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Fransaya verdiği bir nota ile 

ltalya Hatay anlaş-
masına .itiraz etti. 

lngiliz dona.oması ma
nevralara hazırlanıyor. 

_____________________ .......... ____________________ _ İngiliz ihtiyat jjk;;;;~ferber edildi. 

İngil.tere teslihat için 184 milyon 
· sterling daha tahsis etti. 

Hatarm tıılim muamelesi ~u ayın 22 sinda olaca~. 
Turk - Fransız anlaşmasının musaddak 
nüshaları Pariste Bonne ile Sefirimiz 

arasında teati edildi. 

Loadra, 14 Muhtelif 
terlanelerde eeaıh · ıurette 
tatıhl •e tamir edilen lnııhz 
ihtiyat donanmHına meneup 

Fran&ıı Hariciye Nazuı 
Jorj Bonne 

Roaaa, 14 (A.A.) - ltal

:•11 b11&amet1. Franıız hl
L 

6111•ttne 10 temmuz tart
q'Qd 
8 

e bir nota vermlıtlr . 
u IGn neıredllen bu Dola . 

"'" IDel•I ıudur: 
lıı «Kıraltyd bOlt.~metı lı 

•Qderun Hncaf ının Türkt-
,.,. 1 
~3 •eri meıl huıuıunda 

haziran tarthtnde Fran 
''l , •• T6rk bOlsümetl~rt 

•
''
1
••Dda btr aaleı ·na .-ukua 

.... , ld • t o ulunu matbuat 
';•taıı,Je 6lrenmfıtır. 

'-G t,ı,a Saoremoda toplanan 
~ ttefık devletler yllluek 
~ 0 "'•Jlnln 25 4 1920 tar ı blı 
''•rı b ,, •acı ince - maada ••-
b,~ "••let ııf atıle, kendi 
.a, •ti •e muvaf akau olma 
ı, " •6aakere Ye imza edı .. .. •e IDandanın hedefleri 
,L ''•• •amanda al&kadar 
Q'ltaı ~lt 1a arauıu ile de bari• 

~.. ltaat halinde ı&rQoen 
tı,::l•ı111anın m•••dı Gze-
1,,1• kr tlrl6 •htlra z kayıt · 

'''•:. OY•akla kHl.I ıeref 
"'tb iP,, Uat, bu miinuebet le 

ıııı,, H 
t'ı-tıtı arlclye Nazaranın 
f'ht bazı tahriri ve1 a ti 

tetlb deldlraeyonları da ncı 
~'~cı~kte oldutundan ltalyan 
ı,, b 111•u, ltu dekllruyon-

~''•t~lıtltı•da da aynı ihtiraz 
I' ltı111 bildirir » 

~,, ''h• 14 (A.A) 
'hb 

Ha 
11~ •ı btldtrlror: 

~'"d ~laderutı ıanc•lı hak· 
~,~,~ l Tark- Fran11z mu-

''•b ~"'•••1nfn muıaddak 
l\,~~ •tı, bu ıOn Parlıt• 
't b 'e Bı1ak Elçııı B. sn 
~b. '••ala F ran11• HarlolJ• 
t ~,, B 
''tı · Bonne ara11acla 
I' •dthaııttr . 

'l'-~:1•· 14 (4.A.) - Havaı 
l\ tebhl ediyor: 

' t~.._F . \"'.&. ran11z aalaımalara 
~~tt, hakkında lbttraıl 
. . , ~ llerı ıGren ltal1aa 

•rııte llkard ıuret-

te karıılaamııtır. Buna bl · 
naen Fransız bGk6mett lsuv 
vetle muhtemel olarak bu 
nota hakkında hiç bir mu,. 
mele yapmı j ıcalı, belki ıa 

dece mutıd veçhıle notanın 
alındıfını blldıucektır 

Parlı, 14 (Rad10) - Hart 
ctye Num Joıj Ronne, bu 

160 TGrkfye Büy1lk Elçili 
Stlad DaHıı kebul etm'ı ve 

uzun m6ddet konuımuıtur . 

lkı diplomat Hatayın ıurett 

teıllml hakkındaki muahe 
deyi teati eylemlılerdlr . 

Malum olduiu Gzere. Ha· 
ta1 bu a1ın 22 ılnde T6r· 
ktyeye teehm edılecek •e 

Fraa11:ı ukerlerl çektlecek
Ur. 

Parlı, 14 (A.~: ) - 8 . •e 

Pariı Büyük Elçi•lz 
Süııd Dava:. 

Suriye için Yerdlil ı6zfl uau. 
tan Fra•ıanın, tmzala•an 
muahedeleri kendi ke•cll•e 
anule edemi ,~cellnl ılerl 
ıtlnnelctedlr. 

elli parça ıe•t, 6nlmlzde· 
ld aiuıtoı •e e,161 ayların 

da yapılacak olaa Anavatan 

fıloıuouo m•ae·nalanna it 
tırak edecel&tır. 

Geçen eyl6l ayıadak• ae
ferberhk mGıteana, l OyQlı 

harpten beri ihtiyat donanma 
ılk defa olarak •anenay" 
çıkacıllhr. 

