA iLE 
MUZAKERELER 

Yazan: Edith Brion 
diJAşen taş içinde mikrop/ar buldu ccCthao harbinden ıourtı , sil (ı ... ııtıf.-.k poııuka.ının 

merlkada K llf ı ı ı b 1 Utlfak polıt1kuıo1n har Le h t b d 

d k 

, a orn ya· m f o 11
1 

un ar çok kıymet- " ıır ue aebeb ı yet verect';ı:. l oe l kovada, u yüz en maruz 
a i Fi ._ h d L 1 ıebebl t ı.t ld " •(Alm .. ny•oıo hararete or· At. l ••o ı• rlo en oı l ıeyletd>r. Y< •e<aı .. • o uğu, daır olan lngıltz kao .. tıolo • • • ld "u So•· buluoacaiı tahlıkelere kaııo 

L J• ••• bir kav ıOo evvel Loı Aı jrlu pollıl, ıaıı lnıtlterede umumi bir kaııa deii•ımemtı oldu•uoa bir lalıi• yayouı o ug ıeaılo edılecekth. 
ulr ıarap t" d V at hallnd tdı f • yetler 8ırlıiıolD dıt •lyaletl· uccan ıı lyor tlson de i• raHtaneal mü e • rar.ae, dO delildir. Potenıklnln dOn Bükreıt• 
,. o~. l T Occo rı n bıo do il ol o d Orl OtOne .. r mlıtır Bu ra. al oaler le 1111 fak ak !ederken lo11tlter enin' önüne ıeçtl· o in ıa ma .D't yle deilı«•il Romen - So•J•I ıbltllllarıaı• 7• 1 Loı Aojeleıe doiru ıatane Amerıkınıo :n mOm loatlıerede, lltıfak polıttka11 mez ad eııııı bir harbi ha· hakkındekl rlyafeılerl d~o ballı mık,.dlJl• fapmıı ol· 
1 erlerken olomobllın 1111111 laz ve on büyük taHlone bir IOrlü popüler olmamıılı. zırlamakta olduiluno hiç bir gelen iki haber t•kıf P • • duiiu ıörOım•ler •ynl dip· 

lıllkamette, 1olun (berine ıld fr. Bu rentanede dGnya . Bir müddet ıonra, ittifak ye memleket artık füphe ede mfıUr: d JomaUk faaltyet cOmleıln-tlmı k L 1 db 1 - Bir buçuk ıene en 
e flal bir alev lnmlf. 1110 en bQyQk teleıkopu me zecı te lr politikasına mn. Anealc, bızlPr bu harp l dendir' 

Alevin lndıtı yerden taılor, •cullur. •Kolektı•lzm» adı Yertldı. rt.ıhıunun A•ıupedan UZ· h•rl münhal olan S•••··; fak•• So•Jeılet blrlıllnl• 
betonlor hnaya fırla•ıı ve Vılıon d•fo ruataueılo Franıa ile y•pılın aıkerl it· aklaıtınlma11 ıa.,m ıeldtil tin Varıo•a elçıltlona, ık; ıarpte daha baık• komıu. 
dthıetlf bir ıtııOlUl ı11t1l- deki teleıkopun optık ayna- tıfalr, yeni çıjıra atılan ıJlı kanaatinde olduAumuz fçln, LthlnofuD a''şttfa11D:::.1DID· lali ' rdır: lkt küçGk Balbk 
IDlf. lara htç bir raaatanede me• rearei adtmı ttıktl etti; fa· kartı tarafın barp rtzllcosu· eün •onra ar?o ID edil· devleti olan Lıtnaya H Fın 

Ş6fer otomobıll durdur cut dejtldır. Bu aynalar o kat lnıılfzler, buaQn takip nu büyOtmek ujrunda sar de yeni bir e~çı lıta:, ki bu laodlya ve meıele, bu ctbet-
muı. Ttıccar otomobilden in kadar ku~vetll ve huıu bir etmekte oldukları polmka fetme"te oldutumuz 1ra1ret mııur. Deme o UJ L b te daha baıka bir manzara 
mıı. Yaya olarak bir kaç h6rOı kudret ne maltkllr ki, ıle, •aktılo hube ıeb.bı1eı lerl iki mıalıne çıkumakta· lıtll• keyfl1ell, Alman • k aızetmekıedır. ÇOnkll Hal· 
JGz metre tlerlemlf, bir de adı bir mumun •t•iını 12 •ertc.ilnl iddia etUklul bir yız . lttıf ak polıtıka11 çılırı dlnıına kayıttı• kalDJa tık deoızıoın kOçOk memle rıe 6 a H k ·

