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Gt.:TNDELİK. SİYASAL G.A.ZETT:Eu-- RKIYE ovYET 
Hilano mülakatının neticesi: • 

ltalya ile Almanya arasında as· 

t MAYIS SALI 1939 

keri, siyasi bir pakt imzalandı. Memleketı~ız Bulgar Başvekili ile görüş· 
avini Sofya al tarafından kabul edildi. --------------------------------············------------------------------..-

Genel kurmaylar arasında sıkı bir iş birliği kurulacak. 
---------------------··········---------------------

Milanoda bir tebliğ neşredildi ve iki nazır Romaya gittiler. 

Alman gazeteleri: •İngiltere ve Fransanın çember 
siyasetine kati bir darbe indirilmiştir.• Diyorlar. 

Roma, 8 ( A.A. ) - Al· 
maDJ• Harlcı,e Nezırı Voa 
Rıbentropla ltalyaa HarlclJe 
Naam Kont Clano araıında 
Mtl&noda yapılan 16rQ1me· 
ler •etfoeıtade neıredllea 
re .. i teblll• aaaaran iki 
de•let mlnu betlerJntn al· 

yaat •• aakHI bir pakt tle 
kati olarak teıbitfDe karar ••· 
rJlmfftfr. 

Mıllao, 8 (AA) - Bu 
ıabala B Cta•o tle 8. Voa 
Rtheatrop araııada hl~ bir 
ılrlı•• olmamııbr. 

B. Voa Rlbe•trop, ubala
le,Ja ıelarl ı•••itUr. Saat 
13 de tkl aaaır, Sor•••I 
HrayıDa ıltmııler •• ora~a 
belediye erklaı tarafından 

ıerefl•rlne nırlloa bir ziya· 
rette laaztr bufuom•ılarclır. 
Akıama dofru albat Itır 

tebllf neıredtlecektlr. 
Akıa• Ud nas1r otomo

htlle Come ı&lG aahlllcrlne 
hareket edeceklerdir. 

Mlllao, 8 (A.A.) - ltal- , 
ya HarJciye Nazırı Kont 
Ciano •• Alman Harlelye 
Nasm foa Rtbbeatrop ara-
11aela yapılaa m&uker ler 
••tlceılade bu ı&n •t•iıda · 
ki H••I telıılıi • ırechl tı 
ttr: 

ilet memleket laın&elyo aa 
z1rlarının 6 •• 7 1Day1tta 
Mtliaocla yaph2ı ko 
•nıımatarda bu ıt\nkG nma-
1111 ıt1aal •aalyel itinalı bir 

,!•dkıka tlbı tutulmuı, Hd 

blln'.lımet noktaf naaaranıo 
tamamlyl blrblrJnla aynı ol· 
duju bir kere daha mGıahe· 
de olunmuı ve iki de•let 
mOnaHbetlerlnln ıl1aet •• 
eıkerl bir pakt de kııtl ola
rak teıblUne karar verllmlf· 
Ur. Bu ıuretle ltalya vo Al· 
manya A•rupa eulhunun te· 
mfnloe müe11lr bir tarzda 
yardım etmek emollad~dlr 

Mtlloo, b (A.A.) - Al· 
man1a •• ltalya bariciJ• 
na:aırl ra bu akı•• her lk! 
ıl de aynı vafonla Roaa1a 
hareket tmlılcrdlr. 

Roma, 8 (A.A) - halya 
•e Almanya hariciye oazır

lan cruanda yapılan konuı · 

malar aetlcealade neıredlleo 
teb\tf, yalnıa ılyıul a:ıebafıl
de değU, b6Uln halyao ef
karı umumtye1lnce de bü-
16k bir memauntyetle ker
ıılanmııtır. 

sı,ası mebafılt. kanatlne 
16re, iki me leket araaında 
ıı,aıl ve aıkerf pakha imza
" fe'fkal&de btr hldlıe ol· 
mayıp ıkı mtllettn mukad. 
derat blrliğınin tabii bir ne· 
tlcHldlr . Mıianoda verilen 
kararların bütün teferru h· 

nı teabtt lçl11 otrafh m\laako· 
reler yapdacaktır. 

Ytne ılyıui mehafllde ıu 
r ıı kay dedlllfor ki, dt:ımok 
rat k memleketlerin paı:ar 

lsk uıulter ıtmdl aktedllen 
ao!eımalar: üzerinde hiç bir 
teıtr yapanıaz. Bu anlaıma-

RomanyaH riciye N -
z_ır~ A~k a a geliyor. 
Bu kreşe döıieii- B. Gaf en ko
nun ıneınleketirnizi ziyareti 

1 7 mayısta olacak. 
Bükreı, 8 (AA.) _ Anu 

P•nın muhtelif hiUuimot mer· 
lıealerlne ~•phfı ••Y•hattaa 
tlaao• Hartcl7• Nasırı Gafen· 
lıo, bu HJahatın neUcel•rla · 
den memnu• olduiuau ıa · 
ıetocılere ı61lemı1ur. 

Ankara, 8 (A.A.) - Ro· 

••aya Hartclfe Nasırı Ga-

f •- t htr ıtyaretto 
•ıa.o, re•m 

b•luDmak üzere 17 ma11ıta 
A11lcaraya ııle .. ktlr. 

Belırad, 8 - Romanya 
~•rtel1• Nasın Gıfenko Subo 
ttıta Julı1l• 811ueı• hareket 
tt..-.adea ••tel ıaseteatlerla 
• .,.... baı• ıull•r• ı• c•· 

•abı •ermlttlr: 
«8Gkreıe döndOkte• aon

ra A•rupa de•let merkez· 

lerJadekl 16rilımelertme dair 
ıtmdtlık bir be,.aaatta bulu· 
oamıyacafım. Maamaffb, bea 
herhalde bu siinlc& sıbt bir 
za•aadc her re•Jzlyonts 
mln ıulb için tehlike demek 
olac:aiı ftkrlndeyJm ÇOnkG, 

hiç bir millet bulunamaz lıl, 

kudll 0 1 0 haklarından lfl· 

ilkle 1 rf ınazar adebllıln » 
BGlıreı, 8 (AA.) - Ga· 

fenko, dOn akt•m B6kreıo 
aYd•t etmlftli' . 

lar ltalyan ve Alman ıenel 
kurmaylara ara11oda atkı Itır 

ff blrltil kurmaktadır. 
Berlln, 8 (A.A ) - «De

utacber Dtenıt» ıa aeteıl 

ltal1a tle Almanya aratın· 
da ıtyad ve aıkeri bir pak 
tın lmzHıtıı mc•auu bahH· 
derek diyor ki: 

Bu paktıa tarih! bir ebem· 
mlyetl olacakbr. Bu, Httler
le Mu11oltnl ıtyaeetlertnl tda. 
mo eturecektlr. Aynı zaman · 
da Alman ve ltalyan aıdlet
lerlnlo du11ularına •• azim 
lertne de tamamtylo •Yıun -
dur. 

Dl fer taraf taa bu pakta, 
Al n ve ltal1an b8.kamet
lerlnla mGıterek arzulartDID 
•• ıkt mtllet araıındald le · 
ıaa<itten k .. tlen ıOpbt! etmek 
lıttyen ecne .. t 1Datbuatının 

uydurma neırtyabnı da kati 
olarak tekzip etmektedir. 

ltalya ve AlmaDJa Mili.· 
noda bu paktla lnılltere •e 
Franarının mth•er memle · 

• ketlerlne karıı olan tecavft .. 
zt çe•bor ıtya1etlne kati 
bır darbe ludlrmtılerdlr'. 

Polonya ~arldye Nazıra 
Bokla nutku çember ılya1e · 
tinin hakiki hedeflerine da 
lr ~lman1a ve İtalyanın 
kaaaatlerial dejııtırmemııur. 
Mlllnoda, ılyaıi tktıeıadi ve 
aalıı:ert çember teıebb6ıler1-
ne karıı koymak yolunda 
ea kati adım atılmııtır. hat· 
yan - Alman paktı harp 
kundakçılannın tehlllııeh te· 
tebbGalerlne kartı aıılmaz 
btr kaledir. 

Loadra, 8 ( AA. ) 
«Pre11 A11oelatfon», Mlll 
noda aeıredtlea teblJI hak
kında ıayJe yasıyor: 

Roma - Berltn mth•erl 
ılyaaetl timdi yeniden teytd 
edtlmlı buluouyor. Bunu• 
laılltere ve Fran1a tarafın· 
daa aarfedtlen ıayretler ne · 
ttceal olduluoa ıOphe yok· 

tur. 
Almaaya •e ltalya bun

(Soau dardüncO 1&yfada) 

Nevyork sergisinde
ki pavyonumuz açıldı. 

Sergi umumi komiseri dedi ki: -
On beş yılda Tlirkiyenin gös-
terdiği terakki bizi hayret 

içinde bır~ktı. 
Nevyor", 6 (A.A.) - An•· ı etmııttr. 

dolu ajan11nın buıuıl muba· BüyOk Elçimiz Mlnlr, de· 
biri bıldlrlyor: rln allka tle dinlenen nut• 

Nevyork dünya ıerılıln · kunda ıerglJ• b0y6k ölçil · 
deki pa•yonumuaun reaml de tıUrakımlzln Amerlkaya 

açıllıı buıGo yapılmit •• bu doıtlufumuzun ve barıı ••• · 
meaarlm TOrk - . Amer,kan ıtmizlo ifadeıl oldufuau 

doıtluiunua çok ccndaa btr teberOz etttrmlı •e yarını 
tezahürü ıeklınt almıı, mem· ylkıek prensiplere ıörl~ ha· 

1 

zırlanaa lnıv•etlerlo t • H
lekeUmlz haklunda Amert . f d yi1r6mek fçlo lcabe. 
kahlaran beıledtfl ••rsı "• ~=• •hütGo .,.81ıtaları haiz 
ıe••lnlD dereceılal ortaya old•fumasu ileri ailrmlıter . 
koym•I• gCizel bir •••11• ol- He,.etJml• rel•l Vedat Ne-
muıtur. (Sonu d6rdOnc0 aayfada) 

T6ren de•let pav,.onumuz l-=s=-~-===--- --=-=-= 
6nilnde yapılmıı •• ı6ylenea 
uutuklar radJ'O il• Amerika· 
oıo her l•rrf ına ••rlhntıttr. 