Bu donanma bir ıaffıbarp 
bir tayere ıemlıl. ci6rt lnu 

Yazör fılotlla11, d6rt dHtro 
yer fılotllla11, bir mayıa ıe 

mlıl, mulartpler •• tlenlaalta 
ıemllertnden mlrekkepttr, 

Ayrıca, ihtiyata n•kedıl
mtı olan 12 bt• deala ıu· 
baJ Ye eri de ihtiyat doaan
ma1ında lıtlhdam edilmek 

:::;D0~:~:~D ~ ;:.B;~.:: Mihver devletlerinin 
tarayında 6jle yemellae 

d·~: .. :'~~~··t~.d,o ı _ propağanda faaliyeti. 
Hıluimetln, Tlrk · f ran11; · 

a.ı.,.a .. ada• dolayı ay•• Almanya ve ltalya, Balkanlar 
o•uacu ıDnü Franıa1a bir 
•ota •erc111ı, ancak bu••· ve Arap meseleleri üzerinde 
anlaıılabllmtıttr. / kl 

HGkömet; verdtfl bu DO · ça ışaca armıf • 
tada, Türk Fraaıı:ı muahe. 

deelnln metninden yeni ha 
berdar oldufunu •e Franıa

nın, mandeter b ir devlet 
1 

olma11 baaebtyle Hatayı ken· 

dl karartyle TOrklyeye iade 
etmek ıellhlyetıot haiz bu· 

luomadıfını, 1920 de ltdya 
nın da ııtıraktyle Montr6de 

tmnlaoen muahede mucl · 
bınce ltalyanın, Tar lı Fran 

tız muıbedealnden haberdar 
edılmeıl llzım reldıjtnt, Ha. 

tayın TQrklye,e ladealnden 
eYnl, mahalll hallrın reyine 

müncut olunmuı lktıza 

ettıf nt bl !dtrmlıtır. 

Jurnal D1talya r•zeteaı 

hükömelln Franaaya •erdtit 

notadan bahııle yazdıtı ma 
kalede, Fraı11aya ıtddetle 

bGcum etmekte ve mande 
ter bir de.,let olduiu halde 

Marefal Aydın
dan Ankara.>·a 

hareket etti. 
Ankara, 14 (A A.) - Ge· 

ael Kurm•J Baıkanı Mueı•l 
Fevzi Çakmak bu g6n Aydın· 
dan Ankaraya hareket et· 

mlttlr. 

• latanbul, 14 - Rayan 8. 
Tabou tı yukarıdaki Hrle•ha 
altında «Oeune» de •ı•fı . 

dakt mGtaleaları ileri ılr· 

mektetltr: 
«Mıhnr propafandHı hak 

kında akdolunacek konfe 
ranı için bQ pik buırhklar 

yepılma11 huıuıunda emirler 
Yerllmııttr. Bu konferanı 6• 
GmQzdekı hafta zarfında Vt · 
1anada top1an1tcaktır. Bu 
konferanıte mQıltlmanhktan 

ve Araplıktan babeedılecek 
Ur Kooferauaa Almanya Ha 
rfcl1e Nazaretlofn Gö':>elıe 
me111up ıerYlı erin, mGılQ 

maalıll llem•nde propalaa
da Hnlıloln ve Gestaponun 
SurlJ• Ye fürkt1ede fıtıbba 
rat ıenlılerlnln lıtıhbaratça· 
lan tıUralı edeceklerdir 

Hualara ltalyan Propıl•• 
da •e Hariciye Nasaretlerla• 
O. V. R. A. teıkel&tıaa m••· 
ıup olup a~Dı •asıfelerle 
mu•azsaf olanlar dahi il&•• 
oluamahdırlar . 

Bu lsoofeHDI Balkanlar
dakl yeni uzlyetten ve Ha
layın Franta tarafından terk 
olunma11ndan Alman pro
pafand& 11ndan ne ıuretle tı 
tıf ade edeceil meeeleeı lle 
me11ul olacaktır. 

Konferanıın nihai ı•Je

ıtae ıellncı: Alaaan baMr · 

Alman Propağanda Nazırı 
Dr. Göbels 

lere ılre Httler koafera•ıta 
Arap dQaya 11nın Ye mlbYer 
lçla m6cadele etmel• hısır 
olan Araplarıa demokrHlle· 
re karıı Hferber balla• ••· 
tlrtlmHI baı•ıunda bir k• 
rar al•alıdar. 

8-lla, it• ... Koat Cıa 
ao •• MaNollnl tarafı•daa 
kabul edilecek olaa lbnluu· 
ull mGme11ılıntn koma11 at· 
yaretlDI ıtıırmelstedlr.Mut1o· 
llal ve Ctano lt.nlt1uudu• 
mlmeHtlfoe, Hıtlerln vafd· 
lerlne mDıabth Yaldlerde 
buluaaca•lardır. Hıtler lb· 
al11uudua mllmHılll ile Ara 
blıtana propalaatla malae
•••I ı&nderllmeıl meıeleıl
•I a1clı•lat•11br·• 

• . hht: Jnglllz harp g !tnilerl ndtn biri 
Ayır toplarla mutt 

· ııul · c•k olaıı ihtiyat doaanmaJı 
Oa"re Yazıfe b•ı••• f• rlar• Veymoutb ls&rfeslnd• teftlı 
mııhr Bu emtr •""~:awı•ı· edecektir 
birer ıahal mektup Londra, 14 (A.A.) - Baı• 
rllmlıtlr . 1 d 

K 1 9 t t
• sO par yelı;ll bu ıln il • •• ... ra 

ra, atuı oı 
ıa.iaa mlrekk•P A•••atdan A••• Kamara1ı•tl• J•ptılı 
flloıu ıle ban• ıttıhak • -:_ beJ•••tla denfs •• teyare 

Nafıa ve //ıtiıad 
Vekillerinin 
tedlıilılerİ· 

Ankara, 14 (A.A-) - Nefıa 
Vektlı Alı fu•t CebeıoY 
Zonıuldak •ıntakat1nd• 
tedk katta bula••uıt•r· 
Yarııı laebo'.uJa ıelıcek · 
tir 

Bu ubab Zoaıulclal• 
munHllt ede• lktlı•t Ve 
kılı llt111 Çakır da 
tedkıkatta baluaduk 

ıno Ka tan ıonra pazar 1 
rabQke ıtdecelr,Jlr. _ 

•• 
GiJmriJlı oe in· 
hisarlar Vekili 
lıtanbulda. 