1
-1 b b yold .ad t arzuıundaa •• kollektıf eDJ· 1 1 1 rau1ı: ı la ir o Oı kilometre me11feden fark •, • e a, ııçrayank ılr· na ilk önce upanlar, orta terklodeD ketleri ıkandın•• mem •· 

lllermlıt Jo.uo tızerlne tnmlf, edılebıltr. Klloatı dolduran dıler. Yeol garanti politıka· A•rupa dH·letlHI d~~ıı, de aı1et ıı1aaeUolD V ketlerinin dalma taraftarı b&1:ı.k bl k ı 1 il l ı • doır.ruut olaro•Z· Halli ar-
u r arater açmıı. mtlyonlarla, trlllyoolarla ki· ı, oıı ız er n otomdık olan mokrat de•letlerdır. Bu ıubar· • 1 bu joU o duklan bitaraflık mtıtılloe 

TGrcar fe~kallde kork lometre meaafedekl yıldızla harp taahhGtlerıof 6 'çüı0z la, MılAno paktı, bir emoı· tonda Krerodıntn DJOoa· ıtddetle aadık kalmaktadır· 
IDUf derbıl Loı A.l)jeleH ıl- rıa pa11\tıları bu aynalar 

18
• bir tekle ıoktulu gibi, Mos yet paktıdar. Polonya tl• ost•D,:uıuoda laf 

darek polııe Yazlyetl anlat- yeıl ode "çllı r ve let k 1 k edl kov• yı. loı• llzlerln aa ı autl Mıll no lobi 1 i nde' bizim aebotıerı l•k YIJ• I a aktıdor. Bu mtıtlğl kendi lehine 
ınıı. Pohı derhal harekete ltr. Bundan dolayı Amerl~a- arabuına koımak teıebbQ- ittifakımız, ıl•aıl •e as._ .. ,, ileri geldıjl ıanı iP 1 l ıstıımar etDl~Y• çallt•• Al· 

3 ... '"'" 2 - 8. Molotof• oı• te· l•çmfı, Yaka mahalfne re dakı Vtlıoo daiı raaataneal- olarak •aaıflandırılmaktadır. bil t·'·ltf· pıanya onlara saldırmazlık ll r•oıo ıkt .. cl muk• .... l d n•ıı: E .. ı, bu bir obllı nlo optik aJnalaıına •Yer Almen orduları boıkumaa· ' u 11 Lıt•t•ol•• p•kll akdetmek tek ılın e 
IDermlıl, fakat 1er yQzQn- yOzQnOn 16zO» ltml vertl. ne ne hararet Arzda, bu üç danı L{omada Muıaoı•nı ıle lerınl ancak . tl buluolJ)Uf ve bunun bitaraf d 1 ' ııt faıı dolayıtt1le Sovye • 
•n ıe mıı detıl; aök 7Q· mııtır. unıur olmadan hrç bir uz. ıörüıürk~n, iki dıt b•kanı d ~ mıf lakla teııfı mOmkOn J~alne ıo d .. rın daı ıl1aaetıntD 1

•'
1 

d ıı 
n e aeuerl bır tekilde do Ruatbane müdO.ü, gökten •lyet me.cvdlyetlnl muba 1alnız ıündehk polıtıı-a me ur anlaım• ıeklı 

0 1 

ujunu e · l • olmadı,,.ına emoıyet ge V b kl f aıarak Kallıraoyanıo ıtıaal do,.. taıı, pıolu6r, laza edemn. Halbuki, 10 ıelelerlol d•iıl, ıkl memle • dl ••••k rı 10un61ıo. e u te 
1 1

' 
bir k610nde bir otoıtrat Lıppmanna baYale etmııtı r . ma taıında bulunan mlk ketın müıterek meof aatle dıkten ıonra teY looılıs el 8 RooıefelUn me11Jına bir " 8 f emrınl aımıı oıan • b t d mııh 
1.1aerlne inen bu mermi, u. . u P r o e s ö r mtkro· ropların, arz mablOkları rıle allkalı tekmil bayati t yeril cev•P tn• ye ın • .ap · 
al1edo 31 kılomelre hızla blyolo]lk araıhrmalarda bıl- olmadıklarındeo htç bir ı•· Hhalorındakı mOıtakbel me çoaıne, ı•r•kll t•••n• Bu keyfiyet de allkalılarda 
inen 3 kıloluk bit ıema la ba11a ıöb .. tll bit mOlehu· fe ıhıtyaçları fok gibidir. ıal l•l'lktnt de tedktk ede- m•~:;çl bu ke1fı1el, mu•· B rl•ı k Deuletler rotsının 
tından ibantmlt! 1'111\ır. Pıofeaör tııın iç kıamın· Profeaör Ltpp-ann, bu mi · rek ıörütlllOtlerdır Mukad· ~ ~ OD ber· telk&olerıolo ıemerealnl ••r-

