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MiHVER RICATA · 
MI BASLIYOR? 

Alman askerleri lta.l· 
yaya akın ediyor. 

/ngiltere Ro· 
manyaya kre• 

di açtı. 
LooJra, 12 ( Rad10 ) 

laııl ız - Romen malt an
lııınuı bu ıabah Loodrada 
tmz• edılmlttlr . 

--------------------.. ····-··~------------------Almanya, Bulgaristanla Yugoslavyayı da Almanyada Bitler aleyhinde 
beyannameler dağıtıldı. 
~~~~~~----~~~~~~-

lehi s lı ndı liman m~nna boykot yapll~ı. 

birleştirmek ve Balkanlarda bir hareket 
yapmak istiyormuş. 

Yapılan mukanleye ıir• 
lnıtlteH KomaDJ•J• 5.1 
mılyon ılterllalıı kredi aç
maktadır. 

Almanlar Bohemyaila mahıu
lu kontrol altına aldılar. 

Parlı, 12 (Radyo) - Al 

manyanıo; Bulıarlıtanla 
Yuıoela•yayı bırlettlrerek 

Balkanlarda bir hareket 
r•pmak tıtedlil ,.. bu 
hareketin, en çok Yunanlı 
tanla Romanya aleyhinde 
olacaiı 161lentyor. 

. 
Berha, 1 l (Radyo) -

C••berJl1nıa ııtttkce ha 
raretle ıl1leaen nutukları 

ll•a•J•J• tellt• .ıo,armek 
tedır. 

. Çemberll1nıa ıoa autku 
Almaacara çeYrllmlf Y• halk 
tarafından natuk kapıtı l -

•ııtır . 

Diler tarafta• Al· 
•aara dabıllnde 

Hıtler ale1htode netrl1at 1a
pılmakta Y• bu be1anna
•eler Jlluek makamlara 
kadar 16aderllmektedır. 

e •• u. komlntatler tara· 
fnadaa rapıldıiı zaanolun 
llaaktatl1r. 

Lonclra, 12 ( Rad10 ) -r., ••. ı•zeteıl J•zıyor: 
Bebem1anıa cenup bö\ 

l•lerlnde maballl ajanlar ta · 
rafıadan harman makineleri 
... llılGrlenmltUr Bu, mahıu'u 
lcontrol altına almak mak· 
1ldt1le 1apılmı1hr. 

Parlı, 1Z (A .A.) - Pelit 
Parıııeo gızete.t evvelce 
liıtlerln tamimi it ıukadaıı 

1 0 
'" eıkt Daozıı ayan m~c 

ltıı relıl Hermano Rauıcbı· 
"1ııın bir makaleılnl neı 
'•trııektedır 

Hıt1ere yapılacak olan 
•tılb tekhflerlnde mOteyak 
lcı, bulunulmaaıaı ta nlfe 
•den Rauıchalıı t&JI• de 
"•lıtedır: 

Haltbaz1rdald buhran bir 
~•\••za Hpmıt gibi ı~bft · 
'tl1or ÇQnkO Hıt er ıeçf n 
~'•daa beri ılyHI •azly~tte 
il '•ıl olaa biiylk defı ııklıtı 
l •aGı •nlamamııtır. Bu an· 
-~-•Jııın neticeleri feci 

''-•lir. Demolu .. tlerln be· ,,,,t b 
illa ı azı llatarlan taHm-

' 

\ita •ltlklerl zaman bıle 
ltt, 

t llaaalllk Yaldlerl lhU· 
' •t- •-t, -••dedir. Bu be1anat · 

•t 
1"'dcı bir partenerl ikna 

llllelr 41 lıt11en bir eda var· 
r. F le 

t,b • •t beyaaatıa muha 

'''~" l&endııınden beklenen 
ııııa,lt t'1Daaıt1le akılnl 1ap-
"'• tadır. ÇOnkil o bunlara 
~' :'•f •••ti, felce uirıyın 
l,._ ~-~•111tn ıfadeet atldeJ· 

L' tedır. 
~ eJo t, l Uroal gazet~ılnde J.n 

'1 ''dleu diyor ki : 
,,,~ıt-,., bizi bir cOml•I 
\,t ite lba~ıoa soktu. Mu -
~, ~'-'•t •tm~k klftdır. ÇOn· 
~'" 1'-•er rical edtcıkttr . 
~ ltlerımtzden bir çofu-

\''1- lııtıfetmefe ufratt• tı .. ,,._ 
~~ •ırrı çarpıtmayı b~r· 
~t ''tt»ek için batıran ye 
\'a •.&en bir firarinin 

"'-''- ibarettir. Franıız· 
t111••ia 41GıtGklerl •• • 

A. Hifltr 
man 11fdlllliln hududunu 

•ımıı olu1orlar. 

Varto••, 12 (A.A.) - Locl~ 

tlecarları taraf aada• Alman 

mallar1nın bo1kot edılmeıl 

kararı lzerlne, bir çok Lodz 

mafazaları cameklalarıaa 

«burada Alman malı ntıl 

maz» levhaları uılmııtır. 

Şarki Pruıyadan Daozlie 

ıld•• geaç Almanlardan 

mClrekkep bir ırup, Polon 

1• topraklarında Polonya 

aleyhinde tarkılar ı6yledl 

tıaden teYklf edtlmlt Ye 
Şarki Pruıyaya lede olun. 

muıtur . 

Alakadar mebafll, Bulıa 
rlıtan BatYekllt Köıe IYa 
nofla Yuıoıtay,a Hariciye 

• 
Nazın Marlsovıç aresıoda 

Bledcle yıpı l ao müzakere
lerin bOytlk ebemmlJ•U haiz 
olduiuau tddıa ediyorlar. 

Belırad, 12 (Radyo) -
Bulgar Bıı•ekllt Köse 1,.. 
aof Prenı Pol tarafından 

kabul edtlciıkteo Ye Harici 
ye Nazırı MarkoYtçle uzun 
müddet konuıtuktaD ıoara 

Bledden bura1a ı•lmlt Y• 
kartılanmıttar. 

K6H lvanof, akıam Sof
J•J• laareket etmtıttr. 

Parıı, 12 lRad10) - ltal
rauıa; Bolçano mıatalroeın 
da bulunaD ccnebılerın 48 
ea•t sarfında batka J•rlere 
tatınmaları hakkında Yerdtll 
emir, burada olduiu ıtbl 

Londra Ye dli•r Avrupa 
paytahtlannda derin bır te
ılr uyand.rmıtllr. 

Fran11s 11fırı PonH, lnıt · 
Uz mHlahatıGzarı ve lnıç 
renin Roma 1tftrl, bu ıOn 
hal1a Hariciye Nezaretine 
ııderek, Yerli•• bu emir 
hakkında izahat lıtemtıler· 
dır. 

Ôileden ıoora İtalya Ha 

Hatay kurtuluş bayra
mına hazırlanıyor. 

Halayın ~urtu1uş günün~e yurdun har tarafmda~i 
Hal~evlerinde ~oPf eranslar verilecek. 

Ankara, 12 (Hu
suıl) - Hata1ın 
tamamlle ana 
Yalana ka vuıa 
cafı 23 temmuz 
gOoQ Hatayda 
büyük tenlıkler 

yıpılac•ktır . Ha · 
zırhklara timdi -
den hararetle dııı · 
vam edilmekte·?. 
dtr Antakyadan bir manzara 

Hatay ıeolıkl~rlne Gazlan da blrl~ıerek Antakraya ha· 
tep, Maraı,lçel, Adana vali · reket edecek lerdir 
yetlerl murahhat ıöndermelc O gOn ana Yatanın her 
ıurertyle lttlrak edecektir. Bu tarefında HalkeYlerl •e Parti 
murahhaalar Parti taraf ından binalara bayraklarlaıCblenecek, 
M il · Umumi ezalara ara· 

ec .. aecede tenvir edileceklerdir. 
11ndan teçtlecektır . H lk l 1 d 

en,nk Millet Mecltıt & e• er n • merHlm 

d O ki 1 ıı. d ı yapılacak, halka konferanı 
namına a ç t ıun er · 
lecektlr. Muraiahular Adana · lar •trllıcıktir. 

rfetye i~azareUn• ı ıden Hol 
landa Hfht de, Bolçaooda 
ki Hollanda tebeaaınıo ne 
den dolayı yerlerinden kal · 
darı ldıiını anlamak l ıtemlı 

tir 

d oturma· çano mıntakuın a 
dılemtJe 

larına müuade • 
1 btldtraıltt r. ctllnt eeyaben 

A'lkadar mebeftl; Al 
1 1 mOte . 

manyanın . ta 1•1• erdtllDI 
mad ıyen uker ı6ad 

l ,.., • .., ... 
Ye bunun an 1 11 

.. 
Mısır Hariciye 
Nazırı Atinada. 

Atanı, J2(Rad10) - M111r 
Hariciye Nasıra AbdGlfettah 

' 

Son relen haberlere ıöre 
ita l ra Hartcı ye Nnarett , ec 
nebi tebaalarını ltalyaden 
kofmadığını Ye 1alnı:z , Bol-

için ltalya bOkOID•ttoce Oblu 
lr • 

ııl t tedbirlerin loıuro 1 

düiünO bıldtrmeıktedlr 
Yah1aPaıaBel1raddan Atla•J• 

_ gelm•t ye Baıvekıl MetakHı 

ÇANAKKALENIN 
MOOAFAASI .. 

Çatalca - Gelibolu - Ç8nak
kale müdafaa hattımız etra-

• 
fında bir Fransız gazetesı-

nin verdiği haber. 

tarafından z ı 1aret oluomut· 
tur Yah1a P•t• Metaluuıa 
ılyaretlol iade etmlt •e tld 
ouır uzun müddet 16r61 · 

mOtlerdlr . 
Gazeteler Mmr . Yuaan 

aıOna1ebetlerlodea ıltıJltle 
babHtmektedlrler. .. 