A1akar•, 14 (~.A) Gam· 
r6k ve lohlıarlır Vektlı Ra 
lf Ka ,.ed~ot ı din al&ıam 
lıtaobula ı :tm tUr. 

•• J ....... 1. 

Hatay Emniyet 
· MatlarlfJIB· 

Ankara, 14 H•t•~ •• 
t&~eu E•••r•t MldGrlltO· 
De lbralat• Aluacıaı• taylal 

mul& arrerdlr · 

- Hl 1 •• 

Ur/ada 
zelzele. 

Ankara. 13 (AA) - Doa 
ta•l 16.22 de Uılada 
btr ıanı,e ıOreD ha· 
faf b r ıelae l e olmuıtur in 
.. ne• se1ııt •e h•ı•rat 

rektar. 

fflolarınıa aı-atot •• eJl61 
aylarındaki lsemltl•e ••n••· 

ralarından azami fıtlfade te· 
mi• etmek •e fllo•un mi· 

e11lrl•ll dereceılnl artır•ak 
lçlD tbtlyat ıemılerl• de ltu 

mane•ralara lıttrak edeeell· 
al bıldtrmtıttr. Manevralar 

ıımdtden bitin Akdealz 
ftloıuau lhtl•• etmektedir. 

Loadra, 14 (A.A ) - l,ı 
ma'6mat alan mehaflller ıh 
tlJ•t filodan yalnız 60 ka 

dar ı••l•ln 1a• ma•eyra· 

larıaa ııtırak edH•llDI taı
r ıh ediyorlar. 

Buna binaen ÇemberllJ
nı• ballaetUll JJO ıemt yal. 

nız Ve1moutbtlakl ıeçlde 

ııttrak edeceklerdir. 

Loadra, 14 (AA.) - Bu 
ıabah tkt munsam bldce 

tahmini neıredtlmtıtlr. Bu 
tahminlere nazaran MGhlm· 

mal Nezaretine 144 mll

yoa. ba • a ku netleri•• 40 
malyoa ıterll•ı aytılmakt•· 
tbr. 

Mehtmmat Na .. retlDe aF· 
nla• 144 •llJo•tl•• 30 au 
Wr ııtllıru ıle temin edile• 
.. ktır. 

Ha•• ka••etlerlae ayrılaa 

paranı• yek6na 260 mll10• 
ıterllar• baltl olmakta•ır 

Parlı, 14 (A.A ) - Sı,ut 
Pranııa mebaflllerınde 16,-

leadlllne ı6re Loadra hl 
k6metl domın,onlara mQ

racaat ederek ba memle
ketlerdeki beyaz ırka ••• . 
ıup halkın laıılterede 
olduiu ırbt mecburi aıker
lllc h ' zmetıne tlbl tututma· 
11•1 lıtlre••ktlr. 

• 



• 

SAYFA a 2 

Totaliterler bir cihan harbi . 
karekteri mi yarattılar? 
Mesuliyet• biitün açıklığı ile 

H itler kendi üzerine almalıdır . 
« Bı r kaç r ön c! t'n beri mıl

let ler aruı mahf llt'rlnde 
dolıııan heyecan uyandırıcı 

f&ylalara bakılacak oluru, 
AYrupada vaziyet gündeD 
gilne clddıleımekte , ıu l hu 

idame eden manzaraların 
kararmakta olduiu ıöriilOr 
Hakikaten milletler arası 

buhranının en had ufhuı 

na alrlyoruz 
Reımea malam olan bir 

t•Y Yaraa o da Almanya ta 
rafından ltal1a , battl bir 
noktaya kadar Japonya ıii 

rllklenerek, totaliter de•let 
lerln bir cihan harbi karak
teri taııyacak bir ıbtlllf çı 

karmak içi tebltkelt bir 
OJUD oynamakta oldukları 

dır . 

Daazlıte hlcllıeler olaeak 
~erede ıilltefebbiim •arta, 
orada Alman tahrikleri ••r 
Ttyen - Çın iti nzerlnde 
konuımayı kabul eden Ja · 
ponya lnılltere tarafından 
zor kabul edilecek tartlar 
koıuyor Aynı zamanda Fu 
çen •e s.ato• bombardıma 
n1 aıbt harp hareketlerine 
ıırııerek dlplomut yolu ile 
milnaluıa ,apılmadan e• 
•el bir emri •akı yapmak 
lıtlyor. 

Dıfer tarafta• Kont Cta -
Do flpaayafa , General 
Fraako ile buluımıya ıldl

yor. Sı1aal manenalarla ye· 
Dl lıpanya Herlln - Roma 
mlh•erloe lhtbak ettirilecek 
tir. BatGa bunlara Lord Ha · 
ltfakıın nutku mGoaeebeUy
le Almaoy• •e ltalyada hu
ıule ıeleo akd6lameller de 
lll•e edilecek olurea ıörü 

lilr ki ıulha karta azim bir 
hareket •ar. 

