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P o e kin Lo draya gidiyor. 
İngiliz kabinesi dÜ~k"ü"ioplantısında İngil
tere, Fransa ve Rusya arasındaki karşılık-

lı yardım paktını da tasvip etti. 
Londr ,25(/\.A.) - H&was 

•janıının tıubbarahna ıöre 

dn., ftkf m üzeri toplanan 
loıılız ka bıaeal, !uııltere, 
Ruıya •e Fr DH raımda 
4oArudan dotruya yardım 
eıaııırnı htıhdaf eden Üçler 
Paktını eıaı Ulbaırlle tanlp 

•tmııur . 

Loodra, 25 (A.A) _ Bu 
ıabakt Londra ıazetelerl 
laıtltere Hariciye Nazırıoıu 
refakatinde Harbiye Nazare 
U müt huııalara olduiu 
halde So•yet orduıu ıefle· 
rıle tematta buluomak ve 
K.ızılorduoua orrıolzHyo. 
•aau tedktk etmek uzere 
re Moıkovaya gldece1clerlnl 

h ber • rmektedtrler 

Loodra, 25 (A.A.) - K•· 
bloe dil kQ toplantmoda 

bir mühimmat aınareU te. 
elst babıloda olıoao t dblr· 

lerı tanıp evlemııtır . Bu bu· 
suıtakl kanun projeal (Pant 

kot) bayramından ••••l 
vam Kamarasına te•dl 

olunacaktır. 

Preu A11oclatlonun bil· 
d rd iine ıöro kabine bu · 

aGnkü toplaotlıında yalnız 

laılliz -Sov1et müzakerele · 
rJnt alhüteceklr . KuYvetle 
ıbumal Yerıldtilne ıöre .. u · 
aüo Ceaevredeo dönen Lord 
Hahfakı So•yetler Bırllilne 
karııhldı yardım paktı ile 

Türk-lngiliz 

1 bajlınılmHı bahsinde larar 
edecek •e Moıkovaya ce't'ap 
hemen buıDa 16nderlleoelc · 
tir 

Londra, 25 (A.A,) -
Evenl•ı Standard ıueteıt· 
•inin dıplomatık muharriri· 
nın bıldırdıttade g6re laıl· 
IJz kabinesi So•Jetler Bır
llity!e Gç taraflı bir pakt 
yapılmHı hakkındaki Fran
ıız ptAnıaıa bu sabahki top
lant111nda tan ip et mittir. 
Pulı, 25 (Radyo) ~ Ha· 

Yat ejanııaın verdlil ıon bir 
bir haberde, laııltere, Ruı 
ya. ve F ran1a arHında bir 
prenıtp paktı lmzalaadılı 

blldlrtltyor. 

Partı, 25 (Radyo) - Al
i ma• ı•zetelert, Ruı-IDıl 

1 

lıs anlatması draf 1nda uzun 
makaleler 1asarak loıtitera 

a 1 ı Baı•ekıtı Çemberliyna h6 a ş m a s 1 • cum etmekte ve bermutad 
_ ___ 1 küçük de't'letfere tebdıtler 

lon~ra Büyük El ç miz dün Avam Kamarasında verilen ıaYurmektadırlar Bu a•••
teler, laılllz - Pran111 - Ruı 
anlaımaıını totaliter det' 
letler için bir çember ad· bir Z ıY Ltte bir nutuk söyledi. 

Brltanya polltlkuı etrafında detmekle farar ed•1orlar. 
16rtl1mede bulunmuıutur. Londra, 25 (Radyo) -

Kabine azuındaa bir Son dakikada alına• haber 

çok nazırlarıuda hazar bulun · lere 16re tPotemklnln bu 
duklsrı bu ziyafette ı6yled•il I ıGn (tarıo) burftya ıelmeıl 
btr nutukta Te"ffık ROttll Araa bekleniyor. 
bılbau Tiirk lnıllfz anlaı Parlı, 25 (A.A.) - Bu 
mHmın ehemmtyetlaf teba- ı' ıababld ıazete 1azılarınıa 
rftz etttrmtıur. bul&ıaiarı: 

BGyük ıazotelerla Ceoev-

B. Tevfik Rıiıtü Ar•s Rus gemileri Vladlvostoka tardı. redeki mubabtrlerl loılllz . 
d Ankara, 25 (.\. A )- L~n· Mosko•a, 25 (Radyo) - ~0•1et aolaıma11aa tabak-
R.~" Blh6k Elçımız Tevfik Karadeaız fıloıuoa aeaıup kuk etmıı aa.ıayle bakmak· 
1( tUi Ara. düD rece Avam harp ıemllerlnla bir kısmı, ta hemen mOttefıkt1rler . 

•'bara d L L J Jafette llD n Yeri len bir zt- bugQa V .Ad!'t'oıtoaa •ar•111 e our ıaHtHI yası1or: 
d P•rllanento asının - •e Uzak Şark R•n don•••• Üç taraflı anaı lma preD-

AQ bt 
....._-;:::-==r :z:::l;U;.;ru~p~:!ı 1;.=e~B~ii!' ft!!,!k...!,!'!!'n~a~d~t ı~h~a~k~==•!,Y~i •:=m~l~ı~tl~r ·~= ıl b l lnaıl• z nazırları taraf ıa-

B • A dao tanlp edilecek •• bu 

1 r m e i an den iz a 1t1 :::~:c~:;~~l Moıko•aya btl. 

Reaml ketumiyet• rafmen g e m ,. 1 b t 1 fU nokta Öfrenllebll-
e mittir ki loıthz - Sovyet 

fcind --- --- - ----- mlzakerelerlnde doarudan 

, ... k "be 62 k ·,;bulunan geminin doiruya allkadar buluna• 
Q l e f · d Poloaya balen derptı edılea 
N ın en endişe ediliyor. formüle kartı bıç bır 1t1ras 

evyork 25 aerdetmemektedırler. 
«Nouvell A < ,\ A. ) - 01 de derinliklere intldtfl Fı.are saaeteıl, aalaıma-
l•rı eı nıl terr » • htl. tırada ev•ell mllrettebatan '" a,. isi aın So•yetlerJD bllha .. a 

d 
.,ı Uıoda 75 metre bulunduğu mahalle, ıonra •rlnlttı d h ehemmiyet yerdtklerl nok· 

ol D e arelcetten ıalıı:it ıupapın açık bıralralmıı ol- tada tatmin etttjl k•naatla· 
rnuı olan •Squaluı• deni duıJu maktneleır daıreeıne ıu dedır Bu nokt•, So•yetlerın 

:taltı ceaaııı, dQo ... t 13 40 sırmlı oiduiu aolaıılmııtır. mütearrıza karı• yardım ··-
da (G •eenYlch ••ali) tecrtlbe «Semaeı• •e «Falkon» temelerl ye bu ıuretle kar 
lıabıUnden bir dalsa hareke- tahtelbabırlerl de «Nov - ı:lıkh yardım 1ııte111ınıa fa-
tt yapmııta. falı at daldıktan Lodoo» 01111 harelıeal ku ali yete seçmeıl lmkAoıdır. 
btr saat ıoora ıuyun yOzüne maadanı yOzbaıı Reldln em· G•&ete, franıaoın hartı 
çalunadığı 1arOlmüıtOr. rJ altında vaka mahallinde cephesine dabıl bltDn müt· 

ıb ht 1 bulunmaktadır. tefıklerl kendtılnln deruhte 
•Souplln» tabte a r • , •. 

tt 7. ı 
5 

te fcllket ııaretf olan V aıtngtoa 1skınında kilo etttiı teahhDtlHin aynı te· 
d b cAoacostla» 611lbahrlıtae abbCltlerle baihyan mOte· 

~e SqyaJuı tarafın ao dır• - menıup 12 dalııç kurtarma canlı bir anlaım• tahaklu.-
ıl"ra bir kırmızı ıaman ıra ı b tı&nd1.1 t'ardımda bulunmak kuna çahımakta o mHını 
uı-uıtur. Bunun ilzcrtne z l b d lk üzere tayyare tle harelı:et mcmnuoıret • mOıa e • ve 
C ıeml ar .. ıoda telefon teıblt e1lemektedlr. tırıl. 1 1 8 (Sonu dördüncü •a1fada) 
Qatı teılı edl mtıt r. u 

.Büyük M. Meclisinde1 

Dün Maarif 
büdcesi kabul 

edildi. 

Fransız Hariciye Nazı-
rının gö üsmeleri. 

B e fiirkfYe ve Sovyetle-onn .1 .. • t · 
rin Paris elçilerı e goruş u. Aokara, 25 (A.A ) - 86-

yOk Mıllet Mecllıl buıüo 

Maarif bGdceatnl mlsakere 
etm'f ve büdce Ozerlnde 
bir çok battplertn mGtalea· 
ları, ve bu mfttealara kar. 
ııhk olarak Maarif V elılltafD 
•erdtfl izahat dınledlkteD 
ıoara büdce kabul edilmtı 
tir. 

Bü161r Mıllet Mecllıl ya 
rıD toplanacal! tır. - ·-
Türkofis 
teşkilatı 
lağvolunuyor. 

Ankara, 25 - Toprak 
mahıallerl of ıslnl11 llf Yı bak· 
kında Büyük Millet Meclı
ılnden çıkacak kararın aka
bın.ıle of ıt teıkılltı kaldırıl
mıı olacaktır. Ofııln bufday 
bOroıu etklıl ~ıbl Zıraat 
Baakaııaa denedılecetınden 
baatraa bidayetin• kadar 
bDroaua ._QtOıa • uamelele
rlDI• taıflyHI ikmal edile· 
cekttr. 

Af1on iti de Ticaret Ve 
kileu teık•lltlandmlma mQ· 
dürıyeUae baflaaacaktır. 

Beyaz 
kitap. 

Loadra, 25 (AA) - Ayam 
Kamara11 dOn 61ieden ıonra 
be1as kitap hakkındaki mii· 
zakere1• de•am etmrıt1r. 

fıçt mehuılardan Merrl· 
ıonla liberal slnclalr •• 
Cburcbıll hükümet pl&nıaın 

loıtl&s YAidlerlnl llalll et· 
mek olduiunu blldırmlıttr. ...... 
Lehistan, Al
manyadan ala

cak iatiyor. 
Varıo't'a, 25 ( 1'ad10 ) 

Polonya 6aClmlıdekl Oç af 
lçı11de Almanyaya olan ıbra. 
eattnı azaltacaktır. 