Bando Amerika YO TOrk 
marılarıaı çaldıktan ıoara 

Ne•1ork Tımeı baımu -
barrlrl etki Türk doı -
tu Doktor Ffadlay luea baı 
lanııç nutku tle AtatGrlıe 

ald hltıralarıDı Ye T6rk in· 
killbıaın mlnaaını aDlatarak 
v aıınıton bOJDlı elçimizi 
.. aıır bal•D••lara taktii• 

General Fran
ko 250.000 as
keri terhi• etti. 

Parti. 8 (A .A.) - Gene· 
ral f raako 927 ,928,929 lıurra 
efradı•ın terlaiılal emretmfı· 

ur. 
Madrtdden .ertlen laa bere 

11asara• 250 ooo ... 
lrert ••lort•• ıi6•Melllerdtr . 

tü ve Kra - -- -
_ If~e varan Pote~-

D~nR men devlet adamları-
~n o 1 k .. üşmede bu unaca . 
le de gor - S•• Ankarad• s ınn ı..ı.,.ı. 

Bukreı, 8 (A.A.) Mu•- bükOmet erklnımızla mi· 
yet Hariciye Koml'e~• Bat· sakuelerde butuomuı olaa 
•tot Poteıııkio,Sob• f Sovvet Hariciye Komlı•r 
vekil K6ıe t • • 0 0 

Mua •lnl Potemkln, JQn ea · 
b 

'

örGttDe· d k 
il Uıuo lr b h ıehrlmlze 6nere • 

e Kral ta· 9 d 
de bulunduktan ye dlldtkten HaydarpRt• tıtllıyonun a 
rafından kabul e f ve mutad meraalmle karıılan. 
eonra BGkreıe relm f R . mıt •• doiru Perapalaa ote. 

ı e••ilol o 
bu aüu ate Ga- llne ıamtıttr. 

• f Naıırı 
many Harlc ye l tir. Mlıaflrlmtz otelde .. tr 
fenko ile btrllkte y~ 'sov· mftddet fıttrahattan ıonra, 

Sofya, 8 (A A.) Mu Valf Latfl Kırtları ma· 
IComtıer 1 

yet Harlclfe din öl kamında zlvaret etmtıt r. 
evfnf Potemkln d bu- Potemkln, lSile yemeilnl 
l.d.D ıonra Ankara akntl .... 1 

lht•• ..... Sovyet ıeflrl •e konıo oıu 
raya ıelmlt •• IC3ıe lva· tle birlikte yemtı ve blll· 
Hariciye Nasırı alikat· hl'lrf' Botaztçtnde otomobıl
nofla yaptılı ulsuntaıDrafıadan 

Kr• le btr aezlntl yapmıehr. tan ıonra • 
kabul edllmlttlr. 22 de Gece ıaat 10 da Semplon 

Potcmkln •:•;tmlıttr. ekıpreatle ıebrlrotzden ayrı 
BükHte hareke t ) lan Potemkln, Strkeelde Va· 

lıtanbul, 7 ( Huıue - il LGtfl Kırdar, SoYyet h6. 

B. M. =-Mı$ieclisi yOk elçlıl Tereatfef, ıeh 
rlmtsdelıl Sovyet general 

___..,,,...- 1 konıoloıu Georıtef, Emniyet 

Tu.rk. Alman tre~i a.n 8Ş· Dlrekt6r0 ve Sovyet konıo-
loıluiu erlıılnt tarafından 

maSJnl ta~ul etti. (Snnu dördünct\ aayfada) 

Ticaret veiıCeiüıürçin anı:ş- Uma mi oalil ik
ma etrafında beyanatta bulun u. ler hakkında-

(A A) - Bil k 
AnkarP. 8 . !t.okü b. k ar yo 
k Millet Mecltıl bu gu 

1 
lr ar • 

1 h6k·"'metfıDIZ e 8 (H uı1) -
toplanta11nda u k edt Ankara, °' 

dakt ' Uınuml .-lılıkler teıkıl edil· 
Almanya araıın il I· J ı bir 

td kaoun Y meal huıuıunda veri m 1 
anla1ma11n• a k bul karar yoktur . Bu balumda• 
h •• lnl mnzakere ve • l bl ıaıe 

bu gibi haber er r e 
etmtıttr . C mi Er ~ tıtload tmemektedlr.Bu ııtbl 

Ticaret Vekili ez neırtyata birer tahmin D•· 
af anda be ya 1 l d çln aolaım• etr ıtrlle bakmak Azım ır. 

natta bulunanuflU!;,= 

Roma ın Berlinle V r
şova ar~_!!l~aki i _ lü. 

Frınsız gazeteleri halyaa diplom~ isinin Çikıl
ım b:r vaziyete füıııüs bulundugunu yazıyorlar. 

l f ıazetı~ıl d• ı61· 
Parlı, 8 Parfı ıazııtelerl 1 Popu a re 

k l le dJ1or: 
ltal.,an dlplom•ılalnfa ~1 1 

- b t Berlln. hal,.•• ••t ua ı. 
mut 'bir vaziyete dCııınOı .Roma mtbnrlnfo dayandıiı ' 
bulundufuou n re•lae ••· teıanDd kaidelerini bozma-
l•met o-tdın: de Polonya 

• I.&" dan f talya tle Polonya ara· 
tle Alauuıya ara11nd• ha-

ki ,ardOIGı· 11ndakl m6naıebetlerl idame 
kemltk yapm• • için debtetlt bir müvazeae 
D .n. tebarO:ı etUrlyorlar: . d 

y ıayretl ıarf etmekte lr. 
Fısaro diyor iri: Loadra, 8 (A.A.) - Bu-
Eter ftalya Polonyayı 

terk edocelı olursa öteclenbe• ıOakü ıazeteler bılha11a 
rl Tuna ha•za11nda •• Alman·Polonya m6nHebet -

Balka•lard• teatı etmek lı lerlle me11ul olmaktadır. 
tedıtı ltalyaa oafuzu mah- Gazeteler Dançla1n Po · 
~olacaktır. Bu, ltal- loa1a için hayati bir met . 
yan ılyaHtl tçta bir hayat ele olduluna, ç&akn Dançı. 
._ memat .... ıeıldlr. (Sonu ikinci ıı1facla) 



AYPA : 2 

Romen kadınhğı ve 
Rome gençUği .. 

-------
Madam Gaf enkonun bir f ranslZ gazetesine beyanatı. 
Kocaıınıo menetme.ine kuıda malumat •enblllrlm. 

ra)men Madam Gefenko 
Romen kadınları hakkında 

Bu ıün Romen kadını çok 
aydınlanmıt vazlyc:ttedlr. Ka 

ı•zetectlere beyanatta bu · dıoların rey hakkı kabul 
tundu. eddmlt yalnız henftz tamam -

Btr Fraoıız ıaııeteclıl Ro· 
men Harlct1e Nazırının re 
ftkaıı Madam Gafenko tle 
bir mOıllkat yapmııtar. Ro 
men kadı•hiının •e ıençlt · 
llnln bu ıünkd ••zlyetlnl 
röıtermeıl lttlıtarlle okunma· 
ya dei•r 16rdülOm6z bu 
mlllkata okuJucuları•uza 

l»ı ldlrl1oruıı: 

« Batü• Romea kadıaları•ın 

lanmamııtar. Bu h .. uıta ıl· 
zlnle ılertcle daha fazla ko · 
auıahlllrız. 

Madam Gafenlco ıuıtu . 

Llkln bu ı6kutta b&fızaıını 
toparlatmak lıtlyen bir bal 
•ardı. S6zlerln• de'tam ede· 
rek: 
• - Şımdtkl baldo kadınla· 
rı•ız erkeklerle aynı hakla· 
ra maliktir, b1lha11a •atan 
tehlikeye maruz kaldıi• ••-
maa ... 

Mubtere• muhatabım bu
dan ıoara hldlHlerde• ilah· 
· ıelierek: 

TORUILl 1 ... YIS 19U 

S EH i ·R HABERLER 1 • 
Türkiye-Ame- Yakalanan tü
rika ticaretan- tün kacakcıları. 

J J l ·- Balya, (Huıusi) - Ka•a· 
aşması merı mıza ballı r.arlı köyü ıal.ık 

Yete girdi. azasından K6rAbmet ile Kıfkı 
lımall oilu Ahmet ve A.1-

Ankara, 8 ( Huıud ) demirci k6y6aden Y eıtl Ha · 
Türkl•• -- Amerika tlca -

ret anlaıma11 merlyet 
me•klloe ılrmlıtlr. Fakat 
henüz allkadarlara reıml 

teblljat J•pılmadıiıntlan h• 
huıuıta hazırlıklara baıla 
aamamııtar. Yeni onlaıma 

lle Amerlkadan memleketi· 
mlze ıelecek otemobtller 
1üzde 60, rad1<'lar da yGz. 
ele yetmlı beı teasll&th ılm· 

rak reımlne t&bt olacaklar. 
• 

Bu ıaretle otomobil •e 

111 adıadakl ıahıılar blrloıe. 
rek t6tüa ıetlrlp 16türmek 

G:aere kaçak~ıhfa baılamıı· 
lardır. 

Buau haber alan lnblıarlar 
memurları kaçakçılannre,ece\( 

lerl yolu bailamı ılar, rece 
1ar111ndaa ıonra, Armut· 

alandan aldıklara if merkep 
y0k6 luyılmıı tGUlale a•det 

ederlerken puıu7a d&ıOrill· 

müılerdlr. Kaçakçılardan lı . 

mail ile Yeııl Halli firar et-

Halkın bahar 
gezintisi. 

Baharın ıüzel ılnletlnden 
latif ade etmek fıraatanı ka-

çırmı,an halkımız pa•ar 16· 
nfi Tepeelle, Kepıüde, Çen-

reloiluna Te tehirin Çamlı· 
iına ılderek ı•~ •akte ka· 

dar •ilenmiılerc:llr. 