Sovyet radyo
larında Tiirk 

1 

geceıı. 

MoıkoH, 12 (A.A.) -
SoYyetler Bırllli raclJO 

ldareıl tarafıodaa TGrklJe 

ı için bir konıer tertip edtl· 

mfttlr. Konıer 14 temmuz 

cuma akı••• ıaat 2 1 15 de 

bıthyacak , uzun dalıa 1744 
metrede Moıkova, 1379 met . 

rede No•oıtbuk, 1209 met · 
de Kı1ef, orta dalı• 360 
metrede yine ICIJef rad10-
larile oetredtlecektlr 

Bu kooıerde TOrk ,.. Ruı 
mtllt ... ,..ıarı çalınacaktır. 

Çanakkale ut boğaz lar 

At~~~·d:~ul, ::J~~~~:;•> dea 1 Halke.;iıniz, Ge~el s.eldk~e-
Debat» Parı ı ) ı• • k takdir edl J, 
zeteıloe çekilen btr telgraf· terli ce - ---~ 
t• çanekkalenın! .ndafaa11 -- ki' «Muhit&faydall ye yararlı olmak ımı-
hakkıoda at•tıdakı tahıt•t Genel Sekreter dıyor 'd . at yolunda çalışmak u muvaffak 
Yertlmektedır : liyla atıldığı irfan ye me e.nıY ·• H lkuinin kud-

Türkı,. menabllnden alı Olmak idUIİOİ k&ndiSİ08 Şl8f edl080 8alı~9Slı ~ . )) 
nan malumata ıche Çanak . 111 ansuplarını selamıamağı bu bahhyaıhk b\Urım. 
kale, lıtanbul ve lıtanbul retll Ya kıyma m . 
boi•zıoıo mOdafauına mah. '' 
ıuı olmak 6zeıe yakında 

lnıcuına batlanacak olan 
müdafaa hattı Geltboludan• 
bıtlı1arak Çanakkaleye da· 
yanacakhr Bu hat Ozerlo -
de m~thur Çatalca btı b 
k&mlan bulunmaktadır As 
kert bakımdan bu bat bQ 
yOk bir •hemmlyetl haiz
dir. Bu bat Gellbolu1a b& 
kim olan 1a1la Ye yollara, 
l1taebul oYalarına Ye lıtaa· 
bul bofasıoa blklmdtr. 

Hallktslr Halktvl 

Prens Pol Lon- Şehrimiz Halke•lnfn altı ,, yOkHk tenccGhln bnı 
l lı raporu Genel Sekreter- 1erlertnl •talıra koyuyo · 

draya gidecek. fi~~ tar•fından tedkık edil ruz: 
.. t dıklul munf Helke•fnrn m .. at raporu 

Parlı , J 2 (Radyo) - Ha· rnlt ve ıu• er 
1 f d layı tııkdlr Umumi Kltlplılc ce tedlc ı k 

vaı •Janaı bildiri yer: fıkl vel ~r · en ° 
I lf dılml ıtlr edılmıı ve tubelertnlzlD iau 

Yugoılav Kral Naibi Preaı ı le ta l r. • 

k d L d Genel Sıe lneterllftn Halk deneye atd faaliyeti çok 
Pol r• ıo a on raya 
bir HJabat yapaoaktır . e•tmlı: bakkıoclakl ılıterdl · (Sonu tktncl eayfada) 
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SAYFA ı 2 TORKDILl 

Had safha 
sııih<• k•ıı;şiai,ııııı ııir

ı,arekt~t. var. 

RADYO 

AlllRl RADYOSU 
DtJlga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kcı. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 1S195Kcs. 20 K-.v. 
T.A.P.31,70m. 9'465Kcs. 20 Kvv. 

13 7 . 19:39 l'erşembe 
(( BJrk•ç gQnden beri millet 

ler ara1t mahfillerinde do· 
laıan heyecan uyandırıcı ıa· 
ytalara bakılırsr., 1. Yrupada 
Yazlyetln aOnden 16ne ctd. 
dlleıme"te, ıulhu ldame 
edea maazarftlarıa karar · 
makta oldutu ılhtıliir. Ha· 
kıkateo milletler aruı buhra
nının bld Hfhuana ıırl yo

ruz. 
Rumen malüm o!an bir 

§ey • rı , o da Almanya 
tarafından ltalya, hattl btr 
noktaya kadar J eponya ıü 
rlklenerek, totalıter de•let· 
lerln bir cihan harbi karak
teri taııyacak bJr ıhttlif çı· 

karmak için tebllkelt bir 
ovua 01namakta o1dukları· 

dır. 

Danztıte hldtaeler olacak. 
Nerede ıultefabhom "f'&rH, 
orada Alman tabrtklerl "f'H. 
Tlyea-Çtn tıt «lzerlnde ko 
a•ımayı kabul eden Japon· 
ya laıtltere taraf andan zor 
kabul edilecek ıartlar ko
ıa1or. Aynı zamanda Fu 
çeu "f'e S•ato• bombardıma · 
aı ııbı llarp hareketlerine 
ıırııerall dıplomael yolu1l• 
mtınakaıa yapılmaz4an e•vel 
bir emrlYakl yapmak lıtl· 

yor. 
Diler cihetten Kont Cıa 

no lıpaaya , Ganerl Fran · 
ko ile buluımaya ııdıyor . 

SlyHI manenalarla yani 
lıpanya, Berlıa - Roma 
mth•erlae ılulaak ettlrllecek · 
tir. BGtlıı bunlara, Lord Ha· 
lif al11ın nutku mClnHebetly
le Almanya ve ltalyada hu
ıule ıelen alutıİameller de 
ili•• adalecak oluraa 16rü 
llr ki, ıulha karıı azim bir 
hareket Tar. 

E,. teblılıell nokta Danzl 
·,ur. Btıtln ılyHI mahfılle 

rln dikkati orada temerküz 
etil1er. Şımdlye kadar ta · 

hakkulı lmklnı bulunmayan 
ıoOphem ı•ylalar dolaııyor 

du . Ştuadı vaziyetin lnklıa 

fana bakılana bu temmuzun 
ıonuDa •armadan bfr ·darbe 
patlayacaklar. Buna allmet 
olarak y~lnız Şarki Pruıya
daa •erbell ıehlre mQtemı
dlyen ıalen, orada mühtm 
bir kunet teıkll eden •e 
harekete hazır aahte Alman 
16anllBlerJ deflldlr . Httlerln 
de 20 - 30 temmuz ara11n 

da Danzll• ııdeceil, orada 
tiri ıBa kalacaf ı ve Hıtlerl 

orada bulundu middetçe 
serbest ıehlrto A.tmanyay" 
ballaama11 lehinde blyClk 
tezahlrlar yapacal• btldtrl· 
yor. Hıtlerden ıonr Danzlıe 
Mareıal Glrlnıı de ıtdıcek 
8u 1~1retla Danzlı aenatoıu 

tarafından ıehlrla Almanyd 
ya ballanmaaı lebtnd~, bir 
haYa yaratılmıı olacaktır. 

B&yle bir hldl1eala mtllet 
lera11 planında ne ııbı netı 
calerl olur? 

81lbe11a Londra ile Parlı· 
te, hep Avrupa luta111nn 
bu aoktuında cereyan eden 
hldtaelere dikkat ediliyor. 
lnıllız ve Fran11z hBkumet 
lerl datrnl ıurette temu ha 
llodedlrler. Huıule gelebile 
c ek büUia tht.ımaller Azerin 
de uyuımuf •ulyettedırler. 

Çemberll1n ıle Lod Hali 
faktı• ıartb _, be1anatlarına 

rafmen Berllo loıtlteıe ile 
Franaanın Oan:ılg için harp 
yapaupacakları ümit edılt · 
yor. Haua Lehlıtanın baya 
ti hakları açıktan açıja ta· 
tannımaaa. y•DI ırrbest ftı 
hır , A 9uıturya , Bohem ya, 
Moravya ve Memel gibi 
birdenbire Almanyaya llhak 
edtlınne bıle Berltnde da· 
ima ıu fikir vsr; ıtrltllen · 
teahdütlere reğD?en Lr:btıta· 
na verilen garant i, ıeçen H· 

ne Çt>koılovak1aya verılmtı 
olen temln'lt kadar bile ifa 
yaramıyacaktır. 

lıte bu gOnkli vaziyete bu 
feci manz raya ye ren de bu 
bOrilk hatada yapılc n inat
tır. Fakat demokrat mıllet
leltn ılnlrlertnl yormafa, on
lar arasında ayrılık yaratma 
f& muvaffak olamı1acaklar 

lnatltz •e f rao11:zlar Le
blıtaa hakkında bir ıe•ıek 
ilk ıösterecek oluna, Al
m••Y• korkutma "f'e tahrik 
tablye1I yapacaktır. Bu ta. 
biye 4yle btr aoktada •tl 
cude ıettrtlec•ktlr ki, teh 
hkeden tmklnı yok kurtu 
lunm.yacalr, nihayet harp 
çıkacaktır. Almanlar, harp 
yapmadan elde edeceklerine 
emin oldukları ve ıöz dık
dlklarl ı•J yalnız bir" ukerl 
bareketle ellerin• ıeçlrecek-

lerlne emindir. 
lnılltere ile f raaeanıa, ~· 

reılz bir emrl"f'aklden e•vel 
yapacaklara hareketi bekle 
mek llzımdır. Lehııtan, bü. 
tün ıbttmallere karı• bu iki 
devletin bereketin• ıO•ene

hılır . 
MeıullyeU, bütin açıldıiı, 

büUln aarahaU ıle H1tlar üze. 

rlne almahdır.» 
Le Soır _ ........................ --

J 2.30 Proğram 12.35 Türk 
mQzlil - . . . - Mu ha 1 

yer pefrevl. 2 - SAdettln 
Kaynak - Muhayyer ıarkı 
- Sent ey d ı l. 3 - » 

» r- Adına and 
içerim 4 · · Ut tekıl · 
mı· 5 - Lemi Uİıak 
ıarkı - Ruhunda buldum. 