d b ! 
u : len&D bQtün ıç yuzut Şaphe yok ki, yer JÜZÜ- en lr keç kOçOl. pı:rça alarak k ı derat bıflılığı olan ıkl mem veJ• ruekte olduju zannını uyan-

b k 1
_ k rop arı ha•aaız ve ıuıuz raldaımıı oldujuDU ı. 

ne 16ktea, aQade wO• mil h mi roıao altında mu· b b IPlcet arasında, birini veya 1, çıaan dırmııtır. 
• 3 • lr tO On içine, um sıkı ımfizakerelerde orl• b Al 

Jondan fazla taı d"ım .... •·te ayeoe etmıı. zamanım,za k öbürOoQ do~rudan dofruya ö leOJlf oı- Buo~nla bua ..,, man 
u ~K •patmıı, 11fırıo altına akı müıküıatın artık 

0 
p ı dır Bu t tl il b kadar hiç bır tnıao ao"ı"n.rı. 0 d allkadar eden meselelerd'"' 1 y nın 1934 de oıonya l • 

· • ar, c ıamn lrer u u y6z ereceltk bir ıoAukluıA ... du9uou ıfade etllle · 
toz hnuldlr Boılukta ser· görmedıfl bir bu kaya ıa- de müıterek bir menfaat ba Loodra ile P•rıtıD antıklııo akdetlD•f oldutu anlatlD•Ja 

hlt l T 
bmılımııtır. Mıluoplar altı b f ı si terbeaU ıerl hlr h ld l l d o muıtur: aıtı~ bizim lı mevzuudur. Bundan do bir mu •· k11rıı tara ın • ,,,, · 

• e vızı vızı o haf ta bu vazlyelte kaldıktan mlntern blokuoun b l k sıoı tahdıt eder mahiyette 
laıan bu t 1 bası bakterılerlmlze benzi- laJı, mOıterek menfaatlerin, d ,er• ı ece aııar, arzm caıl- b l ı y aD verdıiı mani kOçOk deflet 
bealne kapıl·rak ha•a t•b . yen mikroplar bulmuıtur. ıonra, profesör bu mikrop bu yeya ıu hidleenln bir ıs · e el D• m• '·I rdım "' " .. L k ı ı. umumi bir karııh• 1 ya ter için pek de emniyet ••-
lcı11oa 1 1 h 1 1"8 at bu yolcular, bize el · arı tearar muayene etmıı: tlsoll te•kıl edeceil ıeklld• yerıoeden B lr rer er, ava f e te· H I v ,;c paktı manzara•• S rlcl bir bal detıldlr. u ne· 
IDaa edince bir alev o.hr ve banın derlnhklerlnd n rel l i yaııyorlar ! bır hududu 1oktur. elde etmek •ıtedıklerl o• •iden bir paktın Almaaya-

ha•adn taballnl ederler Bt- mektedır Bu keılf' «meıkaa don. N L h • b lıca uo· ... u S 
1 

eteklm, e ıınetclerJ yet yardımının •1
1 

T"rkl 010 elinde bır tazyık lletl 
zı ayı omı1ııcak kadar "'Ok 1 ki x. h u lll yıldız kayması dediği T Y• arın ço u.u ayalini de bunu& farkına varmıılar· ıurlarıodan biri 1•

0 
haline ıeldıjlol ve meafa-

llalz hidlse bundan baıka zaman taım içinde kalarak hakikat kılacak, buou bır dır. «Reıtme Fasclıta» a•· •enin lttlrakl, B. Poteıodkl· atlerloe hizmet edılmedılt 
btr 

1 
... ., dexıldlr. mllJaıca kllomelrehk me f 1 ) a. ı. , 

1 
en .. 