Bu meyanda pl1ade ala -
yıanzda erlerin HıaarU1aa 

barramı 1apıldı . Saat 14 de 
elleoeelere lıuklll marıtle 
baılaodı. Bllha11a erlerim!· 
zln ıöıterdtll atletik hare

ketler fe•kallde tdt. Ara 11. 
ra milli elblıelerle oynayan 

Ram11kçu ze1beklerl aak ıık 
alkıılaaırord•. 

Bunlardan maada 1ajh, 
radyoların yakı.da çok 
ucuzlayac•iı aalaıılmakta· 

dır. Buadao baıka bizden 

mittir. Hrbeat ıcıreıler •e daha birçok 

Pazar giJ.nkü 
zabıta vahaları. 

Aılen Tireli olan Ahmet 
adında bJrl ıerhoılulda ılt-

llit umumi e•lerln blrlntlo 
Kadrlre adında btr kadınla, 

•aka yerine ıelen bekçi Reftil 

ellerinde• çakı tle ya-

raladıiı ıtklyet olunduiunclaa 

ıuclu adll1ey• ••rllmtıtır . 

1 Pazar ıüaü Hlıarlçl 

maballeılnden lımall, arka· 

daıı Abdu,llahı bıfakla ıır. 

tındaa 1araladıiı iddia olan• 
dutuadaa adllye1• •eril· 
•ittir. 

f Martlı mahalleılnclen 
Ahmet •• Ali araları•da çı

kan btr meıele1I •zatmıılar 

•• aıha1et Alamet çakı ile, 
All•ln ıol kol•adaa hafif 

ateılı •• parlak tenlerlle 
karıılaıacafı• ferde lrarıım · 
da ıarııın çehreılae baıka 

lıttr letafet ••rea 7eıtl ıi•ll 
Itır kadın ıörd6m: · Romen 
HarlclJe Mazırının reflkHı. 

Gayet tacle lllr tayörOn C>tt. 
tül6 •6cudu bana '9ır epor· 
cu ile karıılaıtıfımı ima eder 
bir ıektlde idi. Duruılarında 
hır Parlıltnla zarafetini bul· 
mamak kaltıl deftldt. Madam 
Gaf enko çok me11ul olma -
11na rajmen her iti yapmak· 
tan aıla çekinmiyordu. 

- Biz, ıef erberllk illa 
ettlllmlz •akit Ro•eD kach. 
nıaı• 16z6aden aala 1•1 ıel
meml1t1. Btlaldı ealar tla ko
calar1, babaları, atabeyleri 
ıtbl harbe laazırlaaı1orlarch. 
Ştmtll Romen kadınları haza 
huıuılarda erkeklerden fark· 

! Amerlka1a ıönderllecek •e 

Diler K.6r Ahmet merkep· muhtelif oyunlardan aonraıeb
lerle beraber yakalanmııhr. rlmlz Telupor kuluhü tle 

Tütünler Narlı köyüne ge. alay takımları araıında ek· 

•• Ali de Abmedl baııadan 
1aralamııtır. Her llıılıl •••· 
leket baıtabaneılne ıl•tl•· 

rl1mtı •e haklarında da tala· 

klkata baılanmııtır. 

Kendlılnl 16rdüiüm :u 

••n lıltlbealyle beraber ae 

yahat hazırhllyle me11uldü 
Za•allı kltlbul bemeo her 
Hnlye çalao telefona mı 

yokıa Madam Cafenkooun 
tılerlne mJ 1et1ıecejlnl ıa · 
ıırmııtı. BGtüo bu bay huy 
içinde nihayet 11ranın baııa 

ıeldljlnt anlamıı olacak k ı , 

ellat uzatarak: 
- Glrl1orauauz ki, dedi 

Pek fazla m•11ul6m. A.leta 
ne yapacajımı ı•ıırdım! 

BakıılarıntiaD bu ıöslerl · 

•ID lalç de 1alaa olmadılı 
peklll anlaıılıyorclu. Lakin 
ı6zlerJne tie••• ederek: 

(Sonu cl6rdüncü ıa1fada) 

:....ı'~R.-A.:OTO 1 
- ANIARl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 •· 183 Kcı. 120 Kn. 

I
T.A.Q.19.7~m. 1St9SKca. 20 K.,v. 

T.A.P.51,70.. 9465Kca. 20 Kn. 

ı $J • .5 - !139 Salı 

- Hem ze•ctml•, ıaaete· 
etlerle konuımamı lratlyen 
meaetllfJnl bllı,orauauz zan- • 
nederl•. 

12 30 Prolram 12 36 Ttirk 
mlztlt - PL 13.0o Mem. 
leket ıaat ayarı, •J•ıaı .,. 
meteoroloji halaerlerı 13 15 
Müalk (Karıtık profra• -
Pi.] 13.45 - 14 Ko•ıma 
l Kadın aaaU] 1 ~.30 prelraı-o 
ıi.35 MOzlk [Oda •lztll] 
Pi. 19.00 Koa•ı•a ili IS 
Ttrk •ilzlll (Fa11l beyett) 
T abıln Karakuı •e arkaclaı 
ları. 20.00 Memleket aaat 
a7arı, ajaaı •• ••teorolojl 
laaberlerl. 20. 1 S l ürk •Cl-

CGmleaı Utrlr•r •e Y•tll 
16zlerlle beni ılzlyordu.1'4l · 

ba1et: 
- Ha7sr, dedi. Sizden 

hiç lttr ıe1 aaklamak tıte

mem, llldn •azlyet ıımdlkt 
laalde ne kadar karııık .. 

V • Itır ıır te•dl ed.rmlı 

ıtbl: 

- V azlyetlm de çok aazık . 

StJHette her ıeyln bir eheaı 
mtyetl •ardır. Bana inanın, 

faket ıunu da unutmayın ki 
ze•elm harlcl1• oazırıdır . 

LlklD ben hlil keadtıln · 
dea Itır ıeyler llreomek lı 

tlJordum. Haftf tertip ıual 
lerlme baıladım 

- Aılea Franıızııoız de
lil mi? 

Yüzü ıGlümı~dl ve: 
- EYet, dedt. Fran11z ol 

duiuwnu asla unutmam Fa· 
kat ıtmdt bütGn kalbimle 
R~man1alıyım. 

-- Bana Romen kadınının 
memleketiniz •• Komen 
Kençltil 6zerlndek1 rollerin -
deo bahıedeblllr mlılnlz? 

- Romen kadınının Ya· 
zlfelerl ve rolleri çok b6yük
tür . Bunun için 1aloız bir 
ilaç ıOtunluk bir mOllkat 
yetlımeı:, onu anlatmak tçla 
oturup ctltlerle kitap yaz
malı Fakat ılzl ten•lr ede· 
bilecek ltazı noktalar laak-

zlil Çalanlar: V ıclbı, Ra . 
ı•n K.a•. Ce•det Kozan 
Reıat Erer. Oku1anlar Mu· 
aaffer llkar .:Semahat Ôz· 
denıea . 1 - Andonun hl· 
eeynl peıreYl 2 - Suphl 
Zt1a•ın - HüHYDI ıarkı -
Feryat edt1or bir aül ı,ın 
3 - Rahmi t.e1la - Hl 
ıeynl ıarkı - Acep Dazen
de ıahıua. 4 - Fala K.a · 
pancının ıarkı - Aman 

dallar canım dallar. 5 -
Kanun takıhnt - Vecihe 

6 - Tabi ef~adloln _ 
Hüıeynl yürük aeınatal -
Ben rıbı aan•. 7 - Ando 
•un heıeynt aaz aematıı 8 
- Btmea Şenin - Seglh 
ıarkı - Sunda t~ıln yar 

elinden. 9 - Segib ıarlu 
- Sevda okunur. 21 00 Ko
ouıma 2 J 15 Eıbam . tahvi
lat, kambiyo - •ukut bor 
ıuı [ftat) 2 l.25 Neıeh 
Pllklar R. 21.30 Mü
zik (Rodyo Orkeıtra11 

Şef: Haaan Ferit Alnar] 1 
- W H. Mozart - Sıhırll 
Flat opere11nJn u~ertürü 2 
Van Beettho•ea - 3 el 
Seafont (Eroıka Alleıro con 
brlo Scherzo Marcla f uneb· 
re Ftoale 22 30 Müzl" (Ope. 
retler - Pl] 23 00 Mlz ık 

{Cazbant - Pi. 2 J. 15 24 
SoD ajanı haberleri Ye ya 
rıDkl profram. 

Amerlkatlaa bize ıele 

cek bir çok maddelerin 

ılmrük resimlerinde tensi · 
llt yapılmıı •• btlba11a lh· 

raç edecellmlzl bazı mad· 
delerin Amerika 16mrükle-

rladen reılmden muaf ola-
rak ıeçmeat kararlıımııtır. 

Deılet Oııiryıllan id1resi 
Karıbükta modern bir is
tısı on ~inısı iurıcık. 
De•let demlr1olları idare · 

ıl, Afyonda yapılaa modern 

lıtaıyoa blnaaı •e Samıun

da k•r11laa JeDI lıtaı1onlar· 

da• ıonra T6rkl1e•I• ilk 
aanayl ıehrlKarablkte meder• 

Itır lıtaayon J•phrmak ize · 

re f aall1ete ıeçmtıttr. ltiare 

JCarabOkte lıtaa1onun 1apıl· 
maıındaa e•••l lcllea tbtt . 

J&f ıörflleo k6mür depo•• 
Ye Jolları lle makine depo· 

ıu ıaıaatanı yaptarmala ka
rar ••rmlıttr. Güntien ıG•e 

ıentıllJ•D •• fabrikanın fa
alı1ete ıeçme zamanı çek 

1akla1mıı olaa Karal.lkte 

tlemlr1ola faal•1eU ~ok art 

hfından ve bele fallrlka fa· 
alt1ete ıeçttkteD . ıonra Erel· 

Uden •e Zooıuldaktaa kö · 
mür, Dıntkten demir ceY-

herJ nakledecek katarlar ıe · 
celi ıintiüzlü aefer halinde 

bulunaeajındaa Karabük 
Türklyenla en zl1ade faali · 

1et arz eden tıtaayonu hali 
oe gelecektir. 