Suna 1ebep Pelon1aaıa 

.llmanyadaa alacajının art· 
mrı olma11dır. Lehi.tan, Al· 
manya1a daha baıkaca ıla · 
racatta bulunmada• bu mat· 
lubahnı istemektedir. 

Le Journal saseteııade 

Salat Lrıce de ay•ı Mdrde· 
dtr Ye d&yor ld: 

Ba anlaımaya, ml1:akere 
ıJ Jyl yolda derlemekte bu· 
lunao TOrk • Fra•11• pakti 
da ıl&•e edtlınce elde hı, 

fllphHIZ iyi tanzim ••lllmıı 
&laenkh btr emafyet ıııtemı 

•e•cucl olacaktır. Sırının 
ufa •• dıterlaln ıola çek 
tlil Leh· fran11a •• ftaDaıa 
Çek tttlf aklaranın eylQldekı 
fena &kıbetlerl artılıı: telıar 
rGr etmtyecektlr. 

L• Matta ıazeteılnden: 
M6zakerelerin burada bıç 

kımsealD flpbe etmedtfl 
(Soa• cl6r.&Gocl taffada) 

B. Süal Davas 
) B•t· 

Parl•. 25 (RadJo - B. Bonne 
yekti Daladl1•· C••••reJdenj 

H 1 
Nazıra 0 , re de Türkiye bftyOk elçlıl 

d6oen arle 1e ~lr B Süad Davaaı kabul etmft 
Bonneyl kabul etıolt ye keodiılle uzuo 

ı. muıtur. H müddet •ODUf a10ddet konuımuıtur. 
Nasarettoe' b Boan•, Harıcı1e il Bu mOzakerelere bOyOk lr 

eYY• d 
d6adftktea ıoara llh •hemmfyet ıttf edtlm•hte lr. 
So•Y•t Ruıfa elçfılol bl !-

Ame;ikada Nazilere 
karşı hareket 

Yolsuz ~~ç lığı ~uçlarile Nızi teş
kilatlırının ş flerı tevkı f edılece~ler. 

Amerıkoh Alıııaale rıa1'N ~ - :.:.:••;.:k.:..:.ü•::::::.t~ 
si lideri deaıleo frltz u ~ btr muhaaebeden tamamlJ· 
aun ona yakın ıerlklnlo pkelf le mahrumiyet, kazanç Oze

da te• 
yalına bir za111aD d 
edıleceil btldtrlln>•kte ır. t 1 

Ne•york belediye re ı 
k a>Oddel · 

Guardla, Ne•J0 ' bir 
umumtıl T omı.. Deveye d 

lr Amerık• • 
rapor yollı1ar• 

d yapaD 
Nazilik propafaD ••1 

k k 1ıçeD 
ıeflerlo ıa1111 11 1 

itham 
mubtelıf ıuçlard•D tldlr 
edilmekte olduklartD• b 

mtıttr. 

B l D 
hıılıcaları ıun-

u tUf art 

lardır: b a· 
1 f e11DD 

rlaıe vergi beyanoemeı• ver· 

memek. 
Bir buıulİ komfler bu me · 

aeleyl tahklke memur edil-

aıtıttr, 

Bu komlıer, madlıoo So· 
kuar Garden de y•pılaa b•r 
miting ıır .. ıoda Kuhn tara• 

fından idare edilen orıaoi· 
saıyonuo ve onun ıubelerl· 
nln mall1eye ksrtı kötG ve 
uJııunıuz bir vasiyette ol-

(Sonu iiçüocn ıayfada) 

12 Adada isyan mı? 
Daily H1rıld amılsf.OB.kl dadı~i !t~lyan askerleri 

arasındJ ı~ .ilaf çıUığını bıloın~or. 

Mellyeye yan '--

H lcl t l nln re1tmlerl•I yartan.k ayak 
«Daıl1 era » ıaze eı 1 altında çljoem1i •e «Kabro · 

yazıyor: 

Atlnaya geleD m••ıuk ha 
berlere ıılSre, Ooıkl adada 
bulunan ltalran ulıerf•rl 
arasmd• bat ııöıterınlt olan 
memauaıyetl alık, eodııe ye 
rlci bir ıuHtte 1•1•!makta -
dır. 

Efrad, b•!ba11• 35 · 4o 
1aııad.kaler ••lab altı•• alto 
1Dalarıaden •• kendilerine 
yerllea kaıG 1ı1eeeklerdea 
dolayı açıkça 111&iyet etmek· 

tedırler. 
Kaltmno• adaıında mem-

gulll)'•tllsltk o kadar bld 
bir mahiyet almııhr ki, ada 
balkıodaD bir ıurup aıker
lerıa· de ııtırakile du•arlara 
yapııtırılmıı olaa Mu11oltnt• 

•UD Muııaoilof» diye baf1r
mıılıu·dır. Bu h&Jlıenta er· 
~e•I l"ilnO, tkf ltalyaa de• -
tro1erl ada1• aelerek hldl-
••D•D elebaılarJle yGz Hkerl 
muh•fu:a altına almak ıu. 

retlle ltalyaya aakletmtıler· 

dır 

Adalara yeni hal,an in· 
taları 16aderılmelıtedlr. 

Şımdılrt me•cud Rodoata 
45 000, Koıda •e Kauoıda 
10 ar bin, Ka1lmaoıda da 
2500 Hkerdlr. Lero• adaıın· 
dald mevcud hakkında hıç 

bir malQcnat yoktur. Zıra 

ltalyanlar buraaını ukı btr 

kontrol altına almıılardır. 



!AYllA • 1 

Politika: 

Van kalan yolculuk 
Y AZA.ı'lı: Sureqya Örgıwrtn 1 

tsu ıütuıa larda evvelce de ı 

ıö1lemı1tık . Almanya •e ltal· I 
Y&JI kudurgan bir ıtmarak· 

lakla b6yle ataklara eür6k 
lly o lmtller içinde, mth•er 
d vletlerlnln bGyük lbUtu 
duyıuları kadar mGeaılr olan 
dlfer hulcl hır Amil de; deıt 
loıtltz •e Fran11zlerın - ne 
ıebeple olura olsun - çok 
çektnıen da vra•ır a6rQnme
lert olmuıtur .. 

Orta AYrupayı kaplıyao 

Almanlarla Garbi Akdeniz 
içine ıarkauı. yıprak bir 
çizme ıeldtndekt, anayurtla . 
rında yaııyan ltaly nlar; 
umumi h rp ıonunda büyük 
mafcluriyete uiratıldıklaranı, 
ıündea ılne artan nOfuıla 
rıaa ıalllp oldukları topr k 
ları• klf ı ıelmedtflal, mede 
•i hayat içinde, laıamca ya· 
ııya'9tlmek 1lçln menfaat •e 
laa1at ıahaları•a muhta~ ol 
duklarıaı m6temadlyea, yıl 
larca ı6yleylp durdular .. 

O yılların parola ı; ıedre 
utramıı ıarGaerek ıönül •• 
vicdaa avlamak, merhamet 
ve taraftarlık laıılerl çek 
mektl .. 

Bar zama• eldu ki; bu te 
rane aöraltnltı •e tebdttll 
bir böiürme halini aldı 

Habeıtıtan , A•uıturya, 

Çekoılo•akya , Arna•utluk 
'9trer birer lleaa harlta11a 
daa ılltadt fitti . 

Bu imha ve lıtlli.lar :ya
pılırken lıll•ad edilen ıtllh· 
1 T merhale merhale dei lt 
Urllmfıtlr. Oedtjlmfz lbt, 
6ocelerl cama ve t nft r
lık duyguları verd lr cek pa· 
rolut ıonraları , bir nbtr 
deilftl.. Bftylyerek, ıenltlt 
y rek •e çok eh m ı etli 
.. ,r mataly t alarak deilıtı . 

Şimdi, artık lıtıli enerj lıt; 

mc•faat ve hayat ıaha11 ı• · 
'9t bir ıl libla yür6yordu .. 
Bu iki devlet; mtllf bayat 
ve meDf a tlerlnla lıtedlil 
her ıeyl yapacak, yat •e 
ID af etleri kendilerini ere
lerde bekllyoraa oralara ka · 
dar ııdecekler, bu u• için 
d her feJ ve ber ıeyt ya· 
paeaklardı. Bu onlar için ec 

aziz bir emel •e en 111eır6 

bir ıayedır?! .. 

Almanya ile balya; var 
hlrlarıaın, nüfuı çoklukları 

•ın, medeni ve müterakki mil 
letlerden oluılarınıo lıakkını 
latlyorlardı . Amma ha l tte 
ne latlyorlardı, a reye •e 
nerelere k dar gld ceklerdı . 

lıttll •e imha ıhttraeı ne 
Yal.it t6kealp aona erecektı? 
Bunların ~tlneyfp yıktık ları 

ılletlerlo bayat haki rı , 

hlrrlyet •e lıtlklll hakları, 

milli •arhklarınm tapkı Al 
m olar ve ltalyanlar ıtbı. lı 
tly btlecejl bayat • men
f atlerl o lamaz 1111 181? .. 

BualarıD bir k11mını c ihan, 
dlAer n mtlblm bir k11mı 

. nı da ibver de•letlerl itil· 
mez:, anlamaz ıtbt gör6nil
yorlardı 

lrnruluıu ve yaıayıf ttıbartle 
Adrtyatık denizi kıyılarında 

teılı edı lm lf, bir mftıtalcıl , 
klçülı devlet •e millet ol 
makta• baıka ne ıayılabl
lırdı? • 

Av•ıturya da,A.lmaa kanı
nı taııyaa lnıaolano çoklu· 

iuna rafmen teıekkll6, tarihi, 
h Ua dil beaz rlıtıud o ıay· 
rl, bGtQn ıoıyal enaf •• 
ananeleri ltıbarlle Almanya. 
dan ı yılabılecek halde mıy
dı? .. Eık& meıhur •e tarihi 
«Nemae» de•lell bakıy .. t 
ol n ylrml•cl a11r Avaıtar 

y 11 e kl •e yeni Al
manyad a bir b61ıe yerine 
konabilir 1111? .. 