6 - Lemi - U11ak ıuln 
- Neler çekdlm neler ca-
nan. l 3.00 Memleket 

eaat .ayan, ajanı •• 
meteoroloji haberleri. 13 15 
- 14 Müzik ( Karııık prol 
ram Pl ) l 9 00 Profram 
19 05 ( Melodiler - Pl . ) 
19.1 :> Ttırk müzlil ( f alll 
beyeU ) 20 00 Memleket 
taat ayarı, ajana ve meteo· 
rolojl ha bet lerl 20.15 
Konuıma 20 30 ( Ztraat 
Hatl ) 20.30 Türk müzlil 
( Halk tGrkOlerl ) 20 50 
TGrk m6zlil l Oımaa 

.. e, - HOzzam ıarkı -
Naıeyabı lttf6n olıun. 2 -
lıl:aak Varan HGuam 
ıarkı - Bilemem ben de na 
11l dtlıtlm. 3 - Ahmet 
RHlm Seı&h ıarkı - Be · 
nim HD nemıla ey dilber . 
4 • . - AJ•t halk 
Ulrküıft - AyYa çiçek aç · 
mıı yazmı. S - . . . . . . 
- Mahur tOrl&t - Tepeler 
tepeler 21.10 Konuıma 
21.25 Naıell pllklar - R. 
21.30 MQzlk ( SchumanD -
Pıano konıertoıu, çalan Al 
fred Cortot - Pl.) 22.00 
Müslk ( K6ç6k Orkestra -
Şef : Necip •ıkın ) 1 
Fran11z Lte:ıt - lktact ma 
ear rapıodtıl 2 Hannı 
L6hr - B6yük Valı 3 -
Tıclaatko•nky - Hazin ı•r· 
kı opıu 40 No 2 4 - J 
Brabmı - Macar dantı No. 

İngitterı kral ve kraliçesi 11 s~r -:.t~::::::: :0••1~:. 
nolı'tı'kı ltlaıtela - Koıt6mlü balo va , ı6ıttndan Napolt balıkcıları 

Amerikada çıkan Thı Nen 7 Haoıchmann - Anda. 

R b' 
S yazı luııa ( bpanyol valıı ) 8 -

IPU IC mtCmUI I JOf 1 Lautenıcblaıer - Yıldızlara 
«laıtllzlerlo mutadları nç doiru ( Faatezl) g - Han 

hile Amerika hakkında Ji nı Löbr - DOiln marıı 
aa faz la h6ı•ilntyetle mi 23.00 Son ajanı haber· 
talea y6rtıtmek bataıı•a lerl, ziraat, eıham, tabvUit, 
kapıldıklan 16rülüyor lnıll- kambı10 - nukut bonaıı 
tere kralı ye krallçeatoe kar- (fıat) ~3.20 Mazılr (Caz 
ı• ı6ıt;rılen fevkilde hlhncı band - Pl.) 23.55 24 
kabul Londrada bazı &&tın . Yarınki proiram. 

1-------------------·-----ıclerln Amerlkaya bir diler berJiınıa dıı pollttkuı •• 
lng ı lız domto1onu nazariyle yahut bu politikaya Amerl · 
bakmalHını ve A vrupadakı kanıa ııttrak der~ceal bak 
poker 01unuada Amerika. kındakl Amerika• mütale 
om, ceket feolne 11kııtıral alanndan ht~ blr fark ol· 
mıı bir aı elbl k•llaaılabl mamııtır. Amerikalılar, hüınb 
:~ceil zehabına yol açmııhr. eebeler d•laylaly'e dahl olH, 
Bu zlbal1etl taııyanlar ta · pek ıüzel blhyorlar ki inal · 
mamtyle hata ediyorlar· Uz mubaf azaklrları Ruılar 

Amerikalılar İortlt• kral dan ne kadar boılanmı1or · 
ve lnallçe1toln, ııkıntıh bir lana Amerikalılara kartı 
lfe koıulmuı genç ve ee · da hemea hemen aynı htul 
vlmlt lnıarlar olmaları ltJ be.llyorlar. lnııltz muhafa
barlyle çok te"f'mlılerdlr. On- zaklrları Amerika tle ittifakı 
ların ıeçttklerl ıolıaklara bGyftk bir memnuniyetle 
koouıan A111erlkalılar ya n · karıılarlH Ye bu arzuda 
dece merak ıalkaaı ile "Ye Moıkonyll «Allah belloı 

yahud ıırf orada bulunmuı venin; ne lıtenen yap» dl · 
olduklaranı ve A nupalılaran yebllmek ııbı ıonu meıkt\\c 
dalma yanlaı anladıkları Ye bir nazarlyeye lıtload etti · 
yaalıı tefa ir ettikleri Ame · rllmektedlr. lnılltzler, Ame· 
rllraa aezakettyle lo1ılı2 kral rlka IJe böyle btr ittifak te 
•e kraliçesini alkııladıkları · mla adem•zleue, hiç olmaz 
oı ıöyltyebllmek fçln top- H loıtlız-Amerlken doıtlu
lanmıflerdır . Faluıt ıurHı fuou ellerinden ~ ıeldıfl ka 
unutulmalıdır ki bu gene; ve dar mühaleialı glhtermeye 
ldltar çifti delarıılyle Cham· çalııacaklardır.> 
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HABERLERİ ŞEHiR 
ımı~============================================@J 

Valimiz kaza
lara teftişe 

çıktı. 
V alımız Recai G6relt Ed

remit, Bürhaalye ve Ayva· 
hlr kazalarını tettıı etmek 
Ozere dün ıehrhnızd•n ay· 
rılmııtır . 

Serbest güreş 
müaubakaları 
yapılacak. 

TOrklye aerbell ıGreı bl 
riocıhklerl eylü\ •yı içenin· 
de lıtaobulda Jftpılacalı.tır . 

Bu müHbakalara tıtırak 

edecek böle eler , kendi ku · 
lüplerl araııada blrlnc •lıkler 

yapacak ve bllihere fede
ruyon tarafından teaılp edı· 
len vlllyetlHde de aruplar 
yapıldıktan ıonra, bırtnclle· 

rl lıtaobula ıönderJlecak· 
tir. 

Bllıemlse de bu buıuıta 
bir tamim ıel•lıttr. 

Y alrıada ' kasa 9e ıehrl· 

mlz kulupları arHıada HÇ · 

meler yapılacak •• netice 5 
afuıto1a kadar fedaruyona 
ltlldlrllecektlr. 

GCbeıcılerlmls ıtmdldea 

antre•manlarına baılamıılar · 

dır . 

ku-Tekspor 
lubünan top• 

lantısı. 
T ekıpor Kuliibl idare he· 

yeti akı•• Hat 21 de ku· 
luplerlnda toplaaarak epeJ 
zamandaa berl ı6a6k ıaçen 
ıpor itleri etraf ıoda 16r6t· 

meler yapılmıı va buna ıo• 
•ert imenln zamanı ıellp 

ıeçlli1 menu •dtlerak, ltu 
d•rdıerln yakında halledıl · 
meeı tçlo umumi blr top 

lanh yapılma1ına karar Yeı il 

mittir 
Y akı•da yapılacak bu 

toplantıda halıhazardakl ku 

IQbQn ya thyHıaa ' "veyahut 
feshedUap yeniden ıkt veya 

lçüocü b r kulübOn açılml\· 
ııle bu durıuo balto öntıof'! 

ıeçılc:cejı kanaatine •aral 
maktadır . 

Av, bekci ve süs ~ôpak
leri başı ~oı dııınya 

~uakllmıyacak. 
Belediye Encflmeul k~duz 

lautalıiının 6n0ae ıeçmek 
için her Hne temmuz ve ıon 
kanun aylarında a•, bekcl 
ve ıOı k6peklerlntn muaye
ne edilerek, uhlplerlnln 
numara almaları hakkındıı 

çok leabetll bir ltarar nrmtı 

tir 
., 

Buadan bclyle ıeblr dabUI 
Ye haricinde herhangi clnı 

k6pek oluna olıuo batı boı 
ıezmlyecek ,bebemehal 1ahl 
bl_,tle alzı maıkelt ve bur
nuada numara11nı havi taı 
malı bulunacakt1r. 

Bunun hariclod~ çarııda ve 
maballatta görülecek 11nerl 

· köpekler derhal ttllf edile· 
cektlr. 

Lozan muahe
dt?sinin yıldö-

• 
nümü kutla-

ı Parti mifettişi 
Çanakkaleye 

gitti. 
nacak. 

24 Temmuz Lozan mua · 
hecHln ı n yıldönOmildür. Bu 1 

mlnHebetle Halke•lmlz o 
günün büyüklGiüoG Ye 1 

C. H. Partlıl m6fattlıl 

Doktor Muıtafa Ben · 
glıu, Çanakkale bölge · 
tini tef Ut etmek llzere don· 
kü poıta ıle gltmlıtlr . 

ehemmlyetlnt tebar6z etttr· 1 - ~ 
mek maluadtle hoparlör 1 

Yuıtaııle halka konferan• \Park havuzun-
vertlecek, ıt ırler okunacak ve d [ 
müzik neır•1atı yapılacak a yiizme ere 
tır . 

Halkevi idare 
heyetinin fay
dalı kararları. 
Halkevı idare be1et1 Baı· 

kan Avukat Sadık Deniz n 
rlya1atıode ilk toplantısını 

yaparak e"f'ln altı aylak yas 
proframıaı •e 1939 y.aı bid· 
ceıtaı hazırlamıı "f'e t81dlk 
için Parti idare heyetine 
16nderml1Ur. 

Yeni çalııma prolramın 
da, bıllaaHa aaırlyat .,.. k6y
cll&k ıubelerlDID . faall1et1 
16ze çarpmaktadır. ilk it 
olarak Atatürk parkında , 

cumarteıl ve pasarteıl ıüo 
lerl halka flllmler 161terıle 
cektır. 