15 
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Alman gazetelerine göre: Polonya Dan 
zigde ihtiyati' 

tedbirler alıyor. 
ü_rkiye İngiltere 
anlaşması (Battarah lldacl aoyfada) 

lede bulunmak . 
(Battarafı birinci ıa1fada) 

tt uzun samandanberl Türk
leri memnun etmtyea Hata• 
ya Ttrklye7e bırakma11 bek· 
lenmektedlr. M6zakereler 
oetıcealode bu arazı T6rklere 
doataae bir tekılde • Yertle -
cektlr. Hatay meaelHI bal· 
lolunur olmaz Türkiye ile 
Fraaıa ara1ıoda bır .. kert 
aolaıma tlln edılecek bu 
anlatma Tark - logtlız mua· 
hedeılnln eaaılan daht1ınde 

olacaktır.» 

Dilnyanıa en çok 1ahlan 
ıazehıt olan Dnh Eluprea 
Türk • lnglllz enl•tmıuı mQ 
oasebetllc ıu aatırl rı yaz 
mııtır: 

«loııltere ukl bir müt· 
tefakt olan TGrktye. lle yeni 
bir lttıfak yapıyor. Türkiye, 
her •aman lngıltere ile doat 
eeçıomtıttr. Hattl Umumi 
Harpte btle, Türkler bızlerl 

Almanlardan fazla ıayar
lardı. Zımamdarlara onları 
bizim aleyhlmlse ve bir ba 
kıma, bizim liderler de biz 
lert onların aleyhine harbe 
ıQrGkledller. 

Harp tamamıle hiaumıuz· 
du 

1921 de •t•i• yukar, a7nı 
hatayı itledik. takat o za-
man DallJ Ekpre11l11 nOfu· 
zu ıtya1et aleminde ilk defa 
olarak kead5al aaıterdı. 

Gazetemiz Yanaahlar na· 
mına TGrklyere karıı barp· 
etmeli proteeto etti Hl· 
dıeeler bu tanlyeuln isabe
tini 16ıtermlt bulunu1or. 
O aamanld laıillz bltaraflı· 
lı buıtıa laıtltere1e ittr 
dost kazandırmaktadır.» 

V atlnıton, 11 - Ana do 
111 janııoın buıutl mubabl. 
rl bıldırtyor: 

Amerlkacla neıredllen lı 
tan bal telirafları anlatma . 
nıa ehemmtyeUnt tebarGa 
ettirmektedir. Ştmdl bu bu· 
ıuıta bir betmakale D•tr• · 
den A.11oclated Batlmoreı 

bunun MOnlbten beri lnıtlte 
renin en büyOk munffakt 
J•tt Y mlb•erln ıttlaam 
mea ederek •a mnbım ted 
bir oldufunu •• loıllterentn 
kendinin ve 7enl müthfık· 

lerlnln Ynlyetlerlai ~ok tak 
vtye ttllını ve aalaıma 

TOrklyenln o kadar detHee· 
d laıı lterenıo muhtaç ol 
dulu mua veoetl temla etti· 
l·nl harıtamn AtatOrk ve f. 
met loöoü m mleketının 
ehemmtyetioJ aöıterdtlıot, 

TGrklyenln b010k kudretı 

aıkerıyeal tayHlnde lnıtlte· 
r Mııır, FthıUo Y Suriyeyi 
muhafaza edebtleceftnl, aa-
lat ma ltal1anı• Akde o izde· 

t meeaetlertodea mütevel· 
hd tehlikeyi mcıbım mlkyaa· 
ta azıılttıfı ııbı Bulıarlıtan 
ve Yuıoılavyaaın vaziyetle· 
rlne de teıl ve lngtlterenln 
Ruıya ile anlaımuını te1hd 
edeceilnl, bnau yanında ro· 
manya - lrııl tere anlaıma · 
ıınıa t ferrilatı kablltaden 
kaldıfını raııyor . 

. V •t•nıton Star IH 1•11• 
anleıcnanıa ebemmlyetetlnl 
kayıd Ye Türlılrenln ro1Q 
b rp halinde heHp edtlml
yecek kadar milbtm oldu 
tunu izah etmektedir. 

Tokyo, 17 (~.A.) - «D.N 
8 • Reıml Jıpon mehaf tllerl 

loı•hs. - Tark anlatması•ın 
akdini lngılterenta ltalya Ye 
Almanya aleyhine miltenc· 
clh çemberleme ılJaHtlD• 

btr delil elarak tel&kkı et· 
mektedırler . 