E• tebltldel nokta Dan· 
ztıdlr. BGUia ılyaat mahfıl 
lerln dıkkatt orada temer· 
kOz ediyor. Şımdlye kadar 
tabakkuk lmklaı bulunmı· 

yın milpbem ıayıalar do
laııyerdu . Şimdi .. & ı yetln 

lnkııafına bakılacak oluna 
bu temmuz ıonuna •arma• 
dan bir darbe patlıyacaktır. 
Buaa allmet olarak yalnız 

Şarki Pruıyadaa ıerbeet teh
re mGtemadıyen srelen, ora
da mObtm bir ku•vet teıkll 

ecleo Ye buekete baııır aah
te Alman ıöo611ülerl d t!lll 
dtr. Htt lerln de 20 »0 
temmua aruında Danz te 
g ıdacejl , oraba ıkı ıüo ka
lacaiı •• Hıtler to orada bu· 
lunduiu müddetce aerbeat 
ıehtrln Almaoyaya ballan• 

muı le: h ı ode bü, ük t~n 

hürler ya p ılacağı btld tdll) or 
Hıtlerdtn ıoora Oaoztğe ma. 
rtı ırı l Cör ırı ı g rdrcek. Bu 
ıu ret l e Oanztı ıenatoıu ta . 
rafından tehrln Almanyaya 
bailanma11 lehinde, bir bı
•a yaratalm ıt olacaktır Böy 
le bir hldtaenın mtlletler 
araaı pllnında ne ııbı neti 

celerl o u r. 
BılhHıa Londra ile Parlı

te, hep Avrupa lutHının bu 
noktuınd• cereyen edeo hl· 
dıaelere d ikkat edt lt1or in. 
gll lz •e franıız hükumetleri 
daimi ıurette temH balfnde 
dırler. Huıule gelecek btUtlın 
ihtimaller Ozerlnde uyuı 

mbı vazlyettedırJer . 
Çemberliyn tle Lon Ha 

l ıfak11n ıartb beyan•tlırına 
ralmen Berlın , lnııhere ı le 
Franıaoın Danztı için harp 
yapmıyacaklannı Omit edl 
yor. Hattl Lehlıtanın baya 
ti hakları açıktan açılı ta -
nınmata, yani eerbeat tehir 
A•uıturJ•· Bohem1a, Mo 
ra •J• •• Memel ııbı birden- ı 
bire Almanyayn ilhak edılı 
urıe bile. Berllode dalma 
ıu fıkır var: Gcrtılien taah. 
hüdlere raimt:n Lehlıtana 
yerilen ıarantt, ıeçen ıene 

Çekoılo•akyaya verlhnlt 
olan teminat kadar bile ite 

yaramamııtır 1 
lıt• bu ıünkft •azlyete bu 

feci manzarayı veren de bu 
bQyllk hatada yapılan inat· 
tır . Fakat demokrat milletle
rin ılntrler lnl yormıya , onlar 
araaında ayralılır yaratmıya 

muvaffak olamıyace.klardar . 

lnilllz •• franıızlar Le 
hlıtan hakkında bır ıe•ıek
hk g6ıterecek oluna Alman 
korkutma Ye tahrik tablyul 

yapacaktır. 

Bu tabiye 6yle bir nokta. 
da •Gcude ıetırıluektır kt, 
tehlikeden lmk&nı yok kur 
tuluaamıJacak, nihayet harp 
ç ı kaeaktır. Alman! r harp 
yapmadan elde edeceklerine 
emin oldukları •• ıöz dık . 
tikleri ıey yalnız bir Hkeri 
hareketle ellerine ıeçlrecek
lerlne emindir. 

logıltere ile Franunın , ça · 
reı lz bir emrl•aktden •••el 
yapacakları harekeli bekle 

m ek llzımdır Lehlıtaa , bO 
tün tbtımallere kartı bu tkl 
devlettn hareketine ıOvene 
bı llr 

Meıul t yetl , bütno açıklaiı 
bütün ıaraha ll ı le Hıtler 

(lzerlne almalıdır . ,. 

Le Sotr 
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mnzııı . 

1 - . . ..• - Şehnaz 

peırevl· 2 - Dell al zade 
- Şehnaz ıarkı - Etme 
din bir lahza ihya. 3 
Şemı•ddın Ztya - Şehnaz 

ıa·rkı - Hem aldandım hem 
aldathm. 4 - Lemi - Hı . 
caz ıarkı - Neıem emelim 
5 - Sallhattln Pınar 

Hicaz ıarln - Y Qz6m ıül 
Hde kızlar. 6 - ... . . -
Saz Hmatıl. 

14.00 Memleket ıaat a1a 
rı, ajanı ~e meteorelojl lla· 
berlerl. 14. 10 - 16.30 Mü
zik (Haf lf mlzlk Pi ) 
18.3 Proir•• 18 31 Miizlk 
(Kabare - Pl) 18.45 M6· 
ztk (Klçük OrkHt~a 

Şef: Nulp Aılun) 
1 - Vdly Koeater 

Hl1ııd nlnatıl 2 - J . Stra • 
u11 - Bahar ıealerl. 3 -
zı.~rer - Aıık (rom•D•) 
4 - Htppmaan - Seyahat 
ıarkıları (f ante•t) 

19 15 T6rk müzlfı (lece 
ıaz fuh) 20.00 Memleket 
ıaat ayarı , ajanı •• mele 
orolojt ha bet lert 20. IO Ne 
ıelt pllklar R. 21 .15 
Tarlı mislil (mütterek •• 
ıolo taıa•nt) 

1 - - . . . •. - Şeh · 

aaz pueelik 1teıre•I . 2 
Lemi - Şehnaz puzellk 
ıarkı - Narı firkat ıule 

P•I· 3 - Sedat Ôatoprak 
- Şehnaz pueelık ıar~1 -
Cutedtp 16z 1•11. 4 - De 
nlıı ojlu - Şehnaz puıelık 

ıarkt Yolun bulamam. 
5 - Arif bey - Hlcukir 
ıarln - Bır balet ıle . 6 -
Latif ala - Hlcazklr ıar 

kı - G6nl6mQ bir tafh dal 
baz. 7 - Mahmut Celalet 
tin paı• - Karcılar tarln 
- Vah meyuıu. 8 Rah 
mi be1 - Bayati araban 
tarkı - 8a•a nol.&u deilt 
dı 9 - Supht Zt1a - Mu · 
bayyer ıarkı - Titrer y6re· 
tım. ıo Dede - Giilt 
zu ıarlu - bt •efa bt çeı· 
mt btdat. 