Fıllmlertn köylere göıte· 

rllme1I huıuıu da temin ed 
ılecalrtlr . 
• 

Bundan baıka, Ankara 
rad1oıu da herke1ln lhUya 
cına cevap Yereeek ıek ılde 

prolram laomıı olduiu için 
Halk• YI bu n•ırlyattan ıatt
f ade etmekten müıtainl kal 
mıyacaktır . 

Ar ıubaıt de bu lıt~n aJa. 
kalanmıı •e karııık n•ırlya 
ta medu olmak üzere Je · 
nl veılkalar tedarik ederek 
halkımın g6zel 

dınletllecekt ı r. 

Sinemalar ve 
çarşı kahveleri 
24 de kadar 
acık kalacak. , 

Y ez ıecelarlnla kıH ol 
muıoı nazara dlklnta alan 

Belediye Mec• ıı l ıehr ım ı z 

dekt ılnerıaa' eazlao, otel 
ve çarıı kahvelerıoln nal 

24 da ve hanlarla ma 
hallit kabvelerlaln de 13 ve 
kadar açılmaaına karar •er· 
mit Ye Ylliyet tarafından 

ta1dak edılmlıtır 

Hatay hıkkm~a broşür 
Hatay turtam komttesl 

tarafından neıredtlen «Ha 
tayda turizm ve yaylacılık» 

adlı b tr broıQr 

vila1et •uıtHlle bir çok yer
lere göoderl lmııtır 

BroıOr, muhta11r olmak 
la beraber Halayın m~ıhur 

asarını •• manzaralarıle ta 
nıomıı ıehlrlerına ve turlı 

uk bakımdan. herkuln a la 
ka1ını çeken bir ülke o ldu 
tunu bılha11a göıtermekte 
dır . 

başlandı. 
Atatürk parkındaki ba vuz 

ıporları yapmak lıtıyen bfl· 
t6a gençlere Hrbeat hırakıl. 
mııtır. Bu mıllna1ebetle bir 
çok ıporcular her ıOn 12 den 
14 de kadar mubtellf yQz. 
me hareketleri yapmakta. 
dırlar 

lnıa11 iki aeneden beri de 
"f'am eden ylzme ha"f'uıunun 
bu yaz bltmeml için icap ed~n 
teclbtrler ahomııtır. 

Havuz ikmal edtllnclJ• 
kadar ıeaçler ıtmdtkl ha •uz· 
daa lıufade edeceklerdir. 

Emniyet mımuılan için 
yızhk kuıaş. 

Vlllyetlmlz emniyet me
murları için yazlık beyaz 
kumaı ıelmtıUr . 

flalkevimiz 
Genel Sekreter
likce takdir 

edildi. 
( Baıtarafı birinci ıayfad•) 

:ıı:amankl takdir ve ıumadı · 
mızı kuvvetleodlrecelıt •• 
temmlye edecek kudret '" 
canlılık tadır 

ffer ıubenfn çslıımuı h 11
" 

kında dururken, eıulı .,e 
ıha tah bir ıurette terttple' 
neo mHat proframmın h•' 

devreye mahıuı ve mllter•k"
1 

takı bat evin zl merhale, 1111 
,. 

hale kemale dolru ıevk et 

mektedır . 8ır HalkevlP
1
" 

d 
" ' teıekkQlO ve faalıyellO e 

lnkıllpcı davacının bcttO" 
ı. •• ,,1 

r ub ve makut arı her • 1 

1 lılı 1 

ıube çalıımalarrnın "'4 ' tft 

ve batarılı tezahürleri""' 
etraMa keo :ho ı bel t etcı>" 
tedlr. 1ıaıd · 

Bu Hbada aarf edıleo , . uo 
ret •• enerjinin verld) 1, 

ı 0 rt• 
tlcalerlnt eaf ab,u e 
dökmektedir. 

1' ' 
Muhitine faydalı .,e J »ı 

ulo" 
rarlı olmak emelıl• • d' 

olt111 
trfen ve medent1et 1 1 ..,,~ 
çaiıımıı ve mu•aff•" 

0 
dl' r e 

ldeahnl lreodtııne ti• 1.,ıı 
tl tk•~ 

nen Ba lıkHlr n• ,_6' 
kudretli ve kıyıııetlı I' tJl' 
ıuplartoı ıeli111l• 1111 ' 1,ı-' f'leP t 
bahtiyarlık btllrlll' · ~11t11 , 

ff•"' ' ayrı ayrı mu\'• •"' 
dtleitle muhabb•tter / ,,, 
ram. 

H 
pat 11,ı c. . 1''' 

Genel se fjjSI 
Ftkfl 
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"BEY A ·z 
HARP,, -.~ 
insınhk kendisini toplayıp bir hamla yapmadığı tak

dndı ıuth imidi beslemek ~oştur. 
Yazan: Joseph Caillaux l 

-~·-_____:.. _ __:.:.:_ __ 
«Harbıa d6nyanın etrafıada 

dolaıtıiını ı6ylemek faJda. 
•ız bir ala olmuıtur. 

J•leı Romalnıln pek doğ 
ru mGıahede ettlil ııbt 

dıarp ıuracı1dadı:; yu•amı 
aa glrmlıtlr belki içinde 
oturcluiamuz e•e deitl, fa· 
Irat a •luy.a ıtrmlttlr; büt6n 
••ıele ae kadar mGddet a •· 
1•Ju keadlne klfl ı6recel1-
at bilmektedir :a 

Gerçi, ~n,nk muharrir, 
ltar~ın J••I bir karakter 
•l•ıı oldui••u tll•e •diyor 
Ceerıeı Dubamel buna «be · 
Jaa laarp)) atlını •eriyor 

Bu adını 161lemlJe eeta 
'•t edemlJeD bir barptır. 
'tuaHam bır poker partlıl 
l•ldtal almııhr Onun arzet 
tl4ı korkunç felllıetlerı an
calr ıkı tehlikeye lııarıı mO· 
tıukkıa dananmak ıart1le 
lalıyebthrlz: Sebepılz Jere 
boJun eymemlze ıebeblyet 
••rebtlecek olan aıablyet 
bıaı çılıınlık 1aphrabalecek 
olan aabınızlık. 

Harpten 6ncelıt de-.rln ne 
:'-•rıa olıun zlbntJetl bıze 

u ıan •ıılanmaktadır. 
L. ÇGakO realiteyi doıdoiru 
lltldtıelerl kendi realiteleri 
içinde ı6rmek llzımdır. 

Cirllmemlt maaraflar ya 
Pılırak her yaada muazaam 

:l&hlar Jıiılıyor, o kadar 
b 1• bır kaç 1ene e•.,el 
Uaların taaa ••u-

tuea bil d • klmae ya•aımaz· 
ı . 

8 d Unun lllntlaaye bu ıelıtl-

l
• de•am ede111tyece~ı.,1 
'•d·1r g t 1 etmlyecek ktmae yok 
ur R b azı milletler belki da -

.. ' uzun müddet bu yarııa 
~ulr F' •••met edebileceklerdir. 

"
''"•- bırlkmıı aervetlerl • b • 

ı,,. arlçtelrl alacakları do -
lel~lyl~ bunların baııoda 
~Ilı •" talıhlne muhar ola 

'· F , 
- alcet her ıeyln bır aonu 
''dır V 11,,

1 
e umumi bir o~fu 

0111 geclkmıy~cekt r 
't.L. ıatnan ne yapılaca ktıı? 
~•ti d 

lllla •h• 6nce harp çık· 
..... h ''- 11 1 tlm•llne ı6re ko · 
ll.IJorum. 
o ı s,,lt •illan ne yapılac.ktı r ? 
1( llll tekrarlıyorum 

,, •h111elerle a Yunanlar ••· 
t'r lllaıtotn ebedtJen teker 
l •de 1 ,, t ce ini aananlar ıtl&b 
~ ... ••flye olunacaktır ce•a .... 
~ •r~cılder. 

Ur l&t, yirmi ıene e••el in· 
aan ona tahakküm etmlye 
muvaffak olamadıla takdir· 
de teknıf ın nevi beıerto me· 
zaıc111 olacaiıuı yazmııtım. 

Bu k6t6 dOıüncelerl ıtm· 
dılık bir yana bırakalım. 

«Beyaz harp» ıa, o ı hayet 

milletlerin ıulh arzularını 

belirtmeleri •eya klmaenln 
tahmin edemlyecefl hidlae
ler J,GzGaden ıona erdığlnı 

f araedeltm. 
Bayrak altında hizmet 

edea adamlar lalç 16pheatz 
kolaylıkla yuvalarına döne· 
ceklerdtr Fakat ya ıtllhtar? 

Bunlar rafa konacaktır, 

denilecek A•laıılda, fakat 
•6hlm olan bu deiddır. 

A11l ehemmiyeti olan, artık 
ne· ta yare, ne de top imal 
edılmıyecektlr (Alııı halde 
ıulh bir yapmacıktan \baret 
kalır), a11l ehemmiyeti olan, 
fabrikaların kapanacalı, yQ:ı 

binlerce •e belkı mllyoaler
ca ameleye yol •erllecell 
dır. Harp eodüatrlıınden 

baıka eodlıtrıler bulunma
dıiı takdirde bunlu aokak 
ta kalacaktır. 

Bıı iııızltit 6nlemek ıçln 
ne ııbı fabrıkalar kurulabt· 
lir? 

Sılihlaoma yüzündtn bu 
ıüu zıraa iten bır ıih6 tıct 

kiltlclerl koparıp aiıoıyor, 

toprak fakirletıhyor, ı~hır

ler kalabalı&deııyor l luliaa 
Avrupaoıo muvazt'ouı bo · 
z_.luyor, mtlletlerın büoJe
lerl aanılıyor. 