Buauala beraber, Nltl Nı
tl, Tokyo A1abt Şımbuo 
ıazetelert, loıthz ıtyaHtlnto 
aaoak muvakkat • bir mu· 
vaff aktyetl olarak ad ettik
leri bu anlaım••ın teelr Ye 
akıılerlne lüzumundan fazla 
kırmet yerılmemeelnl taV1I· 
ye •diyorlar 

V arıoYa, J 7 (A.A.) 
Anadolu ajan11aıo 
muhabiri baldtrtyor: 

buıual 

BiltOt ıazeteler, Baıvekl · 
ltmtı Dt· Refik Saydamın 
Türk - loııUı aolaıma11 
hakkıadakt nutkunu n kley 
lemat ve bu nutkun B M. 1 

Mecltılnce müttefikan tantp 
edıldıjınt memnuniyetle kay 
detmektedlr. 

Gazeteler bilba11a, bu 
anlaım• ile allkadar olarak 
İtalyanın Akdentzdekt vazlye 
tınt mliıkülltaoı da taerth 

eylernekted•r . 

YIDe Polooya mebaf111 
Almanya Daaslie kartı ha
rekette buluadulu takdirde 
Fraa11z, laılltz ıaraatllerlnlD 
fıtltyata eeç•c•iınl bildir· 
mektedır . 

rlıte bududıuz memnunıyet 
mevcuttur. Parlı matbuata 
bazı fedaklrhklar mukabi-
linde Fran11zlarıD da 
1akında bu ittifaka da· 
bil olacafını, maamafıh 
loıılts - Fran11z JoıtluAu 
mtıoaubetıle 11 mdtden lo · 
ıılız - TOrk lttllf andan lıU 
fade edcceilnl yazmakta 
dır . Berllode efklrı umumi 
ye ıaıkıo, matbuat kızmıı 

btr haldedir ltalfan mebsfıl
leıl ııe, bu lttıf akı feykall 
da bir hldlse olarak ıor-

melde ve halyaıan çember 
lemul ıuretlnde mlit lea 
eılemektedır. 

Atıoa, 17 (AA.) Ga· 
zetelt'r TGrk ·loıılız müıte· 
rek dekllraayonu hakkında 
bir çok tehirler ve telgraf 
haberleri ve aynı samanda 
Relıleumlaur lımet lo6a6oüa 
Ye laıtltere ıle anlaımayı 
mBzalrere eden Tlrk aaaır
larının fotoiraftaraaı neıret · 
mektedlrler. 

Gazeta Polıka Ttlrk - Ja. 
ıtlls anlatma11010 Anupa 
merkeslertndekl aklılerl hak. 
kıada Parlı, Berlln ve Ro
ma huıatl muhabirinin tel· 
ıraf tarını da neıre1lemekte
dtr Bu telıraflara ı6re Pa 

____ .;... __________________________ _ 

Hücum botları 
(Battarafı tkloel sayfa.ia) 

mak tartlarına iyi, yani aza· 
mi riayet etmezee kruYaz6 
rQ batırayım derken kendt
ılnl• batma1ı daha mantald 
bir laal alır. 

l 
•ıaml tekemmlle ulaıtaulı
lu. 

Torp'l atan bu bQcumbet· 

Eier bir harp unuarıda 

botlarle hOcum mevzuu 
bahıoluua, bu da, taarraaa 
maruz ıemlnlo dlkkattnla 
mOteveccıb oldulu nokta 
elan ıayrt bir noktadan ya· 
pılmak llsım ıeltr. Bu ha· 
cum a1al zamaalla laava 
kuYvetlerı1le bemahenk o!a· 
rak yapılmak ıeHkUr. Ztra 
hava kuvvetleri ıemloln 
ataıtndea bir luımını kendi 
6zerln• çekerek bCicumbot
lara daha ıerbeet hareket 
amklnını temi• ederler. 8u 
takdirde yirmi, otuz, kırk 
biicumbotu ayaı zamanda 
harekete ıeçlrmek ve bun 
larde\n bir luımına • atet 
4uvarının araaıadan ı•çerek 
rolltarfnl ıfa etmek fıreah 
verıleblltr. 

Su takdirde, kruvaz6r 
mahvolmuıtur. · Hatırlamah 
ki torpltoların keılf blr t• 
kilde hGcumu ı a Y • • i D • 

de d a r kı jutlaad deni• 
mubarebeel • ı n a ı ı D 

da lniılız amirali Jellfço ı• · 
rt, çektlmele mecbur oldu 
ve bu ıuretle Alman donad· 
mHı toptan mıı.bvolmak fe· 
l&ketlndea kurtuldu. 