Bu kadar faallyf"tt, çok 
ıentı t•bekell btr lataayoa 

karıılıyaltılecell için Kara
bOkte b6y0k bfr aahaya mu· 

anam bir tıtaıyon yapıla 

caktı;. Demir cevheri ka 

m6r •e ıalr malzeme •a 
joalara bu ııtaıyona kadar 

u:ıatılacak· battan fabrikaya· 
havai hatların altına alre . 

rek hamulelerlal •erecekier · 
dır . 

Fabrlkanıa f aahyete ıe 

çecefl zamana kadar bu 

teılıat ikmal edllmlt ola
caktır. 

tiri lirken aalerlae be ık• bir 1 aeratz •ahlyetlnde bir de fut· 

kaçakçı daha ııkmıt ve o da bol maçı yapılmııtır. Çok 
yakalanmııtır. zevkli ıeçea bu OJUDU J-2 

Kaçakçılar Balyaya ıell · T~kıporlular ka:aanmıılardır. 
rllerek haklarında tutulan 

onakla btrhkto müddei 
umumtllie teallm 
edtlmtılordlr. 

B isiklatcilerlmiz pazar gü
nü Ban~trmaya gi-

dip geldiler. 

Oürıtmın okulu talabelı
rinin ~ağış gezintisi. 
Cumarteıl ıtlnG Çafıı aa. 

hl1eılae ııtmıı olan Ôlret · 
men okulu talebeleri seceJI 
•e pazarı orada ıeçlrdlkten 

ıonra akıam ıeç •akit dön 
aaüılerdlr. 

1 Y ••lce maballeılaclıa 
Kadir ile Martlı mahalleıla· 
den İbrahim adındaki ıabıı· 

lar •••elkı ıec• bir umu•t 

eH ıldorek, A,.e adında 

bir kaclını bıçak çekmek 

ıuretlle tehdit ettikleri tlklyet 

elundutundan lklıl de llak -

larında tanzim edilen e•rak 

tle birlikte adll1e1e •erli · 
mtılerdh. 

•• 
Pazar 10n6 ıabebı Ban 

clırma1a ıldHeklerlol yaz 

tlıiımız btılkletçllerlmizdea 

Sabri tle Mehmet, • gGn 

aababın erken ıaatler•nde 

yola çıkmıılar •e aaat ıO 

da Baadırmaya •armıılar · 

dar. 

Orada kaldıkları müddet
e• muhtelif ıpor hareketleri 

•e ejlenceler tertip edtlmtı
tlr. 

LtHhlerde• btr ıurup da 
tarih 6fretmenlerlnln rlyaae· 

Romanın Ber
linle Varşoı;a 

arasındaki roliJ. 
Btr lcaç ıaat JıUrabattan 

ıonra tekrar Balıkealre dön . 

mek Cizere hareket etmtıl•r 

•• ıece ıaat 19 da ıebrlml
ze ıelmtılerdlr. 

Seyalaat lrızaaız ıeçmlt 
•• btıtkletf ller latç bir müı-

k&llta maru• kalmamıılar
dır. 

Bu hafta Aakarada ya-

pılacak blılklet aeçme 

ıabakalarına Balıemlz 

mü· 

na · 

mına lftlrllk edeceklerdir 

Burada kazaodıldarı takdir· 

de 19 May11ta lıtanbul·Edtr · 
ae araıında yapılacak bl-

ıtklet yarıı larıoa ıtrecekler· 
dlr. Gençlerin IJI netice al -

malarını temenni ederiz. 

Halkavi temsil tolu Balya
da iki temsil verdıUen 

sonra dün geldiler. 
Bır temıtl •ermek lzere 

cumarteıl ıünü Bal1aya ıt -
den H~lke•l temıll kolurı.un o 
ıece Kızılay yaranna oyna
dıjı «Kanun AdHnı ve Mab· 
çuplar» plyealerl çok rağ· 
bet ıörmüı •e 11k ıık alkıı · 
lanmııtar. 

Arzul umumi üzerine pi · 
1eıler pazar ıeceıl de halka 
tekrar edilmtıt r . 

Gençler d6o ıabab ı•lmfı · 
lerdJr. 

tinde pazar ıGnü Kepı6de 

ılclerek bir ıezlatl yapmıı 

!artlar. 

Terfi 
Şehrimiz Defterdarlık Mu· 

bHelle MGdiiril 8. Talula 

Kılınç bir derece terf t ot· 
mittir. 

Genç •• kıy•etll maltye
cfmlzl tebrlk ederiz. 

- ~--

Tayin 
Maliye tahıll ıubeaı ıefl 

Eıat 25 lira maaıl• 

lıtanbul maliye tahıll ıubeıl 

memurluiuna, Bendırma be · 

iedtye haatahanesl dabıll1e 

müteha1111lığıoa 55 lira ma-

aıla Kaatamon~ dahlilye 
doktoru Seyff tayin 

edtlmiolerdtr. 

115 Torik ~alığı imha edil~i. 1 
Don balıkçı Ahmedın aat · j 

tljı torik balıkları Bel•dlye ! 
baytarlılınca muayene edtl · 1 

mft •e ııhbl olmadıiı LsanaatlaeJ. 
varıldıiından 115 ta
ne torik balığı Belediye za · 
bıtaaı tarafından imha ettl 
rilmlıttr . 

(Baıtarafı blrlnel ıayfada) 

ıtn Baltık denizinde Polon
yaaın kllldlal toıkll ettlllne 

dair Varıo•aya h6k6metl 

tarafındaa ileri ıiıülen ao 

ktalaazarı mOtteftkan taıdlk 

edl1orlar. 

Obıener ıazeteal de 111-
le dtyer: 

Lon•r• •e Tay•Jı aelarl 

lnııltere lçla ae lıe Dançlı 

ve Vlılül nehri de PolonJ• 
için odur. 

Varıova, 8 (AA) - •· 

zete Polıka, bu ıOnkü baı

makaleılnde, Polonyanın ıoo 

beı ıene içinde Alm1t.nya1• 

karıı iyi niyetlerini ve itlma· 

dıaı lıbat etmlı oltluiunu 

•e bu gla Alman1a ~ünfe · 

rld Taziyette buluouyoreıs 

bunun ıon ıeaeler lçtnde 

bizzat keod lılofD takip et
tlil ıtyuetln bir nettceıl bu· 
luadujunu yozıyor ve diyor 
kt: 

Polon'• H Alman meo· 
faatlerl Danzfgde bırleııyot 

•• blrblrlerfot tamamlıyor· 

Binaenaleyh akhıelam bit 
anlaımayı zaruri kılar . 

Btzlmle lyl~mt, yokıa fe · 
na mı geçinmek lıtedıkterl 
kararanı nrmek Almanlıır• 
ald btr meaelodlr. f"akat Al · 
maDlar bıllrler ki bız yelo•• 
btr taraflı ta•hılerle Jyl k•IP' 
ıuhıiu kat.ut edeme,ta. 



• 
TOU:DIL 

Berlin-Moskova arasında 
gizli bir anlaşma mı? 

• • 
Nevyork sergısı 

1 M R h Razvelt ·n bir nutku 
- ayısta eısıcum ur " " 

.1 l 'd SO OOO amele hala noksan-
ı e açı an sergı e · l ----------------------............ ____________________ __ 

l 'k 1· ;cin ca ışıyor. 
1933 de te did .edilen anlaşma esaslarına gö
re her iki devlet siyasi, iktisadi veya askeri h iç 

bir bloka iştirak edemiyecekler. 

arın l ma ı , , d ha yetin bir elçlıl vazlfeıtnl ,a. 
* elerl "e • 

Bir eenedlr biltün dünya nebat numuo eyleri recektlr . 
da dedıkoduıu devam eden bunun ıtbı b~~ı:ıı b!raber Mü lh lş bir göz ve diş 
beynelmilel NeYJO!'k ıerılıl bir tzab IDektu IS metre Ne•york eerılılnl g ıen 
1 ma111ta 1 bizzat Amerka Jrlne koymuıl•r ye k ilk d ~ 

Y 6roınüılerdlr lerl en ço a • ar e•eD 

1ıltz-Fran11z- Ruı ittifakı 

etrafında bir ya :11 neıreden 

laııllzce Sunday Dlıpetcb 
ıazeteıl ~IJor ki: 

«Hltlerln Leblıtaala olan 
doıtluk muahede.ini f eıhet
meıl, b6yle bir it Uf akın ak· 
d•nı daha yalnnlaıtırmıı bu· 
luau1•r. Lehtıtanın b6yle 
bir ittifaka baılıea itirazı, 

olr barp Yukuuada Ruı ••• 
kerlerlnla Leb topraklarına 

1lrme1ı1dt 

Lehtıtaa ıımdt Almanya 
ile mt1alua1a bosuldufuau 
lnıtltereye ~tldlrmlı bulunu 

- Ruıra ile Almaaya 
ara11nda ıızh Itır lttlfakna· 

•••f• meYcudlreUae dair 
Fraaıız ıazetelerlnla Yerdıtı 
haberler burada derin aklı · 
ler 1apmııtır. Gtzll 1ardım 
Ye bltarafbla dair elaa bu 
ılzll muahede U~26 ıeneıla· 
de Streaman tarafından im· 
zalaamıı •• l 933 aeneel 6 
••Jı11acla Httler tarafından 
1enllenmtıt1r. Bu muahede
,. ılre, Retanra ••ahedeıl 
R•ı - Alma• mlnaıebet 
lerlacle ••H olarak kalacak· 
tır.' Taraflardan biri baılra 
bir tleyfetle harbe ı•rtıecak 

otuna t1•ı•r tar•' karıı••- Hakımler ıuç 
racak •• ıl1aıl, tktlıadi, ae 

kert kealııroalara ı•r••1•· İfleyince .. 
eektlr. 