Haydi buau •e Sadet Al · 
manları it6lıeılnl bir tarafa 
bırakalım . . Eıkl t rıla lerln 
mOte.-aU anaaeıJnt taııyaa 

Çeklıtan lçta ne denllabl· 
lır . 

thı arada Romanyanıa, 
fçl•e ıılnıtıraldıjı iktfıadl 

çe '9eri• yumuıak bir il.tik 
d lr olduiuou kabul ede
ltlllr miyiz?. 

Eler Alaı o ve halyan 
hfikQmetlerlnla- devlet adam· 
lan m dedikleri ılbl- ylylp 
iç lerlntl a kea.rek yaptık 
ları büyGk ve ağır teıllhat "f'e 
t h tmat ya lnız yaııyabılmek 

1çhı muhtaç olduklıırı menfaat 
abalarını ele ıeçirmak irin· 

•e bu ıaha d Avrupadakı 

bu lıttll dilen ı hadan tb -
ret ıdı b biz hemen haber 
vereltm k i; bu beyhude btr 
meldlr .. Zıra; e Ar avut · 

luk ltalyayı e ne de Çelcoı 
lovakya Alm ayayı 7lyecelr 
ve P.ndüıtrl m ddelerl için 
t tmlo tmele m ı ld, el
verlth yerler deilldtr. 

On•n için dır ki; Alman· 
yanıa, •• ı zora dayanea, 
ıtaıl bir politika ıle Tuna 
havaa11na ayak atmaya te . 
ıebbOsü ve halyanıa da taı 
• dat yığını ol~D yolnul 
ve dar Aroavutlul• el atııı 
totaliterlerin Hıl hedef ini 
paçık ortaya lroym ya 

k fadır . 

Yaıamakta olduiuaıua ıon 
ılinlerln, artık yeıine leh· 
ilkeli meıeleıl olan { o~nzlı) 
de bu meyanda rnltalea 
edllebtlır . 

Aaıl plln •e hedef; kısa . 
c ve çok çık olarak ı6y· 
U elım ki ; Polonya mıata -
11 d o rtadan kaldırıldıktan 
sonr , Karadeniz §lmaltnd n 
Kafk ıl r ve Uzak Şarka 
gidecek e ılk m rhaleıl 
Tu a havzaaınd n kuv.-et 
alecak uzun b ir koridor te 
ıtıt olabilir. 

Arnavutluğun «bir 11çra
a t htaaı» olduluau ıöy 

lıyen Alman piki ltalyanla 
rao da ıevdaları mal<ım· 

dur!. 

Halbuki hepılnln de mabi 
1 

y ti , ıayeel meydandadır 

Fakat; bu azım ham ha · 
yal ı ç ıntle baıh1an yolculuk 
yarıyı bulmadan ı rp, yal 
ç ı n dailara, ltoralı ve kOk · 
remtı d lg lı denizlere ıap · 

h .. 
Vaz ıeçm~lc ve ıerl dön· 

mek •• bayırlı ve ea meaf a -llk hamlede ok edile• 
HabeılataD; muhıtıle, 111tllet1, 
hattı reDıi •• ırlnyetl tle 

aıırlardan beri '&f1Jan Oı. 
takti bir devletti. 

Arnavutluk; dili, tarihi, 

tlt bir ıey oldufunu aala 
mıye. baıladıklaranıa fttlt 
eterlertot ı&rmek htedlllmls; 
lteıeriyetln refahı ve çok 
HYdtifmfs med etyet veme .. 

TORltDILI 1 llAYIS it•· 

__ R_ADYO ı . 
--- AllARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 •· 183 Kes. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74m. 1519.5Ke1. 20 Kn. 
T.A.P.51,70.. 9465Kcı. 20 Kn. 

26 5 . 939 Cuma 
12,30 Prolram 12 35 T6rk 

mOaııı (Pl.) 13 00 Memleket 

Hat ayarı, ajanı ve meteo

roloji baberlert. 13.15-14 
Mazık (Senfonik mlalk -

Pl ) 18 30 Proira111 18 35 
MG:alk (Operetler - Pl.) 
19.00 Kenuıma (Haftalık 

ıpor Hrvlıl) 11. J S Tlrk mil· 

ztfl (FHıl he)'etl) 20.00 

Memleket aaat a1an, ajaaı 

ve meteoroloji haberleri. 

20 15 Türk mOızifl 1 - Oı· 

maD beyin blssam peıre•I 

2 - Muı•llu Oıman beJID 

lalzzam ı•rkı: (r.eıeyaltl lu· 

tu•.) 3 - Etem efendlala 

hGzzam ıarlm (Eıkt ıeçmlm) 

4 - lıak v araaın hOızz•• 
ıarlu: (Bılmem lle•de naaıl) 

5 - Alamet Raalm beyin 

ıeılla ıarkı: (Beatm aea aem 

ıl•) 6 - AJ•I türldb6: A · 

va çiçek •tmıı) 7 - Saadet· 

tin Kaynalı• mahay1er ıar· 

111: (S11al •1 dıl) 1 - Sa

adettin K yaaiın uha11er 

ıarkı: (Adına ~•d içerim) 

9 - Lemini• uıak mubay · 

yer ıarkı: (Ruhumda bul

dum) 10 - Lemlnln uıak 

ıarln : (Neler çektim aeler) 

21 00 K.oauı•a 21 J5 Eıham, 
tahvilat, kambiyo •uluıt 

ve ziraat boraaaı (f•at 21. 
25 Neıelı plaklar - R . 

21 .30 Müzik (Rı aaetl Cum 
bur Fıl. Ork. Şef: Praetorl· 

uı) 1 - Ermaano Wolf --

Ferrarl: Dt•ertlmeato Re 

m•jlr, op 20. a) Verlaal• 

nl ıu u• tema eaprtccloıo 

it) CaDzene Paaterale •) Sı 

cllt•na ~) Ftaal, Rendo 2 
Adnan Sayıın: Dtveıtlmento 

3 - Claude Depl117: La 

mer. a ) De laube a mldt 
ıur le mer b) Jeux d va-

guH •> DJaloıue du veat et 

de la mer. 22.30 · MG:alk 

(Melodtler) 23.00 Son ajanı 

haberleri . Ve yar1nkl prol· 

ram. 23.15 24 MOztk(Caz 

baad) Pi. 

aalemetla icabı eldui• içi• · 

dır. 

Ôyle umu1oruz ki; yeni 

dloya fklrı umumlyealni de 

içinde teıı1an birik, küçlk 

de.,Jet ve milletler efklu 

umumlyeainln bu aezlfl, bu 

lnaı111 •• lıteylıtae uyma

ma 11 mOmkiln kılacak beıe

ri hiç bir k11dret •e ılJHi 

hiç bir ımkia yoktur .. 

Tarlı - lnıtlız dekllra yo

aundan ıoara yakın ıiiade 
• 

ona ereceilne kani oldufu· 

muz T6rk - Fran11z Hatay 

anlaımaaı ve bu ıftnler~e 

tahakkuk edeeeflnln lcuv 

vetll emareleri beHren Ruı

lnrllıs - Fraaıız mQtekabll 

anlaımaları l»u ' d6t6•celert. 

mtze Te lnaaal arzulanmız 
pir 111sun çıkaaktır. 

~~=====================================!~ 

ŞEHiR HABERLERi 
~·===============================================i(§J 

Valinin diJn Parti BiiyükKu-
1 
G'ii.reşçilerimiz 

harcırahı geldi. rultayı ve şeh-
tım•r• tayla e.lllea Vala· 

m lz Etem Aylıatu• ta1tn 
em inden ıoara tilD V ekl-
1 tca harcıraln da 16nclerll · 
mittir . 

Etem Aykutuo 1eat me· 
murlJ•t mabaUae rtdeceil 
ana laealz kati ıekllde ka . 
rarlaımıt olmamakla bera · 
ber llu ayrılııın bu ay ıo · 
auaa dofru olacafı aalaıd
maktadır. 

Mufladan vlllyetlmls va· 
lllıtın tayin edılea Recal 
G rel lnln de oe v kit ıel • 
ceil bakkıacla tlmdtltk bir 

ah\m t 1oktur. 

Daimi Encümenin dünkü 
toplantısı. 

Daimi Vtllyet EneOmenl 
nautad toplant11ını yaparak 
M ın loket Haatalaanealaln 32 
kalem ••• dtlı ııdatye •• 

lre•ID btr Hnelık ıbttya -

ıa ıatıa al nmHı itleriyle 
B iadıcı• Hıaar k6yl•dekl 
kaplıca•ın HtlfıDa a•d arttır 
m ya mGıterı çıkm dıiıodaa 

•e bir ıeaellk icara veril 
meal ile bazı de•alrden 
selen avı k üzerl•de ıörOt · 
mel r yaptıktan ıoara top· 
laatıya ıon vermlttlr. 

T akdirn mı alan kay mı kam 
va na~ıye mü~Drleri. 
Köy kanununun tatbikinde 

çalıımal rı eörGlen Bandır · 
ma 1\. y akamı B Raııp 
tle !dr mit aymakamı Şa · 

dan A.ltıno , Sındırrınıa 
OGvertepe Nahiye Müdlrn 
Nazmi l lktere vlli1etçe btrar 
takdtrnam verllmtıtlr. 

Emniyett tef ti ılır. 
Sır haftadan berf pollı teı · 

lllb ol n &r z lard tefttı 
de bulunan Emniyet Direk· 
törü Ha rl lrdel dün a•det 
etmlıtır . -- ~ . 
6ınc bir sporcu ıefat aiti. 

Bandırma Do; nıpor kulu 
bGndeo •e Bllıemlzio luy 
metU yGz6cOıl rladen Oımaa, 
tutuldufu zatülcem ha1talı

l••d D ıkt gCln ••el baya · 
ta 16zlerlnt kap mııtır . 

937 - 938 S nelerlod 
Türkı1e vibme 

0

11.s:tocılt ini 
ve c ç n sene de lzmlrde 
btr çok blrlnc ı kler kazansa 
bu S•DÇ Ye kıfmetll tpor. 
cunun 6liiml, Baodnma •• 
bölıemlz ıporcu lftrı ar ıın 

da deri• bir te 116r u1an 
8ırmııbr 

Diin Bandırma kuhibü 
Bölıe1e m r caet ede· 
rek bu 11porcu11u aıl alnc 

yardım edllmealae ve h r 
111 meraalm yapılrrıaaın 

müıaade lıtemlıtlr . 