• HQcumbotlar hakkında 

Frao11z mecllıl balarlJe ko· 
mtıyon relıl J M Reoailo· 
ur ıu dikkate t•Y•D mald · 
mata Yeriyor: 

HGcumbot, blanfıbe yeni 
lcade dılen bir deniz harbi 
Yat1ta11dır. Bunlardcr.a biri 
ltalyan babrlyeltlerfoln lda · 
reıl altında, Aclrlyatıkte bir 
tecrObe 1eph Y• parlak bir 
netice aldı loılltere ve ltal· 
ya babrı1ehlerl bldlee ile 
al&kadar oldalar Ye o za
mandan bert bu bilcumbot · 
lar (berlacle fahtarak o•ları 

lar yirmi metre uzunluiu•· 
da, otuz tonluk ıemllerdtr . 
Keadalert saatte doluan 
ktlometreJ• kadar ıürat te· 
mla edea tayare mot6rlerly
la teçbts edılmlıUr Faaliyet 
daireleri, lkttıadt ıQratle 
l ODO kilometrelik btr daire 
olarak b11ap oluoabtlır. Teı
ltbatlarıaa (ıellace, ıemlnla 

ıGratl torpilin ıQraUnden 

fazla oldulu için, ıertdeu 
atılan tkl torpil, 13 lok btr 
hava daft mitralyözü, yahut 
Pom·Pom allı Yerilen kOçOk 
otometık toptan ibarettir. 

Bu ılnkil dutroyerler, 
kaçak kruvazörler ıayılabt 
lirler Bunlar, itle hizmet 
ederler. Ketif yaparlar, 
, .. çitleri kollar, ı:ırbltlara 
.,. aakltye ıemUer,ae refa · 
Lsat edcrlu, nıbayet harp 
eenaaıoda düımao eemılerl 
nl lttenı!eo manevrayı 

kabu'e mecbur •trnek ro 
luoda kullaaıl1rlar. Otnae"
aleJh bunları• buaan tf a 
ettt lerl bu hizmetlerden 
dolayı bG,Gyea hocımlerl 
ve klf f ıelm•1en ıilratlerl 
yls6ndea ıeceh ınndiiılü 
baakıalar yapabtlmelerl ta•ı· 
ları azalmıtbr. lıte buglinki 
h4cum botlar dellroyerlertn 
vaktiyle 16rd6klerl bu bu· 
kın vazlfeılal ve btyGk ıe· 
mllere Hldırarak onları ba· 
tar a amellyulot ı&rmelc 
için yapılmaktadırlar. 

Bır muharebe meydanın 
da ü\ıGI hareketleri•• ya
kın ve bir ıurup halinde 
dGımanı t•ıırtınak için bun 
lar peklll faydalı olabilir · 
ler. Buna mukabil hGcum· 
botların zaaflarıaa ıeHlace, 

suyun iizerlnde alçak 
clıtmler olduklara için ka • 
mandaları yoktur. Rn,et 
kabtll1etlert lıe çok ekıık · 
tir. 

llMA.YlS ... 

Moskova ile 
müzakereler 

ı-·~-1'Tfr·
Fahriye Altaylı 

KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM BİRİN· 
Cl SINlF MÜTEHASSISI 

Muayınthanı: Milllkuvvtller caddtıl Nfl: 114 
PAZAR G0N0NDEN BAŞKA HER GON SAAT 11 

DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VI 
TEDA Vl EDER. 

(Baıtarafı OçlncQ sayfada) 
kartı hazırlanan m6daf aa 
cephellnln dıtıoda kalmak 
için btr ıebep tetkll etme· 
ıtdlr . fılhalatka bu memfe. 
ketler kendilerine bu cephe 
meaıuplann.ıa verllebll~cek 

olan ıarıntlnln bltaraflıkla
rını ıhlll etmHlade• Irk· 
mektedtıler. Bunlar, taabblt 
eden deYletler içinde yalnı• 
SoYyetler btrllllnln kendile 
rlne 7ardım edeblleceilnl 
tlerl ıilrilyorlar Ye btr Ruı 
aıkerl y rdım1na karıı bot 
outauzlukluı, büy6k harbto 
hatıralarından kunt almak
tadır.» 

................... 

La Republ que 

Londra ve Moskova: 
Almanya ıle loıılterenlo 

en yakın menfaatlerl mth· 
verln muhtemel bır taarru· 
zuoa karıı Balhkla tıukl 

Akdeniz arasındaki deYlet· 
lerlo lıtıkiiltnı müdafaa hu· 
ıuıunda tamamen tete buk 
etmektedir. Bu devletler Eı· 

tonya, L'!tonya, Lltvanya, 
Polony , Romanya, 8ulrarlı 

tan ve Yunanlıtandar. 
Battıktan Karadenlze ka 

dar, bu tleYletlerin lıtiklill 

So•yetlor Bırltllnl• bududu 
ou örter. Cenupta, Roma•· 
yadan Yunaalıtaaa kadar 
yakın t•rlua ve 1 eılterenln 
mahreçlerlntn hl••Jetl mev 
zuu bahlıtlr. K.aradeatzle 
Akdeals arasın.la ıeçtt Uirk· 
lerJa elladedtr. Onları• SoY· 
yetlerle elan iyi mGoaHltet · 
lerl dnamh, lnıtlter• 6le 
anlat•• arzuları klft dere· 
cede barizdir. 