Bazı muhaflller Fran11a 
Kaauaua çlzdıta roldaa 

Hpanları tutup mahkemeye 
ıasetelerlnla bu lfıaatını ıon ıetırırler. Bu adamı blktm 
aamanlartlakl b&dı .. lerl 16· 

ıorıuya çeker. Pek IJI, ya 
alnlae alarak, mak6l bul-
•aktadtr. MeHll Httler ıon blklm kanunun yolun.lan 
autlcuatia Raı1adaa babıet Hpaua on• kim ıorıuya 

çeker? Onu da baıka bir 
••mittir. Soara Stalıa, ıoa 
S 1 

blkım •. 
o•J•t er koDıreılnde A.l 

Bakıa ıaçenlerde ln1ılte
maara1a katlJen bGcum et 

rede ne,, olmuı. 
memtı, btlaklı Almaaya tle 

Londranın poltı mahkeme 
Ruıyayı çarpııhrmak lıtlyea 

lerloden blrlolo hlklmlerln· 
cBurjua de•letlerdca» bah· 

deD lld taneıl de otomobıl
Hl•lıUr. Bir kaç a1daa be· 
rl Almaa ıasetelerf Ruıya lerlnt yolda hızlı ı6rd01er 
aleylalnde lalç bir ıey J•z· dire ayrı ayn tiirat cezaeı 
mamaktad1r. MOnıhte.ı kon na çarpılmıılar. Evrakları 
feraaıa tıtlrak ettlrtlmedıtı tabtl bulundukları mahkeme· 
IJID s ... ,.tler loııltereye ,. ıelmıı. Sıra kendilerine 
kızıındır. Llt.lnof, bup ıellace baıta büyük olaD 
ateııaı A•rupadın Şarka bakim kür161e ıelerelc öte 
11akletmefe ç•lııan lnıilte. kı hlklmt karıııına dtkmlf 
redea memnun deilldı, bu - Sız Londra clvar1Dda 
itibarla Orta A.nupa lalch- bir k6Jde otomobtltntzl hız 
ıelerlDe Ruı1a Hylrcf kal- h ıürmil1ıüo6:1 Otomobtl 
•ıı •• Alman1a ile Ruıya Dumaraaızı almıılar, otomo 
blrlblrlae daha yal1ınlaımıı· bılı ılz mi kullaoıJordunuz? 
tar. - En~l bendeniz kullana 

yor Bu ıuretle, Ruı1a ile 
letrlkt meıalde kendlılnl 

daha ıerbeıt bulmakta
dır. 

SeYyetlerrn ittifak teklifi 
ıu Joldadır: lnıtltere, Pran· 
ıa, Leton1a ve Eıtooyanın 
tlllkllllnl ıarantl etmelidir. 
(Romanya Ye Lebııtan da 
ıarlntl edtlmıı ol~uğuna 
16re SoYyet Ruıyanıo bi· 
t6n ıarp hududu temlaat 
albna ahamıı olacak de· 
mekttr.) Ruıya da bu temi · 
aata •ukabtl Hollanda, Bel· 
çtka, J•hut lnıçreaın bir 
taarruza utramHı talrdlrfa· 
de oalara yardım lçtn har
be ıırecektlr. Şu ıartla ki, 
loııltere Ye FraDH da bu 
deYletlerln yardımına koı 

muı olıun. 

Ruıyanın Uzak Şarktaki 

hududlara meeeleıı ileride 
(Sonu d6rdüncG ıayfada) 

na çaıptırı1orum, bir daha 
yapma1ın. 

- ... . 
Hakim kGreüden lamlı, 

mlttehem mahallindeki hl 
kim klreQye ıelmtı •e birin · 
el hiktml celbederek «ıuçlu 
mahalline» geçlraılı: 

Sizin otemobıllolz Yar 
mı? 

Var efendim 
- Keotllniz mi kullanıyor· 

ıunuz? 

E•et efendim 
-· Sız dün Londra clva-

' rında otomobtllntzl çok hızlı 
ıOrmOıı&nGz? Hakkınızda za 
bıt •arakuı tutulmuı doj 
ru mu? 

- Ent dendlm. 
- P~kı yollarda hı zlı gl 

dılmlyeceflnt blhyor mu ldt 
nlz? 

Relılcumburu Ruz•elt tara · 1erln alt ına 1 k SOOO ••· bir pavyon da, muazzam 
fından a~ıldı. Bu ıGlle, ~oc:lı ye aıran bir d•ıle , 11ne pek azametli 

Hakikaten aerıo btr harı ne ıonra açı ac k. aaedeol bir ıözün bulunduiu yer· 
kaıı olan bu ıerılnl• reıml· lnıanlarlle bugOıı u dır. 
kGıadı, •Ja•ı haberi olarak ----·ı Bir ını n 16z6nl binler· 
ıasetemlzde yazılmııta . ce, 00 binlerce defa bOyQt-

Son poıta ılen ıelea Pa . Aclık greOİ ya- müıler •e 8 ktııoın içinde 
rl-Suar ıazetf!llode, ıerıl· , ıeztccil ıelde ıokmuılar. 
ntn açıldıfı ıtıo huıuıl mu· pan yılan• fakat aynı zamanda da bü· 
hablrlnlo telırafla yolladıiı k d ki ftlldelflya Uln teferrOah muhafaza et 

bl 1 b Amerl • • us•n r ati a yaz111 var· b b ,ıne ıeçeo oılıler. 
dar. ha1Ya•at • çe tt Yine b6yle bazarlanmıt 

)erde bir bol• Jılaaı ıe dr 1 
Bu J•z1111n meraklı ta· 

1 
boyu 1e munzam bir dit de Yar. 

rafların aıalıda okuyacabr diler. Yı •;•:at yalao bay· Orada, alzımızdakl minimi. 
aız.. metre idi. b a ıne ıeldikten ol dtılerla en ufak teferril· 

:. •anat bı çe~ re•I yaptı: atını 18yredeblllyouunuz. 
«Nev1ork erterDHJOnal ıonra btr açh 1 • · Yıne Nevyork ıerı ııınde 

O ıetırıllre• yelP 
ıerglıl t 55 milyon dolara oftne n• bir lllmJa hazırladıiı "a, •. 
mal olan bır hertkadar. meie baıladı b e1I ıdıreıl de mikropların m6cadeleeint 

Orada yalnız d6n0n ve Hay•anat b: ç ıhıaaıedı ıeyretmek kabıl. .. Sonra 
buıiln6n harikalarını, keııf· yorıuodur da a dt florıdah bir portakalcını•, 
lerını defli, yaranın da ha hele bir kaç ıOn ıe;• ıo yemtılerlol ıual btr ıua ile 

k l Ye beklemele b•tl• 1
' L 

rı • a1101 16rmek kabil ol- "o creç yetııurdıfıal takip etmea 
Fa'·at ara daD Oç su •bl 

maktadır. • ı ,, k bil 
ti , 1 •• ... • •• 

A k ti beı ıüo ıeç 1 
d

merl2a federal de•letle· bı'r ıey yrmı1or Bahçe .. 6 50.000 Amele ha!a ça ışıyor: 
rln ~n 3 ılnlo tıttrak ettik· •e 

dürü 'ılın• diri hayveo BugOn eerıınln küıat reı· 
lert aerııde diler mılfetlerln ıa kt'P h il 

1 1 rın dtye emretti Ev.ed dıler. mi yıpıldılı halde, l 
pavyon arı e beraber 62 pa'Y- d yer e hummalı faaliyetle birçok 
yon bulunmaktadır. dl clatln eo kOçilk 

F k A.'-lı •·aralı bır ıf(b~at •ıl•- pavyonlar hazırlanmaktadır. 
ev allde gOzel bir ıa · • • • ı d 

Yılan ıetırdfler • T u'· 50 0000 amele mOtema ı1en 
IOn _.trafına ııralaomıı olan , k ı• ., h l 

bakt ıiı bile 1° · d l rahııyor, 1ealhkler azır ı· 
aerılnlo efleoce yerlert baı · aın ••' 1 er• Y 

1 
kümee bay1'aolıt1 '.,orlar. 

ıbaıına bir harika teılııl et ı or 1 ll onları da 1em Y • d d l NHyorkun bGtiln ot• eri 
mııtır. buDU yer e O il d r Yani icatlar Yete , •• e ,.urdtler. f aallyette... le er e Y• 

ilim •ılerlne rentı bir ,er 
Yeren Ne•york ıerılılnde 

meıhur pıofeı6r Aynııtayn

tn icadı olan yeni ıua ıergl 
nln birçok tılerlnl otomatik 
olarak ıören, bılha11a elek· 
trlk tertibatını idare eden 
makine damlar (robotlar) 
bılha11a aaura d6kkatl çek· 
•ektedir. 

5000 Sene sonrası ıcın 

ler ta•t•D tutup kalmadıfı için 37 ıemJ de 
• uda yemiyor. J l b J 

Bafa yılanı OD e• Mademki otef balfoe ıeUrt m f u u. 
Bunun ozerlD . 1 auyor 

ıyor ıor • k 
gOzellıkl• 1•111 y' dl met· 250.000 İDHO Y8ffi8 
yedirelim dedtler. L ' oo ki· yı·yebilir: 

k 
" 

ılaPI .,ef ı 
relt oca 1 ktmiıl l k 

1 odan. Nevyok eerıtııode o an. 
fi kimi kuyru u l•I belıodeD 
b d ki• talar o kaJar m6kemmel 

oy•un an, b boru 
•- 1 koca bir •O a "e ıe tıtlr ki, bualarda bir 

yaaa ayıp bo~azıaa O 00 
ıu ıle bal• yılaoıo • hamlede 25 O laHD ra . 
zorla gıda •oktular l bat rabrıt yemek yiyebilir. 

Bu ıuretle ıorl• doyuru Muhtelif pavyonlar 
l aıD fertlJ 

duktan ıoor• yı a 
1 

k el- Sergideki pa•yonlardaD 
b arlık ı 1 k Lehlıtanla RomanJanın yordum efendim. 