... Husua{ . . 
Muhasebede 
nakiller • 

Merkez varidat kltıbl Kad· 
rl Kaynak Edremit Huıuıl 

MuhaHbe memur reflkltfl 
ne, Edremit tahıtl kitıbl 

Adnan mezl&iir kaEa lıay it 
lertne, merkes varidat ki 
ttol Abidin, Edremit tahıtl 
kitıpltilne, merkea •artdat 
kltlbl Arif Erdek Tarldat 
kltlpllilae, Suııfarhk tabıll 
kltlbl izzet mezlciir kaza 
tahıtl memurluiuna, merkez 
talaııl klttbl Mehmet Altui 
Suııiarlık tabıll kltıpllflne, 

merkez mubaeebe a»emur
larından Hakkı Uzer Dur
ıun'9ey b hııl memurluiurıa, 

merkez ••rldat kitlplerln
den Talat Kocaılar Balya 
tabııl memurlufuna aakJe. 
dılmtılerdlr . 

Sıtma mücadele teşkilitm
dı tayinler. 

Balıkeaır 11tma mlcadele 
relıt Şe•ket Ôlen Ankara 
iıtma mücadele relılıt ı ne, 
Balıkeılr ııtma mQcadele 
relıllil•e de Ha1an 
Köıten; Konya ııtma 

mOeadeleaı ıube tabiplerin 
den Nuri GCh ol Balıkeılr 

11tma mücadele labratuar 
ıeflıitne tayin edllmlılerdlr . 

Oür1tmeo oturu direktörü 
Ankarayı gitti. 

Nceatıbey 6lretmen elculu 
Dtrektör6 Reıat Tardu ayın 
17 ncl pazarteal ıünQ top 
lanacak olan Maarif Şdraıı
na tıtlrak etmek üzere diin 
Ankaraya ıltmlıt ı r . 

Zabit de lıtlcvap edilecek 
ye kadının faalf yeti hakkın 
da daha kati malumat el 
de edılecektlr. Bu ıarııın 
ıüzel kadının orduya ald 
•eıtkaları çalmak Qzere Fraa· 
ya ıeçmlt olan bir ltalyan 
cuuıu olduju aolaıılmııtır . 

Almanyı~ı yabanc ı ~ıo
star ~on tur olda. 

20.50 Konuıma lD f polt 
tlka hldııelerı) 21 05 Tem· 
ıll 22.00 Haftalık poıta ku · 
taıu (Ecnebi di llerde) 22 30 
Müzik (Operet seleluyoo ları 

- Pi) 23.00 Son •j anı ha 
berlerl, ziraat , uham, tah 
vllit, kambiyo nukut 
boraHı (fı;t) ... 23 20 MQz ı k 
(Cazband _ Pı .) 23.55 _ • Almanyad ıı ıon günlerde 

netredılen bir emtroame ile 
24 Yarın ki protram. b6tdn yabancı danııarıo 

· B i r c i n a y et m u -
h a ke mesi 

--- ------ - -
Katı l 6 yıl hapse mahkum oldu· 

Bir müddetten beri muha 
kemeıl de•am eden bir el · 

nayet . davuı dün ıona er · 
mittir 

Vaka ıayle olmaıtur: 
Sındarıanın Kocabey k6 

yOoden Alt adında biri ka· 

rıılyle blrlota yanında çaltı 
maktadır. Kadınla Emtn ara 
11oda ıhdt milouebet peyda 
olmuı, nihayet bir ıOn ka
dın kocaaını bırakarak bu 
adama kaçmıttır . lklıl bir 
mtlddet beraber yaıamıılar · 
dır. Bu •aztyetten fena ha l 
de mOtee11tr olaD Ali; karı 
ılle Eminin btr baıka k6ye 
ııtttkler lnl öirenmlıtlr. 

Alı hemen bu k6ye 11tmtı 
Ye lklıln ln oturdukları evi 

bularak kendılerlle g6rtıımek 
lıtemtıtlr . Kapıya çıkan eY 

11htbıne Alt burada Eminle 
birlikte kar111nın bulunclulu· 

ou. kar11ını almak Qzere 

ıeldıtıat ıöylerken Emin 

meydana çıkmııtar. Ah, Emt· 
ol 16rünce bıçafını çekerek 

afır ıurette yaralamıı •e 
çok geçmeden ô!mOıtQr. 

Bır mGddetten beri deva• 
eden muhakeme diin neU-

eelenerek katıl Aliye alta ıe· 
neye mıh" üm olduiU 

btldlrllmlt tlr. 

TicaretOdasın-ıPolis okuluna si 
daki toplantı. tajiyeralınacalı 

Dün Ticaret •e Sanayi 
OdHında tOcca• •e unafın 
tıtırakıle bir toplantı yapı · 

larak Balıkeılr ticaret b61 • 
ıeıl ı kuıadtyat •e ıınal 

•azlyetlerl hakkında ılrGt -
meler yapılmıf, lilccar •• 
eenaf ı• fikirleri dınlenmlı -
ttr. 

lıtanbul poltı okulunuo 
53 ncQ denHI için hartçteP 
poltı ıtaj ı yerl alınma11 Dahi· 
llye Vekllettnden v ı llyet• 

bir emir ıelmııttr . 