Bu tehlıkelt ıöçlere naaıl 

çare bulmalı? 
Bunu dOıOoan yar mı, tı 

ılz er~ it temto edecek aa 
neyıtn plinı hı: zırlaoıyor, bu-
oun mali •aaıt. larsnın ne
reden buluoacalı he.Hplaoı· 
yor mu? 

Vahim daYalar ki önce. 
den halledılmed ktuı tak
dırde vehaınetleri her gilo 
biraz daha artnuıktodır. 
H . ı lt bütün nll.letlere aulh 
ve aeneUo yiikıek fayda 
tarını temin edecektir.» 

Modern tekntjln huduhuz 
ımkaolarıyle, eler lnıan ar 
her yandan meat'l"lul nan 
takla dOıGnıeler, kapalı hu 
dudları •e mGballfılı gQm
rQk tarifelerini lıtıyen dar 
zihniyetten kurtulabll1eler, 
bir li blreatin içine ataldık 

laranı ve bunan tek çareıl 

bir umua.ı tı~trllil t111lı et · 
mek olduiunu anlarlardı 

Fakat zıbnlyetlerln buıOn· 
kO •aztyetl içinde, dünya 
ku.,.,etl•ln &f,.atından aııuz-

tartp ıken, mantık kararlan 
beklenebilir mı? 

~'•tterçelıten mazide laer t•J 
~'d ti. Mılletler, dıılerlne 
-.._,''1ı •tlliıh olarak uçuru

"''• .. •narına kadar ••llyor, 
~ ... llcı ., fey yoluna sırı1or 
fı ,

1 
taraf da ıHlhtarı aıa

t'f' •rordu. BllyOk bir maı 
~'ti llrU11aı1 olmuyordu. Aı Bfr takım kımaeler ku., 
,,,'r her iki tarafta da e9· vetle her -teJI yapabtl•cel&. 
"~'' d&nGyorlar ye hayat lerını unıyor ve bu hayalle 
~ 1 ' eılu halini atı,ordu. ıurada harbe, burada ö çü 

tı1.~ llo •azlyet aJn• de ıOz ıılablara ihttyaç g6ate 
,,~Ortaya fen, daha dol • ren harbe benzer teıebbüı-
'' --~•lcntlı ~ıkmııtar Fen lere ıtrltlJorler 
\ ~u, tahrip nııtalarıoı c·uılıelno f~rr~ro dt7or 

r t•k•••ll ettlr•lf · (S.au ' d6rdlnc0 ıa1fada) 
, 

TOllKDILI 

Nevyork sergisindeki 
Türk pavyo ve sitesi 
Ameri~an gazetehıinin smi eserlerimizle mamüUe 

ıimiz ~a~~rnda~i sitayişkar yazdan. 

Ntvyoktan bir gôrünüş 
N•vyork ıerı'ıtade «De•· j tezad teıkil etmekte ye ın· 

let pa•l,onu» muzdan baı .. na aerınltk •• ferahlık •er· 
ka tkloet bir pa.•lyonumua mektedtr. 
daha •ardır . Bu pa•l3;ona Gazete bund~n ıoara «lı 
«Türk mahalleaı» mloaaına tanbulun çar1111nı andıraa- ı 
gelen «TGrk ıltf'tl»1ıdı •~rıl ıtbel bir pazar» d·ıye •aaıf· 
mtıtır . laadırdıiı Sümerbankıo idare 

TGrk ılteılnln realmlerl ettıjl ıa~ıı luımındakl ıeçm• 

gazetelerimizde çıkmıı Ye etyayt bınr birer anlatmak· 
hakkında yine gazetelerimiz· ta Eubenk luımında da ıu 
de bir hayla maltimat •erıl · ıözüo nazarı dıkkau celbet 
mltUr. Uiıoi yazmaktadır: «Maden 

l Ork ılteıi ser•lılnln en amelealnln yaıayıı ıartlarını 
ıeçtne 1erlerloden biri Ch:e· datma daha ziyade lJlleıtır 
rinde ıoıa edılmtıtır •e bina mek TürklJe cu ı burl1etlnla 
lUbarıle pek harcı i.lem olan içtimai proiramıoa dahil 
kataloi mlmarlıtnıo tHirle dtr.:t 
rınden uz~k kalmıı, mıhı Yıne aynı ıızete tathlr ettt 
üııup taıı1an nadir binalar jıaıiz n;Oae tı11111111 birer bıret 
d.,o biridir Alt katında. lo· anlattıktan ve Tehk ıltulnın 
kaota, bar, kahve, çarıı, in- cepbeaındekl Hbıllerl •e pa-
hlaarlar kıımı, EUbank kıt •lyonumuzun kar1111oda ıaıa 
mt. ve Hacı lieklrla aatıı ye edtlmıı olup pek beteaılen 
rl buluomaktad1r. Üıt katı Türk çeımeılnl tarıf ettikten 
da periyodik ı~rıllerlmlze aoora Devlet paYJODumuz· 
tahııı oiunmuıtur. da ıf ade olunm•ı olan T ilrk 

TOrk ı•tesının fııkiyela ha · tdeallert lzerınde usun uzua 
vuzları ve kuıiuklarına ahı durmaktadır. 

tarııao beyaz güvercını er bu- VVorld Tılegram aazıtasindı: 
ruıoı aerılnlo en fer ah ve • 
rJcl ve caaıp yeri haline ıe· 
Urmııur . AvluJa bakao du
Yarlan Türkt1eye aıll man· 
zaralarla ıüıleomlıttr. Bura· 
dakl fotoirof larıoıa:aın mev
zuları ve nefaaetı çok allka 
uyandırmab.tadır. 

Ecnebi ıörüsıle Türk sitesi: 
Türk ıltcaı hakkında Ame· 

'ika ı•zetelerlnde pek ııta 
yııkir yazılar çıkmıılır. A.me 
rlkada çıkan gazete ' er ı n pek 
b616.k bir adede belığ oidu 
iu diiıiioQlftue pa•lyonları· 
mız hakkında yazılanları 
hııllta etmenin bile miiılıül 
oldufu anlatılır. Lehimizde 
1azılan yazılar hakkında bir 
fllıılr vermek için bunlardan 
bir kaçının bası parçaları 

•ı•iıya ahnmııtar: 

IHyork Tlmıs gazıhslnden: 
«Tilrk paYlyoau uzun a11r· 

lara dolduran TOrlr kOltDrO 
tle sarp dtaamtzmlnlD lhenk· 
lı hntlzAcını canlı bir ıekll 
de ıfade etmektedir Çini ile 
6rtülO harici Hthı ve ıOzel 
iç avluıu ıle ıerglnln en zl 
yade dikkati celbeden bina . 
larıodan biridir. 

Ser vl •laçlarlle gölgelenerı 
f11klyelı havuzları, harıcln 

ıDaııh ve 11-,ıak ıokaldarıle 

:Serııyt zıyarat eden mu· 
harrlr 1ö1le yaaa1or: d:hl
mem ıız aerıtde en ~ok be 
yendtjınız yeri aeçlldız ml? 
Bana ıorananız Tdrk pa• 
yoou üzerınde herke1le bah 
1e tutuımaya bumm. Çıni 
ıle örtülü cephuı ve ıüzel 
kemerleri Ue benoe 1'iı k 
pa•yonu aerııoıo en ıaze' 
yc:rıdır » 

Nen Record gızıteslnden: 
«loaanı teıbır edecek aü 

zehtkte olan TGrk pa•IJO· 
ounun bizim l~tD mimarlık 
bakımıadan lıtıf ade edileme 
ie layık tarafları vard1r. Me 
ıeli mallarını iyi ıöıtermak 
ve t•thlr etmek lıtı7en ti••· 
ret mQe11e••••rl TOrk paYl
:JODUlld•D tiri• tOrlG fikir 
ler alablllrler Orta bOJOk · 
IOkte bir ıebtrfn bır tlcaret
baeeal ıçın bundan ideal btr 
yapı ıeklt olamu. Altı iri· 
ıelt ıekll ile l:ıaml derecede 
tabii ziya temin etm~kte · ye 
ancak iç taraflarının tenvl 
rlne ihtiyaç kalmamaktadır 
Duvarlarındaki oymalar kıy· 
metil eıyayı ıavet .. nath 
ve te1ırll bır surette teıhır 

etmeye milaalttlr » 

cua mecmuasından: 
«TOrk Hrılıl allka •• 

Sl&lPA ı 1 

Siyasi meseleler: 

Mazinin verdiği ders 
ı- Yazan: Antoni Eden ı 
\______!l~ng~i~llz~E~Js~k~l-H_ar_k~W~e-N~az_ır_ı-;:-:--:---:-".7' 
ılaıılterenıa ıabık Harıcl· rılmlf olan fikrin aıhaJet 

ye Nazırı Eden l•ııltere ye onları acı bir ıukutu haJale 
AlmanJ• menuu Q•erla• re•kedecefl muhakkaktı. 
yazdıiı aıaiıdakl makale Bu mantık11slık AlmaaJ• 
ıtnde İaıtlterealn Afmaa1a h•J•tıaln her ıabHıaa tecl· 

rlcea ve mlnbHıran yaJıl-
mtlvaceheatndekl .. sı1etlol dı. Bunun netıceılnde de Al 
t5Jle tahlil ediyor: •anyada loıılıaler hakiki 

Almanya da mektepler, 
matbuat •e bıcvı,ecl ıaze· kıymetlerinde ıör6lmez o\· 

1 h 
k clular, kı bu hatanı• aeyyl•· 

teler -.uıta1lle laıılız er a • kında JaHf yanı ,,.rl•ıtı (Sonu dördünc6 ıayfada) 

Hayali korsan 
Nihafe(hlr seneye 

ınabkôlll oldu. 
Parllle oturan JorJ Mak· 

rfadlı adında bir Ya•anlı· 
nın ı• yet entereıı• bir uıul 
ile dolaadırıeıhk ettlll 1

6 

rOlmilı •• keadlıl 1akalıa · 
••ıtır. 