Ruıya1a karıı aldıkları •• - Peki lıuzh ıGrdüiOnüz . . . . . 
zlyet de lnıtlteranta ıulh dotr• mu? Şımdtlık ılze IO ıllıo 

Amerikalılar, bu eerılnlo 
gelecek a11rlara buı6nlcü 
beıerlyettn bir ıahldt olma· 
11nı lıtemtıler Ye bunun lçfn 
ıkl metre uzuoluiunda bü 
yOk hır çeltk 16lle lnıa et 
tlrerek aktOaltte fıllmlerl, ıl· 
nema maklneel, hayvan •e 

ı6zlerlne lrU P bıl• laemen hepılola elin DO • 
k dıııoe ta b mtı bahçede en l ıanları •ardır •cı bili un-, d ıold• cnD ı 1 

cepbaıt teıkll teıabbOıQnü - Evet efendim. ceza yazıyorum. Eier bir 
lkamete uıratmaktadar. - Belediyenin kabul et- daha JaparHnız, bir yolunu 

tlfl bir ıüratl geçırdtilnlz ve maddeılnl bulur üç mlı· 

~~~~~k~d~I ~·.•.•.z•u•u•b•a•h•ı•o•la•n~l•n··~~lç~t:n.ı~l:zl~S~ı.tl~ln~p~a~r:•.c~e:z:a:•~ı-~~l:ın:l.a:l:ır~ı=~~. anladınız ~ı? 
pılmıyacalına ikna etti. diler ve derhal n6betçller 

« - A.rkadaılarıDI da ça · tarafından kuıatıldılar . Ay 
jır, buraya gelıhıler, onları oı zamanda Mofollar kapı 
f~refleodırmel' ve onlara iyi yı da zapt etmtı buluauyor· 

.•••DTGrkdtlıoın Tefrllcftıı: aaaaaaaaaaaaaaaao 

{ CEN(J(Z lntAll1t ··;I 
•. Ya:an: IJ. LA g 
••

11 
MP Çıvlren: ENVER ATAFRAT o 

aaaaaD llllllD T f •• 
• rlka 1'ü 59 aaaaaaaaaa•• 

Moiollar Jotda ilert d 
ra ya ı 0 i f k · b r ren TGrkmen ta b aıuru re a at etmeye at 
larına r t I ur- ladı; bu h6camlar b6ylece 

u 1• erek de jıttılar 
•e Mene Gzerlne JürOdOler 0•tlceılz bir ıurette denm 
Talı zabıtlarlle beraber m.n.: e4lıp aıdtyordu kf. bir letl· 
d f u rahat eena11nda MofoUara 

• aa lıu••etlnl anlamak 1 ıeblrdea l'Ôoderılmtı btr 
ıere duYarlaran etrafaaı do· imam geldf; Moiollar onu 

laıtı. Motol dabcıl sltttkçcı çok ltü,.Gk bir nezaketle 
•ıldaıtı •• nOaa,et kapandı. karııladılar •• tekrar ıebrlo 
Tırkmenlertn ı8rOlerl dııar- kapuıuaa iade etttl .. r . Garii 
da otlaklarda bulunuyordu. 

Ea iyi adamlarından J oOO 
lcııtnlo bir hlcum eına11nd• 
lllaktul du1me1tadeo f v a · 
ilde htddetleaeD Tull, kale· 

Oetüne 1• hGcum hQcum 
Yapıyordu.Kale duvarlarının 
he1ne11 dibine yDkeek kule · 
ler Japtırarak ole atıcılıuını 
Gaerıae çıkardı ye bu ıPret· 
1• laer lalı•m• ll•r ok J•I· 

aüıe oazaraa bu :a: t ıehrla 

elçlıt olarak değil fakat va· 
linin emri Ozerlae oraya 
ıelmlıtl imamın • vdet ~t · 
tıi lnl ıören valf, blznt Mo 
tol çadırlarına gld rek zeo· 
tıi• hedıyeier t kllm etti 

Htlekirhfıo ibtadı ol&n 
Tult ona bir kaftan bedt1e 
ederek yemefe davet etti. 

Ve OllU fdl• bir .. , J&• 

lı k yapmak lıterdlm » lerdı •e derhal de ıü•arl 

Bır uıak ıehre ıöotlertle- alaylara tehrl lıtlll ettiler. 
rek vallntn 1akın arkadaı Bunun Gzerlne bQtQn ıeke· 

lara da davet echldt ve oD· nenin, aılelerl ve taııyabtl· 

larda va linin yaoında ahzı dtklerl kadar etJa tle bera 
meYkl ettiler. Ziyafet eına · ber ıehrl terk ile ovaJa 
ıında Tuh, Menfn ea zen çıkmaları emjr olundu. Bu 
ııa 600 ııdamının lılmlerlal tabliye amellytııl tam dört 
havf hlr lııte talep etti •• ıOn de•am etU 
vali maiyeti de bunu mu· BütOo bu hayu hu,.un or· 
Uane yazarak takd•m elU · ta11nda Tulı, üatadı harp, 
ler. Bu fı bıUnce bütGo ı her ıeyın fe•icfade bir yQk · 
maiyyetl, ıaıkıoa d6n~n va· •ekhkte kurulmuı olan al· 
lınto ıialerı 6aünde lulıoç· / tun tahtına oturmuı, ~ekar
t•n ~eçlrtldı . Tultnın zabit- rup eden katli amıo pliio 
ler•aden biri 600 .kitinin 1 larını yapmakla meıırul bu · 
fılmler•nl ha•! olan •e •alt 1 lunuyordu. Abalının içinde 
Muıklo el ynt1lle vazıJmıı olen acem balGlderioln ku
olao ltıteyl hamilen ıehrln ~ maodanlara Hçtlerek onun 
kap111na ılttl •e hlmlerl ya· ı 8n0ne ıettrlldl •e bGtGn bu 
zılı olan adamları fıte· ıaıırmıı ıOrubun ır6ıı:lerl 
dı öoOnde kafaları k~ılldt. 

Valinin bir emri ıeklfnde 1 Ondan ıonra kadınlar er· 
olan bu ta!ep üzerine, l»H· 1 kekler' ~ocuklar karmaka· / 
kir &00 ldtJ cie dııarı ı•I· rıt1k bir bal.le it bl1Gls ı 

edilen ıa fda yer e tarın tamamlanmaıına ça ı-
caah doleımafa baılaaıl ıı•n• ıılmaktadır. Yalnız Alm•• 

1 JI iDi k 
da müteba11ıı ar, d pavyonunun ııı her eeten 
birdenbire butalaam•••D an (Sonu d6rdGocü ıayfada) 
korkmaktadırlar. 

ld . erkekler 
kGmeye ayrı 1 

* O t" yere uıaamak yuz ı u 1 m~cburlyetlnde ıd ı ler, ko -

1 k daa bailı olacaktı. 
arı ar a 11 Bunun Ozerl•• Mofo ar 

keadllerlae tahıl ı oluaan kO 
menin üzerıae ıaldırdılar Ye 
bOıtQn bu betbahtlar kıt• 
bir saman içinde klmlleo 
ımha edildi; Hde orduda 
btzmetlerl muhtemel olan 
400 ıanatkir tle eılr olmak 
ü~ere btr alrü çocuk bu hal 
leden kendllerlnl kurtar.1?.bll· 
dder. LJttede ftlmfe!"i J'•Z•· 
lao 600 zepglnl~ talı de dt . 
ierlertndeD &aha farklı de· 
f tld• MotoUar oalara, ılzlı 
bazt~elıerlol teıllm ıedlnce1e 
kadar tıJıenc• ettiler •• ol· 
hayet onlar da dlferlerlne 
lftthek ettiler. 8oı kalaa 
e•ler k&mılen J•fmıı edtldf, 
.luvarlar zemıole mGıa•I in· 
ltndı ve Tull bu haileyi lt
••m ederek yoluaa de•am 
etti· Şehir ahallıiaden beı 
bin kadar lnHn mahzenler-

~· •• aobarlartıla ı'•l•••rek 

ölOaıden kurtulmuılardı. Fa. 
kat oaların ha•adan olan 
aulplerl de çok deillmtı. 

Ordunun bir taburu bu•u 

haber e.larak a•det etti •• 
onları tla klmllen ıtllf ede. 

rek geri d6ndü. V • kızgıa 
kumlaran ortuında blr mG· 
cebnr kutuıu elan ıOzel 
Menin bot caddelerinde btç 
bir cach mablak nef.. al· 
m·yordu artık .. .• 

.Bu mlavıl il:rere bir ıehfr 
dlferlaf takiben mah• •• 
tahrip edtllyordu. Bir defa
ııada ahaltdeo bazıları ken· 
cf ılerlal ceHtlerln a:tında 
1akh1arak öl6mden lıı:.,tul
,. uılardı, Moiollar bana 
haber aldılar, bunun lzerlne 
bütlo ahalf•ln kaf alara•ı 
keıtlmeel emir eluodu. 8aı· 

!ra bir oebrln tahribi eıaa· 

ıı•da ehaltden 20 kııı ka· 
der kurtulmaya muvaffak 
oldu. Bir Moiol b~lGiil 

bu•ları imha etmek emrlle 
ı•rl ı&nderıld ı. Ve onlard• 

-SONU VAR-
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GQnün siyasi meseleler:i: Nevyork sergi
incleki pavyo

· a o müla- Vilayet Daioıi 
Po - katı ıı1 eticesi Eocünı inden: 

z acıldı. 
J 

(B6ıtarafı btrlDcl ıayfada) 

nu hli • 
1 e a 

y A Z A N : dtm Tar, Türk lokıllbının 
ban1 1 demokraıl 'f'e to\eranı 

Vinston Churchill ıekltnde v rdıfı yOkıe ne· 
«Polon1a · Almanya m6na· matı, Venay muabedealnln tlcelertn her akı pa•yonu· 

•- b aıkeri 1·111mlarının bozulma 1ebetlerlnfn ÇO• ıerıto lr 15 muzda nuıl tf de bulduiu· 
ıafhaya ı&rdlil bu ründe ıı için Almany•Y •erllmft nu eol lmııtır. 

bir tebrle ıdı. meıhur ılyaat muharrir Vı- Btrlt>tl Amerika davlet 
Polonya anleıma11 Alm n · 

•ıtoa Ghnrcbıll f raDıızca ı adın umumi komlıer Flenn 
lnrın dikkatini ev•e l ATu 

Parlı 8oır ıazetestade •azl · ç '- 1 tarafından sövleneD mOhlm turya y ıonr d e&os OT• k 7 