Yaya~ıl~ınm inıas1. 
iki •:r kad r öne• ı alı · 

letılmeıine baılaaaa Mtlll 
kuvv•tler caddeıl yayakaL 
dırımlarınıa nokean kmmları 
bu Onlerde ta amlaumıı 

~ . 
rımız. 

Beılact Parti Kurultayı

••D toplenacalı 29 ma111 
p zarteal a aü bQUla Parti 
bt•alara Parti ve TOrk bay · 
raklarile donatılae k, gece 
ıııklandmlacaktar. 

Bir laafta yani Kurultayın 
devam ettlil mGddatH de· 
Yam edecek olan bu tezyl· 
Dall arzu eden dlier mlee· 

Hıeler de 1apae ki rdır. 1 
29 Mayıı pazarteıl ıünü 

akıamı Halkevlalle C. H 
P.artl inin tarlbçeaı , faallyell, 
baıarı l rı ha ında bir de 
koaferaaı verilecektir. 

Parti vilayet idar 
toplandı. 

heyeli I 
1 

C. H. Puttıt ••llyet idare 
he1et1 dOo ıaat 17 de V alı 
•• Partl Baıkaaı Etem AJ· 
kutun baıkaolıfında topla
narak mubteltf tıler Qzerlncle! 
a6rüımelerde buluamutur. 1 

latgtyı mani olıyı derken 
Oruçgazl me.haUeatadea 

zı,. adıada biri, eıkhleabe 
rı arHı açık olaa Nt1azlyl 
elt•d• çakı olduiu halde 
kovalarken, bu•• mani ol• 
mak lıteyea lım ile hakaret 
etUil ıtkl1et olunduğundan 
tahkikata baılanmııtır. 

---11'Ew---

Askeri ceza ka
nununda ta

dılat 
Ankar•, 25 - Aıkeri ce

aa ka•unuaun 47 acı mad· 
dHIDI d~tııtırea layiha ba
aırlanmııtır. Llylbaya 16re, 
Turk ceza kanu•unun b iri•· 
el kitabında buluna mQı 

takıl fuıldakl ceza ların te· 
cilt hakkındaki kaldelor ıu 
h6kümler a6zönGne alınarak 
tatbık edılecekttr: 

A - Aıkerl mahkeme
lerde• aıkerl ceza kaauouna 
tevfikan •erilecek hOkGmler 
tecile tlbt deitldh' A•cak 
il y ıını doldurmamıı ço · 
cuklarla 70 yaıına •armıı 
ıbtıyarlann mahkfam olduk 
ları haplı cezıuı bir aeaeden 
fa&1a olm&dıjı h ide Türk 
ceza kanununun tecile dair 
lıaüklmlerı tatbik olunur. 

8 - Evnlkı mabkürni
yP-t aakcrt bir ı•ç için •eril 
mtı b ir ceza olur ve bu aa 
kerl auç TOırk cez le •unu 
mucibince cezayı mügtelzım 
bir ful olmazsa ikinci fulden 
dolayı ceı:a kanunu mucl· 
hince •erllec k cezanın te · 
cl ltno btrlocl fiil m nl ol
maz. 

Hasta bakıcı 
ektebi 

Anlm rada, Mtlli Miiddaa 
Veklletl tar fıod'n bir haa. 
t be ı cı h mıtreler mektebi 
çılmııhr. Bu mekteple or 

du için haatabakıcı yettıtl . 

rtlece •tir. 
Müe11eaeye orta tahıtlınl 

bftlrea ve ,.,ı.rı 1 es - 22 

dün Ankaraya 
gittiler. 

27 - 28 May11ta Anka
da TOrklye Greko- Romen 
blrlnaıltklerlne lftlrak etmek 
fizere, B61ıemlz ınreıçtlerln
den yedi kltlllk bir ıurup 

GGreı Ajaaı Selman Boiuı· 
kanın baıkahiında dGakl 
Kntabya tıeaırle A•karaya 
altmtılerdır. 

Ankaraya ıtdea ıGrettlle
rtmız ıualardır: 

56 Kiloda Ahmet Av1&rlı. 
61 de Ahmet Gtder, 66 da 
Rıza Sertel, 72 de Ahmet 
Alp ve 79 da Selma• Bo · 
iuıkao . lbtıyat olarak .la 
56 da Ktıçük Muıtaf • ıtt-

111fıtır . 

Giden ıGreıctlerdea 58 
da Ahmet A vıarh ile 72 da 
.lb111et Alp bllhaaıa lmld 
Yericidir. Kendilerine m•vaf· 
f aklyet dileriz. ... 
Mühendis ve 
mimarlık ruh• 

salnameleri 
• • 

nızamnamesı 
Mühendlıllk ve mimarlık 

ruhıatnamelerl hakkında 

hazırlanan nizamname lera 
Vekilleri Heyetince kabul 
oluomuı ve y6ktek taıdlka 

iktiran etmtıtlr . Nlzaaı•a

me Et aare ecaebl yQk11k 

mGhendtı ve1a yOluek mt· 
111ar mektepleriyle mülae•dlı 
veya mimar mekteplerini• 
birinden mezun olup da 
eumburlyet hududları dabı

lınde mGbendııhk nya mf' 
marlsk ıanat •• ıallhlyet11· 
le aanatlarıaı yapmak lıtl · 
yen Türk •eya ecaebtler 
ruhtatname alacaklar ve bu 
rubı tnameler ali.kalı veki· 
letl rce " rllec ktır. Ecnebi 
e lup da bududluımız dahi · 
ltnde yükı mtmar, mü 
b ndlı veya mimar aanat 
ve aallht1et1yle çalııanlar 

btll ııtlına ruhıatname al 
mal• m~cbur olacaklardır 

Bunların hük6met tarafu1 · 
dan mukavele ile memle · 
kete ı•tlrl~mif olmftlar1 ke111· 
dılerlnl bu mecburlyetteO 
kurtaraaı1 yacaktır. Yakıe1' 
m6bendtı ve y(lkıek mimar· 
lık ruh atne.rnelerlnden 20. 
mdheodlı ve mimar ruh" 
eatoamelertndea de 15 lir• 
maktu harç ahaacaktaf• 

ytlrlrlftf" Nızamnam 
ıırmlıtlr. _________________ ____.--(, 

arasında olan kızl\r kabil 
edilecek ve Gç ıene der' 
ıö.teril~cekttr 

Mektebe girenlere taleb•' 
lık müddeti zarfında tat'' 
giydirme •e barındırma te · 
mln edildikten baıka ayd• 
b@ı lira •erlleeektlr. 

Mezunların aylıkları "ı' 
5 ı · rema uygun olarak 17. 

ı · r& aıll maaı heaahtle yer 
lecek •e tedrleeo kıdeıole 
rloe ı6re arthrılacaktır. 1~ 
kaOdlye belduı da mabfu• 

htf' 
tutulacaktır. Meehurl 
met ınadd•tl altı .. nadir· 

W' 
E•ll veya nııa•h 1'11 

1 .ıt , 
naDlar mektebe kabul e• 
mlJ cektlr. 
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ALMAN· 
YANIN TE 
HEVVORO 
Bir Avrupa harbinde Türkiyeyi müttefik 
veya düşman edinmek keyfiyeti netice 

üzerinde kati bir tesir icra eder. 
Le Petiı Parisien-den 

TORICDILI 

· Büyük devletlerin -
y a r e i m a 1 a ı . 

Uoyçe AJgenaague s~ytungdan 1 

IAYPA ı 1 

Amerikada Nazilere 
karşı hareket. 

d ) 'P•JI ay•ı teıktllt kltı .. I Le -
( Baıtarafı btrınct ıayfa Va l utke, bir Alma o tabı mi-

.. üı ela• l - M 
"Haya ılllhının, bir mem- ııaın emrin•, •JrlH l:aa•a dufunu tik ıorm eıı•ıetl mem•rlarandan et· 

lelıet mQdafaaaıatla oyna- itleriyle az •ey çolı alaka . lıam Herl<>oddur. 1 tini, bu trıekkGIOa Gıaıfor 
makta elduiu relGa •lacrn- b daha 345 faltrlka •erde· Guardloyu hareket• ıeç.. ma m6teahhldl Buchb, pro 

ol1S1uıtur: Q 1 ı t b 
ml1et1 arthlrça artıyor. Ba ct>kttr So•1•t tayare en- ren .ebıp ıu d biri p•l••d• broı r er • •e 
ıu_ltarla, dCeaJuaktur» araı - dGıtrlıtnt• lıttlHal mtktar1, Bundan ıeflerlD •D dl tevıt eden dlSrt tabı mil•• · 
hrma eaıUUhCiala raltaacı 1931 da •Gııde 29 aııbetla · ol•n Frıtz Sılta•lerlDI a 

1 

ıeHılal •• Hıtler ıuetelerl· 
, b Al111•D •• l 1 h 

tle•l•tlerla ha•• ıtl•lıu etra- de art•,thr. b•r adaau• lr l k ol ·nrıt kaçak~ı •l•J ait am tan• 0 ar• 
fıatla J&ptıfı ••trl1at dtlı• Fraaı ı a taJare endlatrtıl, puruna pu•P0

' k . etmektedir. 
• erıkada• •f b muh 

kate çek eleler .. lr mahiyet- 1935 de 785, ı 9J6 da 890 itin•••• •e "'111 laOkOasıtln Kapora onaran; u • 
tedlr. EaıUtG, neır•ttıil harp ıemtıl l•al Ye ertl•J• ma11 Federal d tılıf tııekkCUlerla defterleri 

"Al111aa•ada btlhaııa Na•l Ş L •'-d b reım•I· -aLamlerı 1:tua1•• •aalıt •ı hll•ltdlr. He11pla· , .. aral n.• enla ay:aaıını raperuada, lııaYa ılllbıaıa teıllm etmtı, fakat it• •lk ... • rı , "' '"' dı•er aı• • b t l 
ı•aetelerlnl• cSızı Balkan- kentrol etmek arzasuaa b• lnlıııafıacla tisi laalıJlıatfa çok tar ) 997 de 4 6 ,a .Alı- ıo•ra Bundun "ııportlar1, r11uD biri birin• mır u 