Almaa1•••D laarpcl talı· 
rlklerlae lteda va bir ııda 

temta et••k korkuıu mGı 
tHaa, lnıllls hlk6 etlala 
Soyyetler btrllflrl• petl• Ye 
kati l.lr ittifaka atıl•amalı: 
buıuıa•4akl arzuıu pek ta· 

rltlr. 
l•ıllız, maayyea bir ıa· 

haya, kontrol etlebiltr. Hadi 
Hlere ve muayyen l.lr he· 
yet• ınblHr etmlyen taab· 
Mitlerden dtbıet duyar. Bil 
ha11a AYrupaya ahi tıab· 

hitler~en dehı•t tiuyar: 
rltanya dalanam f raaıa 

ı llmette ol adıkça emat 
y•tt• olamtyacalı hakikatini 
•• lcadıır azun zamanda ld 
rak etmlt o'duiu malQmdur. 
Sevyetler Btrhil1le peıl• 

bir tttcfok ona meçbttle kar
tı Itır taa bit rtbt 16rla -
mektedlr. 

So•yetler Btrlljlyle .. Dyük 
Ôrltaoya •••f aatlerJnl• ıl 

yad tetabuku HHD ancak 
tlmdılık ve fillen Baltık ••• 
taka11yle K.aradealze •GD 
ba1ırdır. Garpta, daba az 
yakı• olan bu tetabuk an 
cak beyetl u•umlyeıiyle Al 
maa tebllkeıt buıuıuada 

evcuthu. Akdenisde bu 
tetabuk loıllta - ltal· 
}'OD aaaaı HIDl bosmuı t•· 
llkkt edtldıtı saman mev· 
&ut ola~lllr. Merkest Aıya· 
da lalç me•cut dettldlr. 
Uzak tarka ıellnce; latr la· 
ıtllz Ruı lttlf akı lnıalızlerl• 
Aı11erlkaaıa 1ardımtyle Ja
pon mıltterlerlatn tetel.biı· 

lerlot, tHlıdo etmlye muYaf · 
fak olmak lmltlerlol boıa 

tıkarndı. 
Nıbayet, Portektzden Ye 

l 
fıpan7adan Amerlka1a ka· 
dar Arap c:llD1a1111da• Hıad 

Vilayet Daimi 
Eneünıeninden: 

Vtllyet için me•cul ıartnameal mucibince mGba1aa 
edtlecelıı: 3000 lira muhammen bedelli blamet otomobili 
18 mayıı·939 terıhlne raatlı)•D pertembe gQnCi eaat 10 da 
lha\e edllmek Qzere OD bet gQo mQddetle açtk eksiltmeye 
konulmuıtur . 

lıteklıler l n yukarıda yazılı sıftn Ye aaa\te muYakkat 
teminat olan 225 lirayı malHndıfına yatırdıklarına datr 
makbuz veya bank• · mektuplarlle Vtll,et makamında 
mütetekkll Daimi Encümene mOracaatları tlln olonur-
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hdremit Belediye 
Riyaeetinden: 

Belediyemiz elektrik santrala ıç ı o 75-90 ton mazotun 
açık ekılltme ıle milbayuıDa karar Yerllmlt olduluadaa 
30 5 939 ıah ıtlol ıhaleıl e•cGmen hu•uru•da Japılaca · 
jıadan tallplerla bu ba1111a ahi ıartaamerl ılr••k lser• 
Eclrem ıt beledlyeJ• mtlracaatları tlla eluaur. 
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Bıhkısir gu h hukuk l Bıhkısır tıcarıt ıı 
hl~iıliğindın: ıınıyi o~ıım~ıı: 

lahkeıtr Poıta - l•lır•f 
ldarHIDe izafetle M6d6rG 
Mehh Eaılo taraf ıadaa Vt•· 
dantJe mahallHIDclea Hkl 
müYenl Muetafa otlu Fab 