Jeti 1ö1le t hhl er:Hyor. ya ezerlade te ıtf tmeslne Dutkund ki ıu ıözl~r Amo. 
Almauyanın ıımdı de Po· reradı. Btr müddet için rlkanın Cumhuriyet Türkt1e-

lonya üzerinde matalıbetta Franıa ile Polonya ar81ıo ılnı k ndlne ne kad r yakın 
bulunacıfı muhakkaktır . dakl mOna1ebetlerln ı••ıe· tuttuiunu "ortaya koymakta· 

M6ıyCS Hulerlo nutukları raeıloe ıebeblyet verdi •e dır. liurada temıtl edilen 
nl1etlerlol ı&ıtermeıe bile, Şarki Avrupa de•letlertnln milletler ara11nda bllba11a 
Rantafdakl ıon nflma1tı m6ıterek menfaatler karıı- TOrklyeye hoı ıeldto dl10-
Polonya 6zerlnde bli1Gk bir 1tnda htrblrlerlne ballan- ruz ÇGnh(l btlha11a Türkl
eılr yapmak •e nihayet Po- mal rtD meni oldu Şimdi yenin ıerglıtadedlr ld Ne•-
l 1 b 

" 
k Polon1 - Almanya ua . •- b oa,ayı ya ıuz ıra ma ı - yoru 18rılılnln prenıt 1 

bedeıl, Almanvanıa proje· yeılal taııyordu olan yarın d6oya11 fikrinin 
lerlnln tahakkukuna yardım Alman clıktatebft Danztı 1 elle tutulur llmallnl ıörm6t ttlkten ıonra hakıız o arak 

•• Koridor üzerladekl iddia l oluyoruz. Avrupanın olgun btr t rafa tılmıı ve Po oa· 
ları tekılf etmekle lngtltere· b laıma11ndaa a11rlarca e•••' ya bu gOn lr taarruz mın· 
Polonya anlaıma11nı gayri- talrHı fçl•de buluadafuau ılz meden yetlnlzla olıun-
mOmkOn kılacalıaı da zan· 61renmlttfr. luk ç•iıaa ıelmlt buluau-
nedlyordu. _ SONU VAR - yoraunuz. BuıGn de her 11· 

Ôyle zannediliyor ki bir •<ı 5 ~· hadakl terakkınısle bizi ha• 
za anlar cÇekoııov.11.,a ıçın TiJ.rki e - Sov- retıere düıormekte•ln•z. 
kim d6•1iıecek?» Diye IOHD• Son OD bet vıl içinde il . 
lar bu kere de «Polon1• yet Rusya dost- hnmk r Atatürk6n •e buıOn 
için kim dl>•Qııcekh dl1e· lımet laönünün öoderlfjl 
Hkler, halbuki btlmlJorlar· / ğU. ltında Amerikan halkının 
ld MOnlb anlaı111111nı mflte (Baıtarafı birinci HJfada) ezlz prenıfplert olan ıulb, 
akfp de•am •ttflf hareklt uiurla•mııtır. teraklct •• deme raal preD. 
BGylk Brlta•ya efklra um- • Bir pollı milfrezeat seli. · ıtpl rlle Jepyenl btr millet 
u•lyeılnde çok bGyGk laır reımlnl ifa etmtıUr. yoraltıaız. 
cletıııklık •Gcude ıetlrmlt Bu ıüo 1aat 14 30 da Bız Am rlkalalar ıoıyal 
•• lau hareketi lnııhtre ho- Sofyaya varacak olan Po- terakkinin ıGratlne ahımı 
k6mettaln, bllba11a Baı•ekl· temkin, Bulgar Baı•eklll ıızdır. Fakat on beı 111 tç
lia ılJaıi düıüaGılerlnl ta· ile bir kaç saat ıörQıtük· inde TOrlılye Cumhuriyetinin 
mamen l•nlne çevtrmfttlr. ten ıo•r ' BGkreı yoltle bu ı had ld ıüratt biat bay· 

1934 Polonya - Almanya Moılıovaya d6o•cekttr Po· ret vrı takdirler içinde bı 
aalaımaıının feshi ıayetle tem in, BDkreıte de Ro· rakmııtn. Umumi heyetini· 
elddl Te tebdıt edici bir ba· many bilkO net erklntle 

tem ılarda bulunııc kttr. zlo biitüo mak nlzm 11nı on 
reketttr. R l t&bl'ııi beı yıl fçlade deifıtlrerek 

Muahedenamenln ••ilam· esm ı,: bugGo demokraUk devletler 
lı ı ıo ol rak MCS116 Fon T blığ: k rdeı\tfıoe 1ırmlt bulunu 
Rthentropun ıeçen klnunu· Ankara, 8 (A.A.) - So•-
ıaal ayı l~lndekl V arıo•a yet Soı1alııt Cumhuriyetle· youunuz. Bılbana kadınlı-

rl Bırltil Harlclyo Koıuiıerl im umumi hayata ılrmeelnl 
•IJaretl mGaHe'8etlle bir B V p temin etmekle, harf tnkıllbı 
ı. d b dk d ı Muavini · · otemkla aere a a taı ı e 1 mitli- b b k ı ı TA ki 

T.n.r l•e hük6metll amuml ı• t are et ere ur ye, 
Nitekim lnglliz - Alman \,il 

3 ll ı d 
• 6r6• teatlıtnde b•luam k dünya mt el eri aratın a 

cle•la anlaımaıı da Hıtlerln 11 L kk d ı 
Qaere 28 nlıan 939 da Ankar . buyQ" tara t a ım arını 

arsa11ı1 Gzerlne yapılmııta. ya 
0 

laıl• •• 5 aıayıı 1939 
a atmıı bulunmaktadır. 

Bu maabed de Almanya • w H h d ı 11-tı dl kadar kalmııtır. er aa a J' o a ı 
l:aHabına &'f'aDtajlar ••rl1or. 1 ki tt ı Buıiln e v. Potemkıa, TGrlııı,e •ar ı r 1ara ın E 

4iu. Cumhurreiıl taraf llldan ka Amerika mQıtehllld için Tilrk 
Her tiri muahede d• sa· bul edılmtı 90 Baı•okıl Dok· UUOoü, inciri, balııı, tiftlit, 

yıf alaa Almanya1a muaTe· tor Refik Saydam •e Harı- en y61nek kalttenla alime· 
net mabtyellncle tda.. clJ Vekllt Şükrü Saraçoflu Udır. Buna mukabil Amerl-

laııltereatn deniz anlBı- tJe blrblrtnl takip ede11 ı6 kanan m6hlm müıterdertnden 
---------• rOımeler yapmııtır. biri b lunuyonuauz. Bu te· 

Romen kadın- Türk •• Sovyet devlet rokkfolzo verdiğimiz ehem-
adaml rınıa bu leraatı e&· mty t dola1lıtledlr ki bük6-

(B ıtarnfı bJrlncl aayfada) 
dr.n b6yle bütGn mfinHebet· 
lerlnc bakım olacak bir aı· 
kerl ittifak yapmıılardar. 

B!lha11a ıura11Dı kaydet
mek lazımdır ki, tebltfde 
aaibver devletlerinin ıulbcu 

niyetleri ehemmiyetle beyaa 
olanuyor. Hatırlardo.dır ki 
bundan bir kaç g6a evvel 
Çemberllyn A•am Kamara
ıındc. y phiı beyanatta lo
ıtltcrenln btr ademi tecavüz 
paktı y pm k için Almanya 
ile muz kere,e hazır oldu• 
ğunu bUdırmltll· 

ParJı, 8 - ltal1a Harl
cl1• Naztta Konl Ctano tle 
Alman Hariciye Nazın Von 
Rlbontrop ara11nda cereyan 
eden mGaakereler burada 
biiyük bir dikkatle takip 
edıl ktedJr. MOlilıatıa ne· 
llcHI hakkında Mlllnoda 
•eıredll o teblli etrafında 
resmi mebaf tllerde btç Itır · 
mntalea dermeyan edil e
mektedir. 

Yalnız reıml tehltid• 
Daozf m selr .. ıaden bahıe 
dtlmem ıl aa ...... :ı dikkati 
celbetmlttlr. 

Roma, 8 ( A .A. ) - Bu 
ıüa ü İtalyaa ıasetelerl, 
Rom - B rlia mihveri de•· 
l~tl rlnln daimi ıuretle tb 
r zdan h il kalmamıı ol· 
dukl rı oamtmlyel •• adalet 
ıayeıınde b ynelmalel · •azı . 

yetin mOıald bir surette in· 
kııafcnın Omld edtlebileceil 
mlltaleaaıaı Heri ıGrmekte· 
dirler. 

Blnnetree, AlmanJanın 

tttd it • P olonyaDın realta· 
mi ı yeılnde Almanya· Po· 
lonya meıel ı!nla balll mQm 
kön olabaleeektlr. 

Noce d'ltalta ıaseteıinde 
Vırglnlo Gayda, bu müna· 
ıebetle ıu noktalara ltaret 
elm ktedlr: 

1 - Dançtıta Akı .. etl, 
birzat ıeblr ıekeneıl tara
fından taJID eddmek ıe· 
rekUr 

2 - Almanya tle Polea
J• ara11ada muallak bulu 
nan meıelelert halletmek 
için Almanya ile 1eniden 
mGzakerolere ı!rlımek Po · 
loof y aldd1r. 

Ga1da, netice olarak, Fr
anca •e ln1tltere1ı V arıova 
hOkCme ıni &erlin bükdme· 1 
tine karıı haımane bir ta· 
vır takınmaia let•lk etmlı 

, olmakla muahese eylemek-
tedir. Jığı ve Romen DHında iki doıt tne1:D leke- metlnizl bize verd•i• bina 

tin h4kdmetlerf •r81ında •• 1erıil rden mtna ttarlak 1 _y_a_n_u_m_u_z_d_a_T_4_rk-ınkıllbının 
genç/İği.. beynelmıl l meıeleler •• duyu oru:ı. ı mbollerie ve fotomontaj · 

( S.ıtarafı lldncl sayfada ) TOrk Sovyet mdün ıebetlerl TGrk dc•let bınaıında tarla ff ade t rzını hayran· 

Vlll1et lflD me•cut fartaame1I muclblace mlbayaa 
edılecek 3000 Ura muhammen bedelli bıua.ı otomobili 