0 
-

laran ımalyettnl temine kim llpenaaa•• Ula ederkea lıaralıtırlıtllıı oltl•I••• kay. •it, 1938 de IH 560 ta ellade bulunan P;. 1ıt111eıl· d•iu ıddıaıı da tam ml••· 
IDemur •ttl» dlJ• aordukları pek taltll olarak lttr realı · dıtmılrtedtr. yareclıa ıiaaret lralmıthr . onları• AllDaafa 1erı al· ııylı ııu11sdar. 
laıılt k h ı O •1 mıoet••k içi• Bu rapor aJrıca bu t~ıek· 

•re1• arıı te e••lr ıt1on t•khDCle teeellt ede . Harp mals••Hl l••rlade ç yıl •arfı•ıla htrtacl 11-
b61llıtGr. cıktı. Japıl•• ticarete l.lr bakalsm: aıf ta1are a.ledlal 2650 J• mıılardır. ırdl- k016n bir Alman caıuı teı-

N Mııter GuaGrdtoa•uDa _•A•e· Llfltı oldul• Ye ılyaal farka 
azl dlplomatlıt YI lhtt- 86Jlece, tatbık ettikleri l9J8 dftnJ& tbraHba.ia ta- fllıarmayı derplf elti . 15 • 

•al btllaa11a A.lmaa ıenıl Jare mal•••••l, ylade 51 Mart 1938 tarıblt ye V a•· il raporda « •rr uı» I•- faahJ•ll ••m• altın caauı-
L metodlar tubarıyle btr dip. rıkan Buııoelı •I• Jıfır l•Lla meııul oldulun• td· 
aurmayı içi• darbe pek alıbıtl•• •armııtır. Halba- maral. proje 16• 6aClnı ı•- 8 .ı D •• • • lomattk bırhk olan mlhYer L 3n •lndeld u• u oalarınıD dla etmektedir. 
•iırd1r. ÇOnlıl u•uml bir ki, '-• mlatar, 19 • .la aa· Urlllncı, J•karada sllıredl· b N ı ıaotsaıf 

hiç beklenmıdik acı me1•a· 27 a:aı aa 0
' ı laırpt• MOddılu•umıllk tahklka· 

4Yrapa .. arltlDde TOrkl•eJI eak Jlzde •lıbett•I ltu- len ralııamlar ltllba11a ehem- relıt olaD 9 e um
1 

• 111 b.ulu•an 1 ' lar toplamaktadar. Dıkta· b tte ele a • mıttefak TeJa dOıma• edin· lalttlmtıttr. mtyet kaaaamalııtadıl'. Fra• iç kere aııan a mıı ta cıddl lr ıure 
•ek lre1ft1et1 n•ttc. Gze- t6rl6kler tçtn kolay muyaf SoYJetler !ırlıtı, ••n yıl· ••• tayare eadtbtrlıl deYlet . eıkl Alma• orduK:ı::: ·:~ı mııur. Amerlkad: te•kıfata 
rlDde kati bir t1tlr icra f aktyetler samanı ıeçmit· lar tçtade ıtlllllaama .... le1tlrllm

0

ft •• ıermayHI eıat larıadan f rlts;_~~~k~R~a~p;·.-' :ıa:t:•s:•~r~ı~d~·l~m;e;k;te-;•:r;:;;.;:~ 
•der. BG16k barptı 1914-18 tir Ye ı•rlleme Hatl ~al · rafını fıYkalldı yGlrıeft••ı- lı lllr ıurette lıuYYetleadtrll- teılıtllt kuad~rı M• 

1 

yıııadakt ta1ar• mı9cuduau ı.. _,;,______ 111•luada .ı l t 
aarhl mulaakkak ki bir lkt ••thr.,. tir. Bu ıl•ldi ılaclı Soy mtı olmatına rafmea, Hrt derece1• kadar I belli 2370 çıkar••J1 11•rp 1 

1 
-

.. •- 1 b 1 d L P ft P J f 1 .ı 1 oldu 
11 

k dl ne •IH a 1 lr ı . e ıt ar ı ıo Jetler Bırlflı•f• ıllllalaama ima ltaauakl aiuakht. 11- hizmet etm 1 d bir •• te r. 
Almanyada h• hldlıe ,a talııılı ıtUll para, yıltla alndea, Tadedılmtı olan 200 dıilldlr. ÇOnkl, buç,:ber· Su ıla• kadar •D al1ade 

lrarımada lalaar edilen ıtd - ·~ 1 
•• 13 mıl1ar muin ••r•alıı tayare yerine, 1938 in ıon· kaç hafta •••

11• thracat 6serlnd• faallJ•t 
cletU reakılyoa dlktat6rlOk· tadır. ltabaranda ayda ancak ellı l&Ja, Br1taa1a tayar~t •:.:. ı&st•r~lf olan Bırleıtk 
lerde IDetul de•let adamla · Pa!ınyıya helJUm DiZi Muhtelif aıllhlara 1930 t•J•r• t11llm edlleltllmtıUr. lltının •0 • ~,ıa:d;. t laattl Amerika tayareL eadGıtrl~l-
rıaın aıkeıl tlbaklarıaı mıh . • da Yeril•• tahılıat 161 6a B• miktar 1938 tn llkkl lfne, ıon yı tç • lda• ota de ımalltı ••tiri ıayı ır 
Ye" hartetnde dolurdufu IBf İhJOf. iade tutulacak el•na, 1u nanunda tae, ıoo atl bal- d&rt mııltne çıkaraloı~ 

0 

ba· bir 6lçüy4 bulmuıtur. 
pılkolojtk teılrlerln lııç far - Vaıınıton, 25 (Rad10) - karıda •lluedde• ıllllalaa- maıtur. Frantada tayare tunu iddia ettlll habll •· 111 Bırleıtk AmerlkaDıa lbrat 
lı el l d '-1 -a ba1-anı, bOtOD r l 1 D ıa a 0 ma •• arını 16ıter ma matrafıDdaa lıaa•acıhla ima ltınıa ıoD a1lar zarfın· "' • ı-al&tınıD •tmlı oldalu tayare ır D • Amerika, Peloayaya helyum ... '"' 
•ektedir. cllıea alıhet ylsde 30 ile da ae derece1e lıadar ııllb içindeki ta1ar1 allll 'f 0 1- as 6,.te lklıl harp tayareal· 

it l d ıazı ••recaktlr. Polon1a bu il fol T hl a Ja• or uıanaa Araa 40 araıı•dadır. Yaltaacı edtlmlıf olduiu ma 6m .le- ancak iki oılı · dır. Ba arada, Amerika 
tl •- ı ıuretle baloalarsada bıdrojea l ııtlr M••m• 

•11 uau •11a 1 Ye icabında memleketleri• ı•••telerla ftldtr. dulunu 161 em · J9.J9 tıamettDID 1939 - 40 yıh 
Sıl&ntle dolru tlerlemeat ıa:aı 1erl•e helyum ı••• kul· deki aı1rı1ata ıare, Se•yet lnıtlterentn haYa ıtllhına fıb, bunu ,ay~~~;:~ çıka ıçın baaırlanmıı olduia pro 
lhttmalt Ye onlkl aclalarıa laaacaktır. tayare eadGıtrlı•ade çalııaa· Yerdtfı tabıı .. tı, 1930 ye lmallt1aın 6ç tmtıtır l l tot t le d ıll•• e . J• arz •• ta tp mea• il 
a YIJeıl ııraaanda lçOıncl l.rıD ıay111, 1933 ••alaerl 1935 yıllarındaki tahııaatıa ralacalını • bOtOn bu fe•kellde bır •asty•t• ıo" 

Raylun Tuna lıtlkameUn· - 120.00J 4e• 150 000 1111,1,. OD iki mtıl•n• çıkarılmııtır. o . ı•r taraftan l l in ıbtl lL d t lı 1 ıt tı er m•ıtur. Haıktmıt, l • pro 
• asyl ini arttır111a11 Neşriyat: ytUual••ıttr 1940 4a ba BılbatH 1938 ıle 1939 yıl- ı•Jretlerıo. koarııhJ•madıfı, J•J• ıöre, JU baslran J94ll 

TGrkler lçtn iki tarafh da - miktarın 5 O 000 klt1JI hu- larıodakı tahııaat olıbeti çok yaçlarını ta 1939 
•an•e 1 ç k hA'·A-etıD tarıbıne •·ad•r, ordunu• ta 
u ... •••zau o muıtur. OCU lacalı tahmin edllmektetllr. dıkkat• defer bır mıoaete· Brltanya u•"-d Bırl•ıık • 

TtrLl ı it 1 k n • 1ar• me•cudu•11 Z320 J• • er n a 1aya arıı Yedek parça •• dıter mal dır ÇOnkl, 1938 sa ı 34 4 yıh baıleııl e• f b ık alan 
aaaae•I bir e111nlyetalzltk , Çocuk lıırıeme Kurumu •••e fabrılsalarında çah mdJOD ıterlınıten ibaret Amerıka ta,•r• • ' et••· çıkarmafl derplf etm'tkell, 
cluyduklaran• tahmin etme- tarafından çıkarılan Çocuk ıaalal' da it• rakama .ta .. 11 olan ha•• tabııaatı, bırdea na 650 laf•'1 ııpar~f bu mıktar ıtmdl 6üOO ol-
lllek lçta yeni deYJr tarihi mecmuaaıoın 139 aca ıay111 .lır . bire 220 6 mtlyo• ıterltnı• ııaden anl•11l••"l: :~nhlı IDUftur. Deniz tayarf'lerırıtn 
•in calııllt olmak llaımdır. çıktı . Anae Ye babalara Yeni teıtı edtlmlt ola• Jlkıelmııttr. BrltaaJ• beY• • 1940 de miktarı bih6tüı11>01tür » 

•e•u._e•m•a•l•J•e•tı•tz•l•lk ..... •F•a•t•l:a•m ...... t.a•y•ıl•y•e ... ed•e•r•t•Z· ................... h.•.•.a .. a•a•k•l•ty•e•l•er•l--k•••• ... la•e•r•lt ...... Sarf edllea 1ay,ır:e~tl:•:r~ln:.:•:·~~a:ı:n~L:·~l:111:a~l:lt~ı_:P:l~o:ı,-:~::-~::~;;::::::::;::~-::::~::~ 
.•••GTGrkdlltnln Tefrlk&1ı: aaaaa•-••aaaaaao• . c \ I ENGiZ HAN ! 
• • 
\ Yaıan: H. LAMP Çtviun: ENVER AT Af RAT : • • •oaaaaaaa•aD Tefrika M 7 ı aaaa•aaaaa••• 

Fakat Sanı imparatorlu· 
if Gıuua ••kert ı11altnden ıar 
ı baza H r etmek lllemedl. 
iç 0l•azıa bu ıeın ıonu 

C•luu.,aı. idi, Ve b61lece 
•aıız H t• 4 •n Jlne eıertn 61 

, 1a • le aldı Ye erduıuau Sa· 
l llebırcl 
,,, •n ıeçlrdt. e.. ıe· 

•• , ... , d 
rıı: h " a Yubtnlo , Cea· 
baber~••ıa ilk oil•nun 61Dm 
lıtepler::ldı.. Uzak Ye ıuı& 
'-•aı ld .. eelea bu haber ,. .,. l 
dlndGrd(j lll a •urulmuı• 
Y•lnız bı: dıerbal ~admnda 
ti l alnlnıa11aı emret -

v t lr ofl•auo 1a11nı yal-

tnız laaıına, lıtıadl kendi•• 
Uttu. 