Taliplerin her ıGn Emol · 
yet MiidürliilOne, tekemmll 
etmlt evraklartle mlracaat 
etmeleri llzımdır. 

ilk mektep im- A d l na o u 
tihanına girmek 29 yaşında. 

istiyenler. lzmlrde çıkmakta olaP 
«Anadolu• refikimiz dünkO 

Reımi btr •aatfede bulu 
na•lardan ve1a rHml bir 

•aztfeye ıtrmek (bere mü · 
ucaat etmlt olanlardan 

araamakta olan ılk tabıtl 
ıartıaı lıtlhıal tçla buıu.t 

tabıll ıördnklerlnden bahtı 
ile ti k tabıll imtihanına ıır· 

mek lıtlyenler hakkında 

Maarif Vellilett bazı eıaelar 

teıbıt etmtıtlr Bu eıulara 

ıir• imtihana ıırmek itti 

yealer lçlD maRrlf müdOr 
laklerlnce münHlp ıörOle 
cek bır mektepte Qç kltll ı k 

bir komlıyon huzurunda 
tik mekteplerin d6rdünc6 

•e betlocl rıuıUarı mQf rtdat 
proiramlar ıoa ıubat , mayıı, 

aiulloı ve ilktepio ayla rı 

oıo ıonlarında o.mak (lzere 

eenede dört defa lmtı han 

yapılacaktır. lmtıhao !&ı da 

ıay111 ile 29 yaıına baııa•f 
tır 

Oeferlt ref ıktmlzl tebrtlı 
eder, kendlıtne muvaffald" 
J•tler ve uzun ömOrler dl· 
lerlz 

Hastahanede bir tayin. 
d "" Maolıa haıtabaneıl 0 

torlarınden 8. Nefi, ıtbr10111 
1ıtt· 

Memleket HHtabanetl b• 
1 ıtt•' ' rlyolojlutuna t•J lD edl·ll> 

Bir. kadma hakaret etmiş. 
Hacılıma ı l mahalleııod• 

d bl' 
oturan Ferdiye fırolD e d 0 
kadına ayoı mahalle 1~. 
Kemalin hakaret ettti• . 

lo 1• 
dta oluodufunda n ıuÇ tıt• 
kalanarak evr k al e btrll 

adlly•J• •erli mtıllr · .. ~ 

Fransada yakalanan ltalyan kadın caıusları. deYlet kontroUı altına alan· 
dıiı bıldırılmektedfr . Bu 
emirnamenin bır maddeııne 

rôre, yalnız yabancı danılar 
def tl , Alman danaları da Itır 
neYl kontrole tabıdtr 

muvaffak olanlara maarif 
mildürlGklerlace taıdıklı ve 

Neşriyat: 

Yeni Adam 
10 

• ., Grenoblede btr cuuı l•f· 
kt ı ltı meydana ç ıkuılmııtar. 

Bu badlıenın bır fıl lm me•
zuu olabtlmeıt için bıç bir 
noktanı yoktur. Saraıı.; bir 
kadın Tardır . Uzun bo1Ju 
dur. Çolc ıtlzeldlr . Gençtir, 
(22 Y•tında) g6zlert de ıl 

yahtır. Bu ıenç Ye ıOzel 
kadın hlr a1dan beri umumi
Jetle taleblerln •e ıabttle· 

rlo deYam ettikleri bir haneyi 
ıık ıık ziyaret etmektedir. 

Sarııın ıtbel kadın ya 
nında dalma bir arkadaıla 

ıezmektedtr. Bu da 19 ya · 
tında btr eamer ıGzeltdır . 

Greooblıde ıon samanlar · 

da bir tOccar bu ıOzel tarı · 

ııo kadınla müoaıebet teıl · 

ı lae muvaffak olabllmlf, bir 
kaç gaa evve l kadın aevg l· 
l ııtne · 

- Sizden btlyük bi r rl 
c l da bulune cajım Annem 
lta lyada ö lmek ftzeredfr . 
Hemen yanına dönmek f ıtl . 
yorum. 

Demlıttr · 

Buoun ilzerlne tüccar gO 
ul aevglltılnl otomobiline 
alarak hududa dofru yol 
lanmıı, fakat otomobilini 
Modanea galdtil zaman da 
ıarııın kadın trene binme· 
il red ederek otomobille 

hududa kadar gitmek tıte 
m · ı, hududa ıekdtklerl za 
maa da kadın derhal dtfer 
tarafa ıeçerek yQz metre 
kadar ileride kendııtnl bek
lı1en tklnct bir otomobille 
yo\una de•am etmtıttr . 

Bu vaztyeU g6reo Ulccar 
tıtn fç yOzüoO anlamıı. Gre· 
boblee dönerk vaziyeti za 
bıtaya haber Termlıtlr. Der · 
bal faaliyete geçen cuuılar. 

la mOcadele teıktlata · me· 
morları eımer kızı tevkif 
etmtılerdtr. 

Bundan maada btr zabt 
tin de ıarııın kadınla meı 

ıul o lduiu aDlaıalmııtır. 

Şımdlde';ı ıonra, orkeıha 
ları ıaztnolarda , barlarda, 
balolarda çalacakların bütün 
parçftlar kontrol edilecektir. 

Alman knltilrüoe muballf 
olmıyan bazı yabancı danı 

m6ztil, ba •alarının çalınma · 
11na müaaade edllecelue de, 
bunların yabancı ll11ndakl 
ıtlftelerlol ıaylemek kattyen 
memnudur. 