Jorj Malnla.ltı, Parlıteld 
••tantlaılanaa ıl•cl•rdlll 
mektuplarda JındttlDI• bl
Jlk bir Hyahata basırlaD · 

.ara· 
dıfından babıedtyor, 
cıtı mu•affaktyetlerd•• bG · 

1 
laıklı 

tiln •ata8dıı arıDID 
bir ıurur duyacaklarıDı ıll · 
•eden ıo•r•, tııeltblil ita· 
ıarmak tçın ma.tdl yarala• 

rica edlyorda. l 
Dolaadırıcı, yata•d•t arı 

na ıladerdlil bu ••kt•:· 
larıD altına •Kapta• Ma · 
riadlı» dlye t•ıa at••I 

tır. 

Halbuki zavallıD•D kaptaD. 
cl••••cl• 

lıiı flyle duraua, la . 
Japhfı teJabatlar bil• •a 
dut adı. Makrtadlı bu b~
yGk ıeyabata klçlk bir':· 
kenll ı•mf ti• çıkacalını a 

b yel· 
bildırmııu f allat, • 
kenll ıeml el• aDcak dolan 

•11or· 
dırıctnlD kaf aıı•da Ja 

du. 
11 yoktu, 

Kaptanın ıe• 1 

fakat bir çok aafdıll•rl yar· 

eh. 
Malırladlı, Öa yetll•c• d• 

fa le•ktf oluadulu ıam•D• 
ıemtılne ltiadırmlt oldulu 
aafdıllerln yek6Dll da ıek· 
HDI te&awlz ettlll ı6rGl • 
dl. 1 

Kaptan Makrladfı, f ran 
ıada bu kabtl dolaDdıracılar 
la ıöbret kazaa•11tır. Sır 
ka~ ıoa ••Hl Tuauıtaa ı•· 
len Makrtad ı, OD yedıacl 
def• olarak tewktf edılmtı-
tir. 

T • hkıkat deriDltıtlrlldtlt 
doı.UI .. bıkHI 

zaman, • 
elan "lber Rııar •• ıa 
bıkuı olan JorJ ButealD de 
kaptana ıuç ortaklıiı yap 
mıı oldukları, bundan bıı 
ka daha bir çok ıafdtl ka 
danlara lzdfn~ yaad ederek 
paralarını dolandırdıkl•r• 
meydan• çıkmııtır. 

Kapt•D Makrıadla, euç or. 
talı 8a1teal• • .,tade bir ya· 
zıhaae eçaUf• R•ı•r da kap 

zevlııoızı tatmin edecek bir 
çok 

1
aylerle doludur Pa•I 

yonun lu:ndhl uld TOrk 
mlmarlılolo •lzel bir numu 
neııdır. Ou.,arlarındakl reılm· 
ler, moıa ,ıkler. her tarafın 

... dakl ba•uzlar, iç avluıunun 
ferahlı aunzaraaı ılzl teıhlr 
eder. Yukan katta baha bl 
çıhnez halılar •e diler m6 
ze eıva11 vardır. Aı•I• icat 
(Sonu darcllacl taJfada) 

tana yaılı dulkadınler taaıt· 

mııtır. 

K:aptsa M.rakıldlı ve RI· 
1ar bunlardan maclaD J ... 
ıe aeJahattaD delıl fakat, 
ıadl•açta• bahMtmlt ve 
8760 fraaııaı clolaadırmıı· 

tır. 

Üç ıuçlu da cQrm6 m•ı· 

but halinde 1allalaaarak 
mahkemeye ıe•k o unmuı-

tur. 
Burada haJahn bir çok 

denızler• aımıı olan Kaptan 
Makrledlı reııın ıaallerlne 
b01ük bir ı6k6aetle cenp 
vermlf, Baatel b6Jl• bir do· 
lanclırıcalıl&taD ma16matı ol 
madıfını ıiylemtf, R•tar lla 
dolandırılan madam Te11• 
tarafıadaa kuY•etle mOdafea 

edllaıııUr, 

Onu SltİJOIUm!. 
Madam Teaae, bızmetçl · 

dtr fakat, bir laızmetçt ka
dının da bu kadar ılael 
rıytomeıl 116rllmlı ıey de
tıldır. Matlam Te11e altmıı 
!ık olma11na ralmen 16~11, 
kuvvetli ıörOlmekt•dlr. 

Şahid ııfatt1le tlaale41il 
:aaman, Rtıarı tok iyi taaı~ 

dıtıoı •e keadiıi•• karı• 
duyduiu ıe•ılden dolaJı 
para vermtı oldulunu 1okıa 
Rıııuın ızdtnt •aat etme· 
dlftai a6ylemlıttr. 

8uouo üzerin• bakım: 
Pckı ıızln han•I ce•a · 

bıoıza tnaomah ııtlatak hl 
ktmınde baıl&• ifade •erm•· 

mit•••••· 
Madam T e11eoln ceYap 

yer•HID• mahal kalmada• 
blklm ıahldt t6Jle bir .. ıilz 
dOkten ıonr• ılılae1denm 

eder: 
- Sonra madam, ben ıl · 

zl tanıyorum. Siz bu ıektlde 
baıka bir izdivaç YaadlJI• 

dolandırılmak tıtnde de JI· 

ne ıahtd olarak ıelmtıtl • 
nla. 

Melen• madam feu•, 
baıka bir mlıtakbel se•c• 
de on bin frank lıaptara11f .. 
B• •ef•rfd• aynı ıelrtlde do
landırılmıf, fakat dolaallır• 
maJ• lrabul etmiyor: 

- lıte, bikir beJ, bea 
mlıy6 Rııarı ae•IJoram Me
sele bundan ibarettir 

oı,or. 

Fakat, bu ifade ma•aun 
lar1 kurtaramıyor. Bute be· .. 
raet ediyor, Rııar Hklz ay 
hapH mahlıdma oluyor. 
Meıbur kaptan Makrladl11 
ıellnce onu• da bir aene 
bapııne ve mahk6mlyet 
müddetini ikmalden ıonra 
hudutl harici ~d·lt11f9tıbfl! k• 
rar •eriliyor. 

• 



~rl 

ID 

ıre 

• 

IAYPA ı 4 TOaulLI 11 iEMMUZ l•I 

Nevyork sergisindeki 
Türk pavyonu ve sitesi 

Siyasi meseleler lngiliz memle
ketinde Fran
sız bayrağı. 

Vilayet Daimi 
Encüıanindı~: 

ldarem'z n NeYyorkta lmıl 
ett ı j l huıuıi ambaltjla pa 
ketlerdcn maada TOrklyede 
imal edden ıljaralarda, Jii"

ııok olan mamul tütün ıüm 
rüiiinOn ıaztmaauna rağmen 
oldukça raibet görmekte
tır . 

( Baıtaraf ı 6ç6ocü 
ılnt çok alır .. lr 
çekmemiz icap elti . 

ıayfa411a) 
ıekllde 

(Baıtarafı üçOncO aayf .. la) 
takı l okantanın yemekleri 
fıatça mutedddır. inHna •ı 
sotlk bir ze•k t•mto etmek· 
tedtr . » 

NBYyoku mecmuasından: 
«Açalma buıuıunda birin· 

ellerden biri olan T6rk pa• 
yonunu keıfettı kten ıonradır 

ki ••rıl relıl Mr. wbalenln 
kat aydır T6rk eerıııtı.den 
nedea bu kadar ıevkle bah 
Httlfln• alınl erdtrdtm. NeY 
Jorkta bir trene bin dıkt•• 
20 dakika eoara kendimi se· 
rla 16l1ell btr ••luda otu· 
rur •• ıQzel .. lr orkeıtra 

dl•\er vasiyette . buldum . 
Gizlerim f11kl•elerln akııını 
takip edtyortiu. Ôace yap 
rak dolmHı, mhlr• delmuı, 
Wrek ıtbl lıtaahul mezeleri 
ıettrdller. Bu ıeçlrdtllm tec· 
rlbenlD ne kadar •••kil el-
4ilulun11 anlamak ,iti• elzl• 
ele llıuau aynen tekrar etme· 
atz llzımdar. TGrk paylyoau 
ıerıl•I• •• tç açıcı J•rlerl• • 
den biridir.» 

Türk sitesinde bir aylık fa
aliyat: 

Sitenin ber lneau blyGk 
allka uyandırmııtır . 

Türk lok11tası: 
De•amla bir allkanıa me•

suu elmuıtur . Bu buıuıta 
laeJetlmlsln raporun.la ı6yle 
tleamektedlr: 

ıTlrk lokaatHı ıerıl•I• 

en befeallen •• raf bet 16· 
rea lokaatalarından ltlrldlr. 
Buaua delillerinden biri ola
rak Hrıl ml•atebet11le 
Ne•yorkta buluaaD Belçtka 
Elmatı tacirlerinin, Belçika 
pa •lyoauada çok ılzel btr 
lokaata olduiu halde Ne• 
york mlceYherctlerl ıereflne 
••rdtklerl y&z elit klıtlık zl · 
yafet tçtn blstm lokantamı
ııaD terolh etllkl•rlol zikre · 
deblllrlm. 

Amerikan matbuatının lo
kaatamıı hakkındal&I aeırl· 

Jabna bir 6r•ek olmak Gze · 
re .le NeYyork hallnnın bot 

Rakı larımızı ıerıt •etlleat 
le ·Amertkaya unutulma& bir 
ıektlde tanıtabtl mek •• bu 

daimi bir mamillitımıza 

mabret temin edebilmek 

için rakı . «Anlan tüt6:t adı 
le ortaya atslmııtır. Serıtde 
umumiyetle kapah fite ile 
tçkl 1atııı memnu oldutun 
daa tçkllerlmlsl• ıGrüml lo · 
kanta ye llıarda kadehle ya· 
pılmaktadır. 