Daha bir aene ev•el O•• · 
taJın kDçak oflu Bamtyaa 
m11harebe1lade ha•ıo yanın· 
da caa Yermııtı, o saman 
han ölBnGa babHıoı çalır
••t 91 «Beni dınle, oflua 
lld6. 11na ıllamal• 1aHk 
•diyorum.» Dem•ıU. 

Ve ıımdt de kıadfıl, Yu 
bıatn &IOmiade• dolan 11 

br•bını dııarıya aks ettir· 
••le lıtemlyordu. Ordu ye · 
~ de••• eilJordu, ber 

t•r tabii halinde cere1an 
ıdıyordu; fakat bunlara rai· 
men han çok az konuıuyor. 
ztbıtlerlne ılttfat 1tD1lyor, 
Ye her banıı bir zafer hıbe· 
rlaln onua Gzerfae artık biç 
bir teılr yaprrıadıfı 16rQl6-
yorclu. Ordu, ı&neıtn ııca · 
tına ıaf men 16l1elı 1erle · 
rlade henClz kar bulunan bir 
eraslyı ıellnce, Han, koaak 
emri Yerdi. 

ffao derhal Tuhye yı l d•
ram pottaları ıle haoer ıön· 
derllmeılnl lıtedf . Tull, ba-. 
nıa Yurdu 6o0ade attan 
IDerkeD içeri slrloce baba11· 
nı aletin yaaında, 3rt6 ve 
kOrklere bQrGnmOı oldufu 
halde bir bal1111n Oet6nde 
uzanmıı buldu lbu,.ar Mo· 
fol otlunu Hll.mladıl&taa 
ıonra •her ıe1ı bur•da bı-
ralcacalıau ve aenden uzak· 

' taıaeafımı htı ediyorum » 
Oedf. 

Han blr aamandan beri 
huta idi ve bu butalıfın 
hayatına mal alaeajıaı bili 

yordu 86tln ıenerallerlnt ça · 

ıhraıa• t•lararak Suaıa kaırı 

yapılmakta olen harbe dair 
Bırçok taTılyelerd buluDdu. 
bu harbi arhk kendıaı bl:a 
zat ıooa erdlremlyecelıu. 

Han, Tultol• btltüa ıarkta· 

ki memleketlere, Kataıayın 
da ıarptakl memleketlere 
hikmetini Y• Lataıayıa da 
bu iki memleketi• tmpara• 
toru, hakanı olarak tr..ara 
korumda kalmaaıaı •aıtyet 
etti . 

Hanıa allmü de, her ıe· 
ytade oıduiu ııbı hallı 
bır ıaçebe 6l0ml oldu, ıeı
ıla Ye 1ıkl1et11z .. 

O, hayahaıa baılanııcıa 
da birkaç çadırla beı on at 
tan baılra bir t•fe malik 
deftldı, oldlitl saman ojul 
larına lmparatorlulrlorıo ea 
bly6füa8 ve orduların •• 
tallmlııl•I bırakmııh. 1227 
Sene1I .. 

Rl•aycle 16re Cenıl• haa 
61Qm0aden evvel, btyaoetl-
DI blı etUfl •• timdi orclu
ya ılt ı hak otmlt olan eakı 
dDımanı Hlılya lcralının iter 
taraf edtlwneal için icap rdea 
emirleri vermlf •• ba it hl · 
tlnclye kadar keadl a16ml 
nlo ıızU tutulmaııoı emret• 
mitli· 

Konak yerinin biraz açı· 
tında lnırulmut olan baıku
mandan çadırının kap11ının 

6Dlne bat atefı gelmek ez
ere bir mızrak dılıtldı . Han 
tle aı6rlımeye ıelen mth:aec
tl•ler Ye ilimler Dl .. etf ıler 

• 16t6r6lml1erek, çocukken 
1 k onların 

taraf ıadao ı•rl çenılı1orlar
dı; aadece bQy6k rütbeli za 
bitler içeri ılrlp çık11orlar 
Ye hanın yataiı•dan emtr· 
ler yırdıflol lhıaa 1dı1orlar· 
dı Hıatya kralı matyettle 
beraber erduya ıellnce Mo· 
follar taraf andan iyi kartı· 
landı, kentiılerllıe hediyeler 
•e ltlllt1er ••rllcli Yı bihlk 
bir ziyafete daYet o lundulH 
•• ordunu• zabitleri arHına 
eturtuldular. Yemek e1aa 
11ada bunları• hepsi imha 
cdıldı. 

Ve Orbonlarl• preoıler, 

kendilerini d6oyaoıo ~fendı
ıl 1apan •e eo büy(ik ha· 
zlnelel'I ayalsları altına alaD 
bu yeatlmez adamıo öUiaO· 

nG aralarıDa alarak bltklD 
•• pırlıan bir halde Yatan · 
lar1aa dofru yola çıktılar. 

Eakl ıöçebe Adetleri•• 16re 
616060 ce1edt tik karıaıaıD 
çadırı 606•• a6t0r6lec«k •• 
orada halka teıhtr edılecek-
tl. 

Ceaııs han Suaı impa 
ratorunun topraklarında 61-
müıtt•: luaun daımanı ta -
rafından duyulmama11 içi• 
aleyın 6n0oe ne çıkh lı• 
tahrip Ye imha edildi. Falsat 
Gobl ç611nln eteklerloe ı•· 
lince bGtln bu muhartpler; 
us•n harp alnnlarıaıa bu 
kayıacı Ye yılmaz eeaıl•lf · 
lerl hep btrdea •h •• ea••• 
baıladılar. 1 
Blflk ha111• artık H•t•I•-

1 

nın altında o era ..,aıı, ıenelerce bakh o lduiu ad· 

d bu1••111a k b baılarıD a d jl ııbl din· rall ele ıeçırmı için ça a· 
on lan ııte ı ,and•. ladıiı •adtlf'r• lcaldır1 dı 
1anıo d6rt k61eılae olar için Eo uzak bududlardakl Or· 

k im•" o remı1ec• 0 k bir boolara, prenılere ye ıeo• · 
tua••Ur edale111IJ•'' rallere 6 Om baberlnt 16tOr-

ıe1dl. bOyOk han, •ek 6ıere dQnyanın her ta· 
«EJ Boldıo'bır f .,ban ba· rafına acele poıtalar •• el· 

dı,. kır ı•Ç ' blıl d Hakıkatıa çıler 16oderıl 1 
jmyordu. k ııtı1orıua . Zatattlerla ıoouncaıu da 
terk mi et•e 0 tanın •e onu 616ala buluoduiu çadırın 
Bak, ıealD ya beldıyorlar, d k 
ırmakları ıeni 6nftne ıelerek ataodao in 

mlelcetlo •• b dl • ti ıenln meıut m• 
1 

lnı ten ıoora cenaze e e 1 

etrafını kahraman arıo rabatılbıaa ıötftr61d6 Al· 
raJID llDI 

ıattıjıaı anlatın ıa bizi terk lebl ıbtımal, Horuan ıef• 
beklı1or. Neden rlne çıkarken teaadt'af ede-
ıttl. Neden ıı.ıa bir dGtm•· .,. k 
nın maj16p yattai• bu ııcak rek ıeçtıll orman• • • ı 
dı,arlardan ayrıldın » baıın• bulunan b!l1Glı ttır 
Vı biri bitirince dlferl afacın aiti ID'":i•r olarak ter 

ba9lıyor, hıçkırık ıHtadea clh edılc!,. Bu mesarı• ba
u:ıak •• ıH•• tepeler tnlJ· ktlrf mabalU hl~ bir sam•• 
yordu. ma 6m olmamııt1r. 

aKartallar ııbı dGımanl.e.- Mofollarıa aalathklar1na 
,.. Qserln• atıla• bn,ok ı6re, bu it için ayralaııı mu 

h Dl b&JI• can••• bir .,,eo bir kabile, .. kerllk 
an, •• LI ı arabaoıa tçınch• ılrOa •• r bıı:metloden lıtlına edtlerelr 

•t g6recekUk kendlıtne mezarın mubafa 
•Hakıketea lııarı•• ye ço· zaıı •• kabrin baııada ıece 

cuklar1aı terk mi ettin Me· 1and6s a6bet beklemek•• · 
mlekeUnln •e balkının lda . zıf11I •ertldt 8• •aırtfe or 
reıl artık bot••• ııt ... ıyor 

manın bOı,Gyerek m•HflD 
•• ly H••· · 

1 t L bulundui• Hhayı lıaplayıa · «Kartel DHI ma r11r aa· 
natlarıaı 1All•r1a, ıen dı btzl caya kadar de•am edecekti, 
&Jlece akından aluaa ıilrer- lyle ki, mnarın ıoa izleri 
din; 1ımdl ıen caa11:a, biz de tamam•• ka1bolmuı bu· 
kelıuz lranat11s kaldık " l•aacaktı . 