Kontrol vazlf etini yapa 
cak olan mOe11e1e milli ti 

yatro Ye milzlk ldareıldtr . 

fotoiraf l ı bir nıtka •erile · 
cek ve bu veeıka Maarif 

Veklletınfn tHdtktnden ıeç 
mit bulunacaktır . 

-
Vıtayetimiz zeytın müte

hassısllüı 
Çıoakkalo zeytin mGte· 

ha11111 Zekt Demet vıllyetl· 

mlz zeytin mıotakaaı mO 

fettıılığlne •e Buna zeyUn
cılık müteb11111lığına da B. 
Ferruh tayin edilerek dün iz 
mlrd•n ıehrlmtze gelmtıler · 

dır . 

Yeal Adam '-aı.ett• b'' 
237 net 1ay111 dolıu~ lı fi 
ıekllde çıktı Bu, hafta ;

0 
b1' 

kır ve aanet ıaz•t••tD 1311· 
1 l Haklı• .... 1ay111nda ımal goıO"' 

tacıotlu Hfhaaıetttıı ı1. ı· 
' tıah .. 

Fazıl Ahmet, Noru I•''' 
zım, l thamt Bakir, fu•tsıb'' 
86rhan Eıen, Selr01

" 0.-•· 
tere: 

i mzalı yazılar 9e ~•t'' 
d 10•1 , 

ler, tç ıoıyete, •t beri•'' 
·- h• d ,. kültOr •e aıtaP 9 ,r 1 

haftanın _düt6oc•1;'1~01ılıl'~ 
Ayrıca«Yeol Ad• 01ıt1 
pedlıı»adlı eıer 1169e 

verilmektedir· 
r .... ,. ..ı.rı•· 
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Almanya, Polonya ile harbe tutuşursa 

Berlin bir buçuk saat içinde. 
bombalanıp mahvediltcektif :: . 

Polony•tııııı coğrafi \?aziyt~ti, t<•Y••
ı·eciliği nıüessir kılacak e~salsiz 

şer•ıite nı<ıliktir. 
Son zamanlarda Alman· 

ların danztı Hrbeet ıehrl 
lıerlnde fazla ta&Jlk yap 
-•ları •• bOUln hareketleri 
Ue Daazııı ltaale hazarlan 
dıldar•nı 16.termelerl bfilüa 
Gazarları Polonya (berine 
Ç••trmııttr. Peloa1a Balhk 
deıaııtadekt mahreçlerladen 
••l• •az ıeçmlyeceilal btl 
~lr11111u. 
Şu halde Almanya Daa· 

: 11 l•hlrl (berinde bir hare-
•tte bulunuraa Polonya 

d•rb•I harp edecek ve bu 
~••lyet belki de umumi bir 
•rp cloiuracak 
Dan:ııı 111eeelealnden do· 

1
•11 AlmaDya tle Polonya 
•raıında btr harp patladriı 
••llban Polonya ne t~ktlde 
t•ıtrtnı hl11ettlrebtlır? Polon· 
hıaın deniz kuvvetleri Al· 
"'•1ılula boy 6lçOıecek va 
~'htte detıldır Kuvvetli bir 
d ''• orduıu vardır. Bu or
d \1 huıfutlarıaı kola1ca mO-

lfaa edebtlır . Fakat bılhu· 
~' Polonyanın ha•a lıuvvet 
•rı bö,le bir harpte en b(l 
)'" rolQ oynıyecakbr. 
I Şu h•lde tot•ltter deulet 
btrt• Y•nl bir teıebbQılnt 
el •rbe ıehebtret vudtfl tak 

lrd, Polonya ta1ar•ctllit 
"'Geıılr bir tekilde harek~t 
'df'Ce1't r. 

d Po!ooya cojraft vulyetı 
01•Jlılle böy e bir harpte 

"''" hı 111 bir harpte mOhlm 
l:h tol oynıyacaktır ÇOnkt 
h bava Oılerl Almanlara 

1 '' ttbla harp malzemeıı 
"•l d tı • en HDazl mıntakala 
~:) ( Sılnya, Bohemya, Sa 
h~ Yalcın me1afeded6r Bu 
ı,b tide Leh taya releri l:ıu 
._ tllcaları datml bombardı -

''' t cıddı utarak faaltyetlerlnl 
itt l bır ıektlde durdurabt 
._· eb layarelert aynı za· 
''d B bGtG ' altık denlzlndekı 

~,1 Q "'11Dan llmıınlarnu . 
bıı 'J'ca bombardıman ede· 

''•lı bı h vaziyette olduiu ıt· 
,;11ır'tt& teılr Hhuını dftba 

'' ı,:'•da g6tQrerelc btlhu 
l,,1 tQdinavya memlelcet
L Qd•Q 11\:tt •mir almafa mec· 

ola A -..,
11 

111 lmanyanın bu 
~Gç ••ebetlerlnl mDıkOllta 

t.ı'' •debıltr. 
L '1ıha 
"•ı Yet Almanyanın mer· 
•c,ra'' btr taaylk yapmalı 
d, b •ttııı talıdtrde de bu 
~''•k \lclQttan lıırk beı dalıı
"'\ılı btr Uçuıla temin olu 

t, 

" ~010, 
1-.ı d h bava ku netleri · 

tı._,l •ter bır avantajı da bu 
~l l ovalarında h çblr ta 
'ı.1 ••• , il 
l ~•t. 811 e lruıılaımama-
~. Q lllı1ıtıkada De Alp
ı, e J 
\ t llbı Utalar ne de Voıj 
,._ la1arectl•ila bOtlo 
~I t CUGne ratmen fçlnde 
1 .,, k 
'" d ruz tehlikeleri H · 

~ l..~ :ıı,, yoktur. 
~ ~t ''llrelerl Krakovt, 
\\\ , .. •,,., Poıenden hare · 

~~''ele BrHla v, Preıde 
""''d••Ja Svtnem6adeyl 

'
111aana ıttmek için 

,ç JGa ••tr• lrttf aıa· 

Btrllndtn bir görünüş 

dakl tepeluln Gzerlnden 
' uçmata mecburdur. 