HeJettmlzl• raporua.ia ta
kı lçla tiyle denlJ•r: «Rakı 
llerlıl için de•amla bir pazar 
temin edecek kadar tutul 
muıtur. DOnyanıo en i»üJik 
kombine maiaza11 olan Ma
cy• Departement Storo, u. 
caret . ataıellltmlz• mOıraca. 
at etlerek mOıterllerl tara
fıadan 9 akl o:an rakı talep. 
lerlal naeal karıılayacatıaı . 
eormuıtur.• 

Türk çarşısı: 
Mılll ze•klmtıln, mılll se· 

kl ve ka~ıltyetlmlzln nlmu. 
neleri halinde neıllden ne 
etle intikal ederek hl1l ya· 
t•Y•D tarlbt eanatlarımııı 
tanıtmak ıaJHlle ellılerı..__ı 
zln •• ı1tlerl •e •• ıtıelle
rl bir heret tarafıadan 1eçl· 
lerek eerıt1e 16nderllmlthr. 
Bu eı•anıa •ultayaa •eya 
emaaet ıurdlle ıe•ld •• 
11rglde aataıı ıtbl muamele· 
ler Stlmerbaok terafındaa 

deruhte edtlmlttlr. 
Amerikanın ne l•Dlf •e 

lttlra kabtlıyetl ytlkıek btr 
pazar oldulu düıOoOlDree 
ellılerlmlstn bu plyHada ta
oıoma11aın ye tutunmaeınıa 
bir çok kOçOk ••nat •e •llıt 
ıubelertmlz tÇıa ne d6rece 
mflhlm ol.lufu kolaylıkla 
takdir edtltr . Bu ıtı barla ellt
lerlmlzl• eerııde Türk ııte· 
ıla tn çarıı kltmında tetblrla· 
den bOyOk faydalar beklen-

mektedir . 
Ellılerlmlz nefaaetlerl ba· 

kımıadaa pek takdtr edil · 
••ıtır Ancak bunların mG 
bım bit k11mıaın atlmrak 
ıhtıllfından dol ayı ma111 
eonları•da ıümrülııten çıka 
rılabtlmlı olma11 ve kı1m•t
lerıoı o ,ozde doluanına k• · 
dar ıümr6k rHmlne tlb ı 
tutulmut olmaları dolayıtlle 
mayma eon bafta11adakl 
•attılar matlup derecede ta• 
ktıaf edememtıttr. 

Httler, Meln Kampf letmll 
kttabında harpten e••el A.l · 
manyada me•cut propafan: 
da uıullerlol bu butuılardaa 
takl»lh ederek fıkrlot ıöyle 
tzab ediyor: 

« Ne yazık ki, bizim 7ük 
Hk tarih profee6rlerlmfz, 
lrltanJa lmparatorluiu Clbt 
Itır b6nyenln yalntzca Hh· 
teklrlık •e dolandırıcılık 
Hatlara lnrlne bina edile · 
mı1ec•ll haklkatanı talebe 
lerlne telkin etmek• •ukte 
dır olamadılar. • 

Bıse earth olduiu kadar 
da yerlncle 16rilea bu ten 
kit bu ıGa Alma• propalan· 
daıı taraf ınclan tat .. ık edil 
mekte olan •etodlarla ta 
••men tezacl teılıtl etmek 
tedlr. 

Her Httler kenclteln• ald 
•isleri kendlıl carhedl1or. 

Daha ıeçenlerde Uzak Şa
rktaki laılllz talebeeln• ya · 
palan muamele. Alman pro · 
pafaada aazm taraf ındaa 
laıtlter• tmparatorluiunua 
lahltatına bir tıaret olarak 
bGyOk Hvlaçle karıılanarkeo 

latr Jantiaada Alman matbu 
atı hep bir •lıaclan •• dl 
ılp 1 t• dalreıta.le yaygarayı 

batıyordu. 

Şunu ela ka ytletme.lea ı•ç 
•l1olım ki , bGtOın bu pro 
palanda patırt111 içinde 
Bolıe•tkllk altıybtoe bir tek 
kehflle ıarfoluomaktadır. 

Umumiyetle clemeluaıller •• 
btlha11a llylk 8rltaa1a um 
mt bir laedef tetkll etmek 
tedlr. 

Kızıl tehlikenin artık 

me.cut olmadıiı zanaolun
maktadır. Ent rolllnO dol 
durmuı oJduluna ıOphe yok· 
tur. 

1914 TEKiNE KADAR 
Şu halde. bu ıGo 19 l 4 

umumi harbini intaç e .. en 
yanlıt heıapları• bGtüa ele· 

bartclndekt bir mahalde bu· 
radan uıtalar •• kazanlar 
16tlrmek ıuretlle yapblı 
imalat Hrıtde bG1ftk ralbet 
ıörmektedlr. 

Periyodik sergilerimiz: 
Serıtde memleketimiz Ye 

pavyenlara•ız etrafındaki 
allkayı dalma canla tutabll 
mek için taaav•ur edilen ha 
reketlt htthlr tarzı tle all 
kah tedbirler ara11nda ter · 
tip mOddetlert de dabıl ol 
m•" üsere · btrı iki, dlferle 
rl birer ay mOcldetle deyam 
edecek perlyedlk Hrıller 

tertthı dltlnGlm01Ub: 

•akltlerl•I lyı reçlrmeıloe 

rehberlik ed•n bıftalık bir 
mecmuadan ıu tıalırlar alın 

mııtar . cT6rk lokantHına ıı 
dlace rakı 11marlayınız . Yal 
aıı ıuauda unutmayınız ki 
TOrklerln kendileri de buna 
«Anlan eGUh> adını veriyor 
lar. lkl rakı ılsl ı•ytanlarla 
kartılaıtmr ikinci aralan ke 
ıtldtilnlzl duyanın ı z . ÜçOn· 
cOytl tanlye etmey z. çünkü 
kendinizden ı•tmenls lhtt · 
malt •ardır . Aaatonun ma · 
ıum kokuıuaa alda•mayınız 
Hrt ıeydlr . TOrk eerılıt ılat 

teehlr etlecekttr. Buraya bir 
defa ıtrdlkten eoora baıka 
fere ıttm•J• arzunua ve 
•aktlntı olmıJacakhr. Hett.• 
bınızı Tlrk eeratılnden. doi 
ruca e•• ıtt•ek Oıere tu 
tunuz.» 

Bu vaal7et karıı11nda eerıl 
beyetlmlz, Ne•• Yorkua 
y6keek •• zengin tabaka 
halkını, bllyük maiazalara 
ve matbuatın bu ae•I uoat 
tılerlne a ld eütualaruu idare 
eden mQharrlrlerlot ÇUfı 

l - Miize etya11 tle eıkl 
'fOrk tanatları 25 Hazıran 

30 Nleao. 

2 - Turtam ıerılıl 1 25 
Temmuz. 

3 - TGrk mimari ıeralıl 

1-25 Aiuıtoe 

Lokantamızdaki Türk ye· 
melderl Amerlkada dıkkatt 
eelbetmiıtlr. Guete •e mec
mualar lokantamızdan bah 
11derkea yemeklerimizi uzun 
uıadıya tarif etmektel&tedtr · 
ler. 

sıııra " rakılanmız: 
Serııde ıtlara Htıtlarımı · 

ıın Qm\tlerln fe•klode bir 
Hylr takıp etttll heyetimiz 
ce ltlldlrllmektetlır . lnhlear 

mızla allkadar etmak için 
teıebbüelere aırtımtttlr. Bu 

tedbirin IJI aetlceler •erecetı 
Omldedtleblllr. 

Etibank kısmı= 
TGrk ılteılade Eti bank 

madenlerimiz Ye maden ıl 
yaaetlmtıl tanıtmak Gzere 
çek munffak bir ttıh ' r ••P 
mı ıtı r 

Hacı Bekir mamulatı: 
Bu beynelmılel taaıomıt 

ftrmaaın Nen· Yorkta Hrıt 

4 - Çını motif leri Hrılıl 
1 25 Eylal 

5 - Yarının TürlclyHI 
.ı 3o ılkteırın 

Bu hullH, temu ~ltltl 
bQtQn meHleler hakkında 

fazla tahtlltı lbtl•• etmekle 
beraber Türk ıllee l oln bir · 
aylık faaliyet! •e Amerika 
matbuatının eerrlmtzle bu 

1 kıımı için yapbiı neırlyat 
hakkında umumi efkirtmıza 
•Oebet bir fıkır ••rebllır. 

mantarını ••ren, beynelmilel 
ıt1aaeUn dıter bir nbatıa 

ela bulunu7eru• 
laıılızler tçln, BG,ük Brı 

taayanın lnhttatıadan bah · 
Helen bu hllılyeler birer 
muf alltatlen tbarettlr . 
Şu da muhakkaktır ki, 

Uzak Şarkta •e A•rupada 
•ukua ıelen hldlHler kar 
ıııtnda laıılterenln harici 
ılyatetl bakıaaıadan, lrllao· 
ya h6kfımet111tn kabul et · 
mit elduiu laath hareket 
buıuHnda ıhttllflar çıkmıt 

tır. 

Fılhaklka bir camialarda 
bu ıtbl aoktalnasar lhtıllf

larını• lnllne ıeçtlmHI de 
tmklneızdır. 

Ne 1as1lı ki , neticelerini 
tabakkuk ettirecekleri dG
rOıU •• aalm Almaa1ada 
•Jnl tektltle kabul edllml 
yer. 

Her tarafa rayılmıt bir 
16phe telfdnl• •tlklr teza · 
hlrG ıiriiyonız. Meharetll 
btr propaianda ılıteml her 
ıln lau tohumu rerplyer .. 

Bu muka•emet lcap edea 
bir tehlikedir, yokH bilUin 
dGayayt feci bir akıbete ıü 
rClklı1ecek neticeler dolura· 
bilir . 