Ralakeılr vlliret •erkesi· 
DID Anafartalar •aballHla · 
de 14 aumaralı baaede otu
ran TarklJ• Cumlatnl7etl 
tabaaaıadaa olu, milli k•Y
vetler saddeılatle Kaptla• 

rl Palamutcu alerhtDe aça oteli altıadakt l 6 nu•aralı 
lan alacak 4avaııada miti· dflkklaı tkametılhı tleart 

delale1b fahri Palamuteu- ittihaz ederek 938 yılıadaa· 
ya ıönclerll•• tlaYetlye ize· beri aaaatfaturacılak ttcare· 
rtne maballl tkametl meç- tile ltUıal ettıttal ltera• 
bul buluadutuadaa htla e.&ea Halil •il• Altti•llah 
teblli ıatie kıha•ıt maltke· t.G~Ok Çalı•alı• 8DYaaı tt· 
mece teltlllatıa lllaea tfa caretl ltu kere (lıla•lfataracı 
11 lıı:ararıtr olmut .,ulundu- Abdullah Klçtlk Çalr•ak) 
tundan •urnatleyhla mah olarak teı~ll eatldtil ıt~l 
keme ılnG olan 19 hazl · t.u ••Ya•ı• hm sa ıekll 4e 
ran . 93Y saat 11 .&e Bah- Tirkçe el yazıetle (A. Kl
keefr ıulh hukuk mabke çlk Çakmak) elarall tlearet 
meıtnde lıaz1r buluamadıja kaauauauo 42 acı •a4tle· 
takdirde bakluada a•Y•P ka· ıl•• 16r• Bahkeılr ticaret 
rarı ••rllecell llzuumu teb •• ıanayl eda11aea 17 1 tlg 
lllat makamına lratm olmak tarıhtade 1077 ılcll aay111aı 
laere illa oluaur. kaydedıltllil tllo olaaur 

------------------------------
leaelertlen lterl apnndlı,t · 

t•• muztarlp nı l.ısar bula
nan reflkaaua a ellyataaı 

1GkHk bir maharetle ifa 
buyuran Ma•leket Haıtahaae 

ılalD delerll operat6r11 dok
tor eayıa Say Muıtafa Şa-

dGayuın• kadar, HDabl Af. 
rllaadao Avuıt11ral1a Ye Çt· 
ne ka.lar, loılltereDID •• 
peryallıt ılyaaett kom6atz
me karıl bir mü1amahayı 

ifade etlehtlecelt herbanıl 
~lr harekede tellf ejile· 

mez. 
Bat HaeaieD .. erl ı s •• ,.t

ler Bırlıilaln '9aı dGı•••· 
ları J•ponya •e Hıtler Al· 
maaya11 olmuıtur. Jakonya· 
ıua ilk fırsatta Vlldlvoıtek 
üHrlne atılacalıada ıüphe 

1oktwr. Aclolf Hıtlera ıelta· 
ce, prioramıaı cleflttlr•lt 
deitldır: KomGD!zmt lmlla 
etmek, Ruıyada Almanlar 
lçla l.lr «hayat ıaba1ı» fet
laetmek. 

MoıkoYa, ıarbtn bir Al 

i.aaa Ye haetabanecle bulundu· 
lum mG.41i~tf• yOkHk '91ral& · 
ka ı&ıteren 4oktorlara hemıl· 
re Ye hHtaltalucılara mta· 
aet Y• ıOkraalaramıD ıblllı· 
aa dellleUnlal rica ederim. 

Bahkeılr lıkln ille· 
muru Cemal Tlrk6s 

•an tebdıtlial Raıyaya del · 
ru at•ak lıtetllii flklrl ı•· 
~tu lçlade 1atar. •• fıkır 
MoıkeYaJa bir ~ok hatalar 
tıletmiıtır. Bu laatalarlll ••' 
tıceıt Alma• orduıuaa Kar · 
pat Ya.itlerine ladlr•ok ol· 
muıtur 

Bu ına, kendini ıarblD 

bir lbaaettae kartı lroru•ak 
için, SoYyetler llrllil Ro· 
maaya Ye Poloa1a1a rap•• 
caiı Jar.&lm Yadlerlal, ıarlb 
Ye ketin bir ittifakla ldet· 
mek lıtemekte4lr lu bedel 
alerbtarları muyaff ak ed• · 
cek paliar 1.ahalı 16rOna1elı 
tedlr. SoYJetler Btrllll clab• 
iyi 6rt6amek lç&n keadtol 
blıl.6tla açmaktadır.» 

Luclen Romt•r 

---8a11ldıjı yu: V diyet Matbaa11-Bahknlr 