Hanı• ceıetlı Karakorema - S O N -



SAYFA a -ıt TORKOJLI 
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MAK iM LITVI N F 
Tanı biı· ilıf ilal çocıığu ola sabıJi 

Sovyet llariciJ~e Komiseri. 
Litvinofun hususi hayatı çok enteresandır. Onun Sovyet 

harici siyasetinde oynadığı roller de mühimdır. 
Malutm Litvfcofuo ııtyad 

metl"f', aktıdar mnkline 
sr~lmlt olan bfr çok ihtı1il
cılerlo me11left cıbl yekdığe 
rint takıp eden çıkıp lome

lerden, tezatlarda Ye ga
rabetlerden n>Gt• tPkktld ır 
Ondan çok babaedılmlt ve 
hakkında çok ıeyler yazıl· 
mııhr. Fakat bir lnıao ol
mak aıf aliyle kebdfatn2, hu 
sual ha yatını, atle yazıyetl
nl, idetlerlal hatta «kalbi)) 
al halk bılmez. lıte Leton · 
ya ıazetelerlnden ve Rtıa· 

da mGnteılr en mOhtm ıGn· 
delik aıazete olan Jaunakaa 
lnatın Parlı muhabiri Arved 

Arenıtamın Vude çıkan aıa
iıdald yazıları bu boılufu 
dolduracakhr. 

«Eıkı idare» ata Stallne 
denetmtı oldufu eıkl mu· 
haf azların ıonuncuau da d6t 

Ui.,. Ruıyada e<Yahudllerla 
blklmiyeU» •fhayet buldu. 

Lthlnof. Sovyat Ruıyada 
T ehlhekl denllea müteaddit 

ıT emlzlame» lerden ıoora 
Stftllaeln Yazlfe baıında bı

rakmıı olduiu b6y1lk Yahu 
dHerfn SODUDCUIU idi 

LllYlnofun lıtıf atı ile So•· 
yet Ruıya ılyaHtlaln tama-

mlyle deffıtp df'f 'tlDlyecefl 

ıualt hatıra gel-ebılır. Fakat 
bu meıele, bu makalenin 

menuu deofıldlr. Ben bura
da Lthtnofu Parfate Londra

da, Cenevrede Ye bılbaaıa 
Moıkovada tanıdıfım gibi taı 
Ylr edecrflm 

Lttvlnof, Alm al arın iddia 

ettikleri •eçbıle .. ı. FtokJı · 
telo lamını taıımam•ıtır. 

A11l lamı W allecb •e kilçQk 
tıml Maver idi. Sonraları 

bu küçük lamını Ruılaıtıra · 
rak Makalene yapmııtır. Lıt · 
vlnof, buıüo Polonyaya mer· 

bat olan, fakat eıkl l:luıya· 
da daha ziyade Lıtnnya 

eyaletıne tlbl bulunan Bıe
loatok adıDdal&I bir Leh -

y ahudı lcuabuı ıaklnlerln· 

den birinin oflu tdt Bun 

dan dolayı parUdc Wallacba 

Dlr Lıtvaayalı nazulyle ba 
luyorlardı. Müıtear bir tbtl 

lllcı namı lnt ıhap etmek 
munfık ıöıü diijGoden k a· 

dtıloe Ltt.lnof namı verlldı. 

ÇOnkü Llh'anya kellmeatnt 

andırır tarafı vardır. ihti
mal bir teıadüf eseri olarak 

Çarlıiın en meıbur dtplo · 

matlarından bırı, RuHaoın 

lıtanbul eeflrJde bu lıml ta· 
ı•m • ıtır. 

L1tvlnof. bir lbtililcı ço
cufu iur, 1'.eadııı hakiki bir 
bar•katlar mubarıbı olma· 
malıla beraber mazlı bır 
ıhtılllctdır LltYlnof, tebll 
kelerle dolu bır hay•t ıe 
çlrmııttr ve maceralarla do· 
lu olan hayatı onu 11k 11k 
fılm dei•ıttrmeie mecbur et· 
mittir. AbYale g6re almıı 

olduju muhtelif isimler ıun· 
lardır: Felılrı, Pap•che, Guı 
ta Ye Graf, Louıı Mitz, Maka 
PIDkelıteln. Babaıı, af ak 

bir eınaftı Alleıl Ruıyanın 

küç61ı burjuvalarının ekıerl· 

ıl ı bı dıudar ve muhaf za· 
lslrdı 

Vali.eh allea ı fakfr insan
lardı.. Şark Y ohudılerlnde 

çocuklarana yQluek hbııl 

•ermPk bir kaıdedlr. Karde 

ti bir Haham mektebine 

1r1ttıtı halde Meyer, kolltoje 

aitti. Bu kardeıı. bugün 8J· 

loıtokta hahamdır. Bu aile · 

nln Eatber ye Rebbeca adın · 

da iki kız çocutundan m -

ada btr de oflan çocuju 
vardı Leo fımtndekl ba ço · 

cuk ticareti• m•ıgul oldu. 
Meyer, cıhan tarihinde ken · 

dtıtae bir nam •e t~hret 

yaparken haham, Blelatok 
ta meçhul kaldı, Leo ise 

V allacb alleelelo namını le

keledı . Bir çok dolandırıcı
lıklara karııtı, cinayetle 

itham edilerek hapı~ atıl · 
dı. R u • a r k a d a ı· 
larının Malulme, diye çafar
makta oldukları Meyer. da 

hli ıenç yaıında iken potı -
tıka ile temasa girdi. EYYe-

ll bir Y •hu dl - ıoıyallıt
ıurubuna iltihak etti. Bu 

ıurup zabıtaca mfitemadly.ea 
takip edilmekte olan «Buodı 
aurubu tdı. Genç VaUech, 
bapıe ehlmakt o kurtulm k 
için cebinde meteltiı olma 
dıiı halde ecnebi memleket 
lere kaçtı loılltereye lr de 
rek bir bankaya glrdı. O 
saman çifte bfr bayat re. 
çırdı . Gündüzleri uf ak bir 

banka memuru idi, ıecelert 
ite Ruı mubocırlerıotn ıızlt 
ziyaretlerini kabul edtyord~? 
K.eodııtne partinin gayri ka 
nunt olan dtrekaıyoou namı
na vazıfeler tevdi ediliyor· 

du Bır mQddet sonra pnrU 
Din ecnebi memleketlerd• 
çalııan en mühim tekoık 

ejanlarıodan biri oldu Keo 
dııloln hududlarda yapılan 

feıat tertıbatıria karııtıfını 
16r6yoruz. Ruıyaya gayri 

kanuni ıuretle ~lrm~k için 
hırtıbatta bulunuyor •e btl 
baeu partlala gayri kanuni 
t•ıktllt meoıuplarıaa alllh 

lar tcdarJk ediyordu. Ken
dııtnlo bu tılerde g6ıterrnıı 

oldutu lhtıli'cl ııre d p 'om t 

kabiliyetleri, pıırtl dlrekıı· 

yodunun nazan dıkkatlol 

celbetmekte grclkmedl. 

Güo(io birinde bır Alman 
fabrıkıuından ıılih Hlın 
alırken bu fabrikaya devlet 
namına ılpnrııler yermekte 
olan aakeı i bir Ruı heyeti 
ile karııleıtı. V ıllach, ken 
d aıaı Oaolmarl&ah ıtbl göı · 
terdi ve reımen Ruılar ta· 
rafından yemtie davet edıl 
dı. 

.:;tallnenla J,fılete bir pot. 

ta valonuna Y•pmıı olduğu 
meıhur ıulkattt5ıD ıonra Lıt· 
vlnof, çalıamıı olan parayı 

emniyet altına almağa me 
mur edıldL Y epyenl rublele
ri deilttlrmeal kendlılnl ha
ptıhane1e 16tOrd6. 

7 lkıncllttfrln l 917 de Le

oınln ikttdar mevkllnt ele 

ıeçırdlf 1 z mao Malulme 

M lutmo•ıtch Ltt•lnof p r 

tiye etm•ı oldutu h izmetler· 

deo dolayı ıftıbar edebtlır · 

dı, Yec! rf'jımln kendisini 

d p lomat otar k fıtıhdüm 

edcct'ğl aı!klrdı. Dlplomaal 

aıeal~ğl, beılH. 

Fakat loglllz payltehtındakl 
Y&zlfeelnl yapması için ln

ıı!tere bOlı u etinin agrena

nı alınm11 deftldlr. Bolıe

vllder, loaıtlta diplomatı 

Lockharı Londrada bepeet

dıklerl zaman kendisini de . 
Londradn tevkif ettiler. 

LflYlnof, kar111 ı., Lo•va 

Loodrada teeadQf etti. f yy 

Lovv, çolc kibar Aleme men 

ıup Ye f tahat lhtllilcl tabtat

lt bir ıeoç kızdı •e Ruı fh· 
Ulllcllerl tle mGnaıebette 

bulunuyordu. Lov atleıl, b6· 

yük loııltz hurjo•azlıtae 
m~aıup idi. IYy Lovun am

cuı Sır Sldney Lov, loıllfz. 

lerln fçtlmat hayatında ol
dukça bir rol oynamııttr. 

Lttvloof, ecnebi ltıanlar ara-

11nda en iyi bıldtjl llean1n 

loııltzce oldulunu zannedl

yordu. fak at bu, bfr hata 

idi. Hır türlü Vhıtecbapel 

tellffuzunu bırakamam11h, 

o derecede ki bendlılnl en 

gOç anlıyanlar bizzat foııltz . 
lerdL Ana dılt, Yfddlıbtl. 

8u aebttpten dolayı cSovyet 

ıeflerl içinde en zlvade Ya

hudh> kalan Lttvinof olmuı· 

tur. Lthfnof, dlğel" llerıDJarı 

da ana dılınrn telaffuzu ıle 

lcoouıuyordu. 

Llhlnof, çok zeki btr zat · 

tır. Kead ıılnde bir doktrla 

uhıbı olc:!ufuau eöıterlr hiç 

bir ıey yoktur Dabs. ziyade 

realht diplomatlar an:ufıaa 

mensuptur. Kopenhagta ae· 

fJr iken Çarlık a fplomotla· 

rınden qır zotın Fforlolıkl· 

nln ziyaretini ~abul eder 

Florlnıkl meı hur bfr alimin 

oAlu olup h r türltı yaıam• 

••• itine melik MI. Lttvınof 

derhal bu zattnrı ne ıuretle 

fıtlf ade edeblleceflnl anladı 

•e onu Ru~yaya ı&oderdt. 