Humty Dumptyntn cAdeae· 
den bakarak• da bize ver 
mlı olduiu emıalıts naııhatı 
kabul etmek ilzam .B• na· 
elbatl bu ıOakG bayata da 
tamamen uyıuo ı•lmekte 

dır: 
cBen onlara btr kere ıÖJ· 

ledlm .. 
Ben onlara ıkt kere ıly · 

le.tim . 
Bent dlalemek leteaaedl 

ler. Bea onlara k•yetle yak. 
Hk n ıayet •azıh btr ı• 
kilde ıöyledlm .. Nıbayet ıtt · 

ttm •e kulaklarına bai1r 
dım •. 

Eler BQyQk Brltanya Şar· 
ki A•rupa de•letlerlne kar· 
ıı ılrltmlı o\duiu taahhfit 
lerl yerine ıettrmek buıu 
ıundakl kati azminin atım 

atla kart ı lanmaeıaı leUyoua 

bu takdirde bu 160 bunun 
al11tae tnan.lumak için JG• 

rClUUen mulaakemelerl de 
ıöa 6o0nde tutmalıdır . 

Hakıkat ıudur kt, M6olch 
antaımau muktellf mdmle 
kdtlerde baıka batk• ıektl 
lercle an latılmııllr. 

loıılterede balkın ekeerl · 
••ti bunu, Almaa1anıu A • 

rupatlakl arazi taleplerinin 
totıba11 olarak kabul etmtt· 
u. 

Halbuki Alman1ada Ye 
Merkezi A. •rupanın baaı 

mıntakalarıada bu aalaım• 
hDkOmlerl baıka bir leftir• 
ulrayor Ye bu tehir bazan 
derhal açık bir ıekılcle ifa -
de olunuyordu. 

MOnhıh anlaımaaı nı.n bun· 
daa .. 6yle BlyOk Brltanya 
ve Fraaunın Şarki Avıupa 

ltlerıle allkadar olmı1acak 
larıaı mlnaıını ihtiva etttil· 
ıöylenlyordu 

Bu yanhı ıörlt hemen 
Müntcb anlaımHını mltea
ktp Berhode akdolunaa H 

ftrler lçttmetnda da tak•lye 
efil(mlf oldu. 

GERiYE DÖNMESE iMKAN 
YOKTUR. 

•laıthz ım,aratorları Ka· 
nadayı zl1aret ettikleri .-a 
kıt Kanadanın Kbek •• 
Montreal mıot:a kalarınd• la· 
ııltz •e Fran11z barr•kları 
çektllydl. 

llu adeta ta Kmm harbi 
zamanından kalmıthr. IDıl
hz •• Fran111 orduları Kır· 

ımda muzafferl1et kazanı•· 
ca, Fraaeız Kaaadahlar bu 
zaferl l•alllz ve fran111 
bayrakları çekerek kutladı· 

tar. 
l•ıtlız bülul.metl o zam· 

andan beri K.anadada Fr
aneız bayraiı çekllmeıln• 

aallblyet •ermlttlr ,, 
Parl• · sotr 

Brttanyanın ıeçan ıonbaba· 
rda Qzerlae ahhlı meıult

yetleo ile bu 11•116 m•t· 
ullyetlerl arHındakl farkı 

aramakta lırar etmekle 
mllll bir hizmette bulunmuı 
oluyor. 

Geçen eene Bo,ak Brıtan. 

ya bOkOmetlnln Mılletler 

Cemiyeti paktı müna1ebe· 
tiyle dller milletler ıle me• 
cut ballarının hartcınde. 

doirudan doiruya Çekoe · 

loYakya ıle blr taahhüdü 
me•cut delildi. 

Bu ınn 8Qy6k Brltanya · 
yı Polonraya ballıyaa taah

bGtler ıayetle yazlh •• kati 
dır . 

Bundan maada Polonya 
tle laıılterenln arHında btr 

aalaıma bulunmaaı, ı•ç•• 

ıonbaharda Alman devlet 

re: ıı tarafından lnııltere 
Baı•ekılıoe edtlen •aadln ı h · 
lilt neltculdtr . 

Lord Halıfaluın 29 hazt 
ran tar . h\ı tarıhl nutkuoda 

vermlf oldufa lemloallar 
her tfialO mOphemlyetten 
uzak ıdı •e Hartclye Vekılı 

nln bu e6alertnl dtnllyeo her 
hanıt bir klmte ona ıf ade 
ıtadekt ıamlmlyet •e der ı o 
kanaatloden Hla ıüphe ede· 
mezdı . 

MORAL HiÇ BtR ZAMAN 
OEStŞMİYOR . 

A'man hük6met ıne her 
çartıye bıt vurarak anlatıl 
maaı IAaım olen bu uu 
bak ı !ıattır Emereon loııllz 
ler ba ı. kında bır 160 ıuou 

yazmı ıt ı: 

t logı ltzl er bütQn lotanla r 
ara11ntla ayainu l&undura-
11nın içinde en tailam tuta
ndır.» Demtıtf. 

Bltün lnılltzler bu 160 
buDun, Brttanya milleti için 
her zamankinden daha kuv · 
•etle •arlt oldufuoa iman 
etmtılerdlr 

Fakat bu~• yaloııca lnıt· 
ltz\erln iman etmeıl deçtl, 
dlier mtl 
letlerlal dlier hükilmetlerlo
de ayni zamanda kanaat 
etmlı olmalara llzımdı •, 

Bu eebeple Bihük Brltan 
yanın aırtımlt elduiu taa b
hQtlerl ciddi bir ıekdde ba· 
ıar••I• hazır oldaiunu 
blldtrmek için ittihaz edece 
I• her t6rl0ı atkerl ye ılya

ıi tedb ır • e duyuracalı her 
türl6 ıhtar Hll aulh tçto btr 
yardım olacaktır . ,, 

ldarel Hu•uılyeye ald çar
tıda Camii Kebir karıııında 
Vıllyet Matbaa11 bina, ma 
illa•. allt Ye etle•at .-e de · 
mtrlt•t eıyaalle bırlıkte •• 
Oç ıeae mGddetle ı cara •• 
rılmek üzHe 15 ıtın müd 
detle açık artırmaya konul· 
muıtur S•nehk icar hbmla 
bedeli ( 100 ) liradır . 

lıteklıler icar ıartoı mele 
rlnl Huıual İdare ve EacQ· 
meni Daimi kalemlerinde 
her hün lçln ı6reblllrler . 

Pey eurmeı tıtlyenlorln yQı· 

de 7 5 dlpoııto akçeıt olan 
221 llaayı Hueuıl idare 
yezaHIDe yahrarak tbale ıl· 
nG olaa 24 7 939 tarıblade 
•• .. at 15 de Enclmenl Da -
lmiye ıelmelerl illa olunur. 

un 

Balıkııir sılh hukuk 
hlkiıliöindın: 

Balıkeılrln Sellmlye ma
hallHlnden Ahmet kıza Hacer 
Yaaala tarafındın Aziziye 
maballeelndeo ÔIG Halit u• · 
ta oflu F • brı Y aaale aley· 
bine açılan ıu lh teıebbüıll 

da\'Hıaın ı6ılllmel&te olaD 
muhakemttlnd•: 11> Oddel 
aleyh Fahri Y Hale çıkarıla o 
da•etlye lkametıih mahalli 
meçhul bulunduiundaa bah 
ılebtll teblıi iade kılın " 

mıt oldutuodaa mahkeme 
ce; kendtılne illa yolu il• 
teblltat yepılma11 kararıır 

olmuı bulunduiundıa mu 
maıleyhtn muhakeme ıO· 
na olan 24 atuıtoı 939 ••. 
at 14 de mabkememlzd• 
hazır bulunma11 bulunmadı 
lı takdı rde da•• ıulh te· 
ıebbleO da•Hı olmalı do · 
layıııle ı•Y•P kararı yertl · 
mekıtzln aıyabsndll muba 
kemeye devam oluoacal• 
lOzumu teblti•t makamıo• 

kaim olmak (bere tlln olunur· 
___.. 

"Beyaz harp,, 
(Beıtarafı OıçQocü ıayfad•) 

kt: «Dftoya ku•ntı )OzlO 
den mahvedtlmek fetenı1or
ıa luı•ntlnln hadleri•• t•' 
ylD ed,cek daha tam bl' 
ldu ke er ımeltdtr )) 

Bu derin ı6zler yeaıod• 
bir dıter clnı muharrir• .. 
peıl• ıözOni zık retmell t•0 

kendimi alamıyorum: 

«Barbarlar hıareketle ••;., 
beıt bıraluldıklau takdir •• beteri •e k6lt6rl0 A•• 11~0 aıa onlar lehine olarak 6 
mi mukadderdir fakat 00

,. 

lar ııddet yo 1i1le durdur;,, 
dulu takdirde Auup• 1 . 
kılmak h btıluı' ne 111•111 

dur. ~ d•" 
Bu tehlıkelt çık••••'' 

kurtulmak iç in tek bir d ••'· 
danında bir takıllp 11111 

111, 
dır: Mılletlertn -k•Pdı f er ol· 
toplayarak uyukl• a>akt• 1 
an hlddetletinlo •• ıulb • 

lat• · 
zularını dııarı •ur•• lif•'' 

Milletler, arzuları hl ıer••' 
mezbahaya ıOrOklealll• ıd•'? 
mOeaade edecekler ~s•"' 
Anupa uyuıuklul11 't ıı•' 

tıtl • ad den beyaı ırkın dtr"' "' 
ıebeblyet •erecek 1111 i,.ı~I 
iki ihtimalden t.ır&\ •;1,t1r· 
tklel ufuklarda b• tr ııt•P 

. lnHnhk keadlal toP 1sdlf 
dıl• t• , 

bir hamle rap•• b•,b" 
de Gmtde k•pıl1111•k 
cledlr . ı ~ 

Bu vaziyete ıöre 
Vlaıtoa Churchtll, 

M6eyö 
Bl1lk Ba111.dJlı J!lı VıJ!1et Matbaaıı-Balıkeılr 