18 maJıı-939 tarlbtae raıthyan perı• lae ıGnl Hat 10 .la 
ihale edilmek &zere en beı ıla mG.idetle açık ekıllt••J• 
konulmuıtur. 

lıteklJlerln yakarıda razıfı cOa •e N&tte munkkat 
temtnal olan 225 llraJı malıaDdıiına ratardaldarıaa dair 
makbu:a veya banka mektuplarlle Vtl&pet malramıacla 
mateıekktl Daimi Eac6mene mGracaatları tl&n ola•ur. 

4-1-91 

, 
apu Sicil 

t\luhatız lığından: 
Mahalleıı: 

Şeyhlatfulah 

Hududu: 
Şark •• cenup Kantar •lhı 
lımall e•lerl, ıarbea yel. ıl· 
malea mal mldlrl •il• Ra
ılm •• keçeci Kara Mela••t 
••lerl de ma~dul. 

Hudut •e buluaduju 1er yukarıda yasılı eT Şerhllt
fullab maballeıladea Bafdadlı Arap Haeı Hatanı• malt 
iken 320 1ılından •••al ölümlle karııı Fat•• ile kasları 
Cemile, Zeliha •e Ane1e •e laualardaa Ha1a• kısı Z.lt • 
ha kendlae lıabel eclea lıUıeyl 323 tarllalatle 1 namara ile 
namına Jatlkalen ımede baflamaı •• aaalara FatmaDı• ili· 
mile Cemile •e Ane1• kaldılı •• Cemile de kendi ~tue · 
ılol aldıfını ve Ayıenl• de 936 da alGmlle keca11 Ali •1· 
lu Halit Üidlll6 •• elulları HaH• Ba1rt Ôld6tll ile R&ma 
Oidtllo •e kıaı Perlbaya kaldıfıadeD bahııle namlarına 
Hnet alma lıtetllklerlnden tahkik •• tedklkl için J O 1 9JI 
ıGQCi maballtna ••mur 16•dertlecekt1r. Taıarraf hlclla1..da 
bal•aanlarıa b11 ıG•ler içinde Jası ile •lla1et tap• ılcll 
mubafızltfına TeJabut malıalllae ıele&ek .. mwra •lra· 
caatlart lla11mu dln oh•••r. 

Berlin - Mosko"a ara
sında gizli anlaşma mı? 

(Baıtarafı Q~Ooci ıa1facla) 

ı5rilı61 ek lsere tl•dtllk 
talik edflecelıı:tlr. 

Raı1a. lnıtltere ve Fran · 
tanın rarp komıalarlle Le
blıta•, Romaaya •• Yana· 

nlıtana •erdlil te•lnata tı · 
tlrake hasırdır. 

Ruılar ayaı samanda b• 
ıtttf akın uzun mClddetlt bir 

ftlevyork 
• • 

sergısı. 

(Baıtarafı Gçlnc6 ıayfada) 

e••el bltratıt. Fakat Alman 

P••Y•Du de•i•c• aldanma
malı. 

Almaa1a devleti 1er1IJ• 
tıt•rak etmem ittir. Ancak 

Amerlkadakl Alma• mGlte-

ederi •• A•uıtur,ahlar 

aralarında para to1tlam11lar, 
ıüzel bir pavyon hazırla -
mııiardır . 

lttlf ak olmHıaı teklif etmlı· 
lerdlr. lmzala•ır imzala•••• 
lnıllts, Fraaııs •• Ruı erli· 
aıharltl1elerl araıınela 4ier· 
bal 16rlı•elere lı.aılanı1t 
••rllea te•laatlarıa •• ı•· 
kilde tatltlk eclllecell•I ılı· 
tereeek tartları kararlaıtsr · 

matı htlyorlar.» 
fraaıuıca Parlı · Solr' ıa

.zetHlaln Romaya 16nlier.il · 
il huıuıl muhahlrl J•••Jor: 

«halya reı••• Alma• ıl
yaHtl•I dofru bal•akta 
lıe ele matbuat Pelon7anın 

bareketlnl tealllt elierkea 
tlddetll lı.lr llHD lcullu•ak · 
tadır 

Faılıt idarecilere 16re Al
manya ~ Polonya mtna .. · 
lıtetlerl çok ı•rılnjlr. 

d Ş ld b nl lakadar e en buıuıl T6rkiy nln Aıy tle A•rupa lı la arıılamııl rd11. 
ıız ır. l•dlkl ha e iz a· meıeleler ha kınd glSrOı eruıııd ld bajla,ıcı rolGoün 
dıa, erkek bir tek bırlıtız. l i d ld Diler pavyonumuzuaı mi · 

ber ber 1 1 me•cu 0 ulu tlmı lınt 161terlyo11unuz. m rıal, terttbah müze •11• · 
Gen~lı ıelloc , bunu ıs hl k d h mOt abed 

... r ere 8 
• •e Serglolzlo miikemmellyeUn· l ., ,. erkek diye iki ıım teıblt edllmfıtlr. mız çok beienl mlıttr. 

den dol yı eeral heyeti re· Amertk nın reıml hayatı 

lıte tik olarak tamamla· 
na• Alma• pa•ro•u bu-

1 dur. 

Falıı:at ltalyaa ••llaflllerl 
•azlJ•lt Itır facia ıekllatl• 

,armek tıtememelsle •• 
A•rupa ufaklarında 7akı• 
bir tehlike ı&rüldlil aama• 
bir adım ıerl çekilerek laa
rekete der b"l tıttrak etme· 
meil tercih etmektedirler. 

Roma sulh Omlt ıdlyor 
yırmamız ıa1rıkabtldtr . Bir lkı komıu ve doıt me - lılnt tebrik ederim. Bu ıer· 

nı fikir ve lkttıat varlılını 
tek ıeJ mevcuttur. Romen leket kendilerini btrleıtlren a inln Am•rJ'-a balkıoı b:ı.- d b 

b "' b • ... 14 
u temıll e •D bine yakın ıa • 

l eDrlljt.. Madam Gafeoko • kuvvetle 8 • 1 ulun- yn.k demokr•l mıllcUntzle T L ... d ı •- u ... ıtyet pavyonumuzda Ora 
ylao biraz durakladı. du tarı ıulb \"all çha ııı;11 · daha büyük bir Goleıma 

· t '-il d ,emek •• içkilerinden 1116-- Fakat, dedi . Bunlara metli bir zaman 9 1" e en ,:, 
•a•lam rabıtaları daha zl içlode lıtaynaıtıraca~ına eml· rekkep 6jle yemeft ye -

lam olarak inanmal111r:uz, "' • nim Buounla milletler ara- mtıler ıilram edilen ıllnları 

'
imdi Romen kadını Rom n yade takviyeye ezmetmlt ıt ıulb -e anlaımaya bn.yük b x ı 1 d 

buluamaktadırlar. ... " maıı e11enm 1 er ır. 
erkell kalmamaıtır. Gençl r· hizmette bulunuyorauous. Bundao baıka mtaafırlerl· 

Tftrk •e Sovyet hükumet· 
de bir tek ıaye vnrdır. Ro· lerl barııın •e emalyethl mu Btrleıl Amertk De•letlerl mızın hepsine burada hazsr· 
men ıençlttıor idame ettir · bafazHı buıuıundakl m6te amına Türkiyeyi en ı mi. lanan .lb6m ve broıürler· 
mela. Llkla lmld ediyorum kabil •• mu•ad 1a1r tlerl· mi ıurette ıelamlarım. den kollekılyonl r hltıra ol
kı her ıeJ yoluna ıtrecek ne de•am ed~cekler ve 8. Bundan ıonr ıergl namı· arak •erılmiıtlr. Bu ıtbt me· 
•e biz de haklarımızı ııtedt- PotemkınlD Ankara zly retl mına r Cı WbaleD autnk raıımter az bir saman ılr· 
itmlz gibi kullanablleceilz . eınuında d eldafu gtbl ıöyllyerek TGrk mu•affa d6ii halde bu toplantı ıa· 
Şimdilik J&lnı~ bir tek btrltk mGıterek menfaatlerini all· lnyellot tebarlz ettlrmlf •e mimi bir ha•• içinde ıaat · 
olarak vatanıa mGdafauanı. kadar eden ı!yaai mahly l ıorıl ıayolerlnl tahakku lerce dev m ehnltllr. 
dlıGneblltrlz ve bu 111tdafa· teki bdtGn mal6mab te ti kunda Tilrktyenln b6y6k Bu era1lmde buraya ıel· 
ada, bana inanınız, tam bir ede'bJlmek ftzere de•amh Itır bt~se •e rel aldılıaı anlat mit bulun n <10 kltllik Türk 

26 Mayııta açılacak olaa 

Fraa11z pa•ronu 16,lendlil · 

ne 16re, ıeral•i en ııael 

pa vyealarıadııa biri olacak
tır 

FraDıızlar l:ta it l~I• lam 

150 mtl10• 
•nıtardar. 

frank barca -

Fransız pa'f'yonunun lo 
kanlaaında llllh111a en iyi 
claıten Pranuz ıarapları h• 
lundurulacaktar. 

Asrın zaferi: 
Ne•1ork ıerılılal ıeaen 

laerkeı onun aarın bir Hfe
rl olduiunda mltteflkUr . • 

Roma, Alaıanyanıa tat· 
mtn eddmeıtnl açık • bir •• · 
rette lılemektecllr. ÇGakl 
bu •a•lyet mtb•erla demok· 
raıller Gzerln.le 1enl bir 

UYaffalıı:tyetl olacaktır. Pa· 
kat Roma ayaı ııca•aad• 

da aaeıelenln ıulban ~allol
ma1ını lltemektedlr 

ltal1an ıazetelerl Franııl 
•• lnıılızlerln, Fra.n1a " 
laslltere · Pelonya •e S.•' 
yet Ruı1• araııatla bir ao · 
laıma yaparak totalater de•· 
letler hakkında bir çeyJr111• 
ılJH•tl takip etttlderlat 1••· 
maktadır. 

balhlık •• kardeıltkle o'a- telD .. hali de ltuluaacaklar· mııtar. turlll ıurubu da hasır bulun· _______ .__..,.... ............. __ _.... ....... __ ~ I'! - == 
aLt d Mıeaflrlert la de l t -• .. t•r. B&ddıbJ•= Vtl&zat Matba .. -IWıls,,..r 

• "·· ır. -