F!orlnıkl, oo eene harici· 

ye teırlfat müdürlGfiioG yap· 

tı Lttvloof, u~un aeaeler 

mua•lnlı~lnl yapmıı oldufu 

dahi Tch ıtcherın e halef ol
du Bu iki zat btrblrle ini 
çekeQ)ezlerdl Tchıtcberlne, 

dolumu ttıborlle artıtokret 
ldı . Halbuki Lthlnof, uf k 
bir burju9a olarak kalmıth· 
Çıçerln t e Lıt.lnof ıaraaında 
yalnız alyaeet u huında de· 
ili a1nı zamuada hayatının 
bir çok meaelelerfnde de 
büyük uoktnl nazar lhtilif
ları •ardı. 

1111 i -
Üçler p ktı. 
(B~fhar f; bJrHncl cnyf•da) 

n"'t.c Bl lıucd u böyle logl· 
lızlere bailı bulunmaktadır. 

Epoqurı gezcteslıon göre de 
Çen1bcıiiyo bugüo ve1a ya. 
rın Avaı:n lcamarıııında Sov
vetler Blrllflyln preoı!p an· 
laıınuının tahakkuk ett•ğlnf 
ve 7 lnız bu aolaı manlil 
tef erruahn teıbltl ve Jazıl
ma ı itinin k ldıiıoı bildire 
cektlr. 

Oeuvr~ ıazeteel baımaka · 
leıtnde diyor l<i: 

• Hayati eaha fQtubatı » 
o·n tebdıdı altıo.:la bulunan 
larıo yapacııfı bir it kalı· 
yor: Yutu mamak için bır 
leırnek. 

-41.;Jo.• • -e.-

Bir Amerikan 
denizaltı gemi

si battı. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

etmlılerdır, 9 dalııç daba 
derhal yola çıkıuıık Qzere · 
diri er 

Sal•hı,,ettar deniz meba · 
ffh, cSqualuı>; ün bütün 
mürettebatını bulabllecekle· 
rf 6mf dlndedfrler. Bu 
mebafll, bu dentz altının, 
dalmıı oldu~u halde 24 ea 
at kalabllecejlol ı&ylemekte 
ve ı•oıinln aDcak bir kıı· 

mını ıuların lıtlll etmtı ol
duiunu ll&ve etmektedırler· 

Dıfer taraftan «Squaluu 
ta.htelbabirlnde ıon derecede 
modern emniyet cthaaları 
Yardır . 

Dalııçlar evYeli ıçık kal 
m•ı ıupapı kapamaja uğra
tacaklar, matealclben bu •ı· 
le mu•affak olamadıkları 

halde,tahtelb hirfn kendıafnl 

1ukarı almafa •e ıu yüzü. 
ne çıkarm•§a çalııacaldar 
dır. 

Bunda da muvaffak o{u 
oamadıjı takdirde tablııtre 

lletler•nıo mürettebatın ıor 

beıt hı•ay11. lcovuımalarını 

temin edeceil zannolunmak 
tadır. 

llalıkesir İıılıisarl•ır 
~aşmüdiirliiğüııden: 

Akçc.y lııl,cleıılnc:ı İııhlurlcır idareılnt: nfd l'elen ve 
mezkQr iskeleden mabtye ( 40) toa m'kdarında ınk edl 
len bılcilmle emvali tdıuenln Yapurd n lılıeleye ve tıke· 
leden npura mıavoa v.ı ı•t nak li yatı bir ıene mGddetle 
mün kaı&ya vaz edılmiıtlr •. 

2 ~ ihale 15. 6 - 9J9 perıembe gGo6 111at 16 dadır. 
Ye Akçay idl.ılre.lodedır. 

3 - Bu Jıl baıarabtlecek liman ldarelerfoden ehliyet. 
nameyi haiz taliplerin SJO lıra muhammen bedelinin y6z 
de 7.5 tem!oatıle bfrlıkte Halılcuır, Edremit Akçay idare· 
lerJae m6racaatları. 

4 - Şartnameyi görmek ve daha fazla izahat almak 
fıtlyenlerio yukandn yazılı idarelere mGrecaatluı ı ı &o 
olunur. 
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,.ı~apu Sicil 

Mahalleıl: 

Djokçıler 

J\'I ulıaf ız lığından 
t umaraıı: 

1. No evtn 
tamamı 

2. N. :a 

3 . N. e~ın halt 
laasırhududu 

Hududu: 

Setı Tavancı oflu Ah· 
met, ıolu Yöı6k Ali 
Molla, arkHı maba

cır Molla HOıeyln •• 
kıptl Hüıeyln oilu 
Mehmet, cephesi Arap 
Abdullah karııa Rabla. 
Satı Boınak zeyeeat 

Ayte, ıolu •• arkaıı 
Keleı otlu Kadir 
mubdumu Hoıeyla 
5n6 yol. 

Sa~ı ta•ancı oflu 
Ahmet, ıolu Yarak 
Alinin e•lnl ayıraa 
yol, arkaeı muhaelr 

Molla Hnıeylo •• 
lııptl Hüıeyla oilu 
Mehmet. cephesi yol 
ile mahdut 180 zı-

raı ha•i ey. 
Hudut Ya bulunduiu yer yukarıda yazılı e•ID malikle· 

rl klounuev•el 322 tarih ve 135 numaralı tapu kaydı 
mucibince 1 numaralı hudutta ya zıh olan Keleı otlu Ka -
dır mahtumu Hüıeytnla •e 2 aumarelı hudutta yazıh olaa 

Abdullah zeYceal Cınıell Rabfanın iken buolardan Rabi . 
aoıa 323 de 6 10ınile kendfıtaden evYel 6fan kardetl lıma
ilın oflu Ahmede babel lntlllal A hmedln 323 yılında on 

Por:ıpoutbda gelmelerloc 
intizar o luoan il.ti tayarede 
altı %abit Yet 12 daigıç var 
dır Quantlco ve Norflok
dan gelmekte olan dtjer ta· 
1 reler de 14 dalaıç ıeUr 
mektedlr. Halihazırda Nev
yorkta bulunmakta olan Sro· 
oklyn kruvaz6rü de vaka 
m•hallne gidecektir. ika kal. 
dırma duba11 da «Spualua» 
tabtelbahtrlnla buluoduja 
fere doğru yola çıkarılmıı
tır. lkı buçuk ı:ln ıoora va 
ka mahalline varacaklardır 

beı altuo lıra muka blltnde haric~n Keleı oilu HOıeyln bla 
Kadıre Htmıı •• bu Hüıeyln de ıatmıı oldufundan Ye her 
'kt •• lçta te"bıden ıe11et almak tıtedıilnden tahkik •• 
tedklkl lcln 5 6 939 1Gn6 mahalline memur ıönderılecek
Ur. Bu yer baklnnda taHrrd tddiHında bulunanların bu 
ıünler içinde yftzı ile tapu a•cıl mubafızlılıno Ye yakut 
mahalline gelecek memure müracııatlar1 lGzumu tlln 

ı oluaur. 

Ôfrenlldlflne göre, deolz -
1'ılh eemıet haeara ufraı:mı 
değıldır •e mürettebatından 
Yeralenanlar olmadığı gibi 
heııt olanlar da yoktur. 

D eniz mehafılı, tRhltılye 
ameliyelerinin bu ıabab boı· 
lıy&cağu:ıı tasrih etmektedir. 
lcır. ÇünkG fa coo, dün ak· 
gam geç vakıt gelmııttr 

Falcoouo dalaıç çanı, dal 
ııçlar tarefındaa tabtelbahl· 
rın tarotloe teıbıt edilecek 

bu ıuretlc b•ı kııınta Hl yü· 
zOoe çıkmuı temıo edılecek
tlr 

Tahltıfye ıemtlerf, Squa · 
luı tahtelb3htrindeo ıöyle bJr 
baber almıılardır: 

«Soiuktac> müleeulriz. 
Baıka bir t lklyettmlz yok, 
ye.zlyetlmtz iyidir » 

Squalu&6n milrett bata, 
tabtelbahirln tekneılD• Yur-

1 Satılık ev ve 
1 
kahvehane. 

Eıklkuyumcular mahall~ · 
ılnde Bıtadıç caddee6 üze -
r•nde Çantayoflu Eı~t eıt 

Bayan Necmlyeye ald 48 ou. 
maralı hane ile Çenh soka· 
ğıoda çaycı Zeyoalın otur 
duiu bü1Gk kahve satılık· 
tar 

Haoecln müıtemll&h: 

Zemin k tında ik• göz 
ode, ealon. musluk •e 

mutfak ve tarasa ile lktacl 
kattn üç oda ve aa1oo, bod· 
rumda b'r hamam, alıvcre-
11 tulumba tle beton taılık 
•e bir miktar a•ludan iba
ret o!up bfnao1n altında ay. 
rıca icara · verılır bir de ma
iez11 vardır. 

Talfp1erln Ha .. n Burl 
Ç~ntaya mGracaatları. 
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ma ıuretıie tahllıl1e eeml 

lerl ile muhabere temin et· 

mektedlrler. 

See ahızelerı. bu haberleri 

almaktadır 

Tablıılye hazırlılclan bu 

Balıkesir asi iye ~u~uk 
ha~imliiinden · 

lııklar k6yiiaden Y akup 
kızı Meryem tarafından ko · 
cuı aynı köyden Arif oilu 
Ali alerblae açılan ıbtar 
d& Yaıının ytıpılmftkta olan 
duruımHında: 

Müddeaaleyhln lkamet-
ıihı belU ntmadıfrnde.n da 
••tiye ilin n teblti edt)dıfl 
halde duruımaya ıelmedıfıo
den mOddeaaleyhe yine 
lllnen gıyap kararıoln teb
llğıoe Ye daYal'ı tarafındıııD 
getfrllecek ıahldlerln dinle· 
ntlme,,ıne •e duruımaoın 
7 6 gJg 1& t JO tahklne ka
rar verllrntıtlr. Alt duruıma 
ya eelmedıft veya hl• mi· 
def l de g6odermedf it takdirde 
flyabında duruımaya devam· 
la netlceılne ı6re karar ve
rllrcf!fl ııup kararı teblıit 
makamına kaim olmak 6ze· 
re ilin olunur. 

ıabab fecirle beraber baıla · 

m•ıtır. 

Tabtelbahlrde 56 tayfadaD 

baıka donanma namına mll· 

teha1111 olarak üç ıl•ll bu

lunmaktadır. 

Baaıldıiı yer: Vilayet Matba&Jı-Balıkeılr 