Ru tektldde gök yüıQ Po· 
looya tayfarelerlne açık bir 
yol oluyor demektir . Mem 

leketlo coirafl vaylyetl Leh 
ta rarelertoe ser beat hıueket 
tmklularını •ermııtır 

Alman tayarecılıtıne ve 
mGdafaa ılıttmln• gel ı cce. 

derhal ıunu tlhlemek icap 
edu ki, bir iki yOz kılomet 
re uzun ~ uiundakı b61le açık 
bir hududda Almanlar daı 
mt ve müe1tlr btr mani teı 
kll edemnler 

Polon ya doir uden doiru 
Y• harbe lıllrak etme.~ bile 
yine Polonya teyart-cıl.• il 

u~ eaaılı blr vazıfe düıecek 

Ur. Zısman, zam•• dOıman 
hm kalb ndeo vurarak mO· 
dafaa ve da1aoma kuvvet 
lerlnt kırmak .. 

Mu da Polonya tayauct 
ltitnln ı~ınde bulonc:lufu 
meaafeıeraltl ve ıarktakl 

fa alı yet aahHının cofrafi 
vazlyett dolay11tle malık ol
duiu müıtuna f aalıyet ko 
laylıkları •le mOmkOodür 

Polonya tayarecllıil bu 
vaz feJI baıuabtlPcek vad 
yelle midir? 

lç ıode bu' unduiu ıerattten 
a,nı 'z•maoda dOımanlarıda 

lıtıfade ederek Polon,ayı 

daimi bir hava taarruzu 
tehhketlne maruz bırakmaz 
lar mı? 

1ıte bunlar bu ıin içıa 
mevauubabtı olaa ve en b6· 
yGk ebemmlyett bala olan 
meıeledır. 

Polonya tayaraclllll kalite 
bakımıadan 1938 Par11 bey 
nelmılel tayare ıerılıtnde 
teıhır eltıil fevkallde mo 
dellerl ile MUQn teklmfilGnO 
Leh hyare sanayJlnla çok 
alerlemlı oldujunu lıbal et 
ti. Bllbusa keılf, avcı '\,e 
bombardıman tayarelerl Qz. 
erJnden verdtlderl modellH 
baaı clbt!tlerden lnıılıs •e 
Alma• tayarelertndeu her 
ne kadar •t•iı iıeleıde harp 
kabıltvetı ve tulr balumın 
dan bir luymet arz etmek-
tedirler . 

Leh tayarelerl bu ıOnkO 
harp icaplarını tamamen 
kartıhk verebilmektedir. Po 
lonyahların PZL 38 modeli 
çift mot&rlft avcı tayarele· 
rl ıaatte 430 k llomehe eGr· 

ati• uçmakta •• bir buçuk 

ton •lırhlında bomba tuı 
mal.tadır . PzL 38 modeli 
çıft mot6r1G avcı hyarele
rlnln d6Tt htn mt>tre meH(e . 
de ıllratlul ıaatte 460 lct 
lometredlr 

PZL 46 modeli keı f ta· 
yarelerlnln ıQrat 'erl 470 ki 
lomitre yapan dıle; harp 
tayarelerı de kua ıOuc~k 

bOcumlar için teaırlıdırler 
Stllh kuYYetlerl ve tealr 

1ahalara maldm olan bu ta 
yarelerln fullyPt uhaların 
da müe11lr olabıl melerl için 
en mühim meıele miktar. 
larıoın bu teılrl temine lrl 
fi ıelmuld . r 

Po onya ı çln menuu ba 
h ı olan layarelerlnlo key
fıyett deftl kemlyeııdlr 

En yeoı hesaplara ıche 

Polonya 1938 ıenetl batın 

da ı ektz yOz tane birinci 
hat tayare1loe malikti. 

Tabii bu mıktar, bir harp 
halinde öol\ne açılacak olan 
ıenlt faaliyet ubuına alı· · 
betle pek azdtr. Varto•• 
yOluek kumandanlıiı bu 
buıuıtakl nokıanı ılSrQp 

tedbir almakta ru! ka 1ma 
dı . Polonyama kendt m•m · 
batara bu lnktıaf ı btr dere· 
ceye kadar temin edebtlır 

Telcnık ıervıılerı mOkem· 
mftldlr. Galıç1ada bulunan 
Jmalat merkezleri emaalsız 

bir fdkdde teıkılltlandırsl· 
mııtır. A.ncak Almaoyenın 

yeni hududuna pak yakın 
bulunmaktadır. Sonra fabrt 
kalarm faaliyeti için elzem 
olan k6m0r. gaz •e k6m0r 
cıhetlnden de aenıındlr . 

Fakat bOUln bu avantaj. 
lara rajmen maale1ef Po · 
loenyadll tayare 11nayltae 
çalııacak HD•tkirlar uıta · 
lar azdır . itte bu eebeple 
Polonya bu ıGnkü vaziyeti 
ile k11a ltlr zamanda taya
recılil ln çok teri btr lnkt · 
ıaf temlo edemez. Halbukt 
bu ıOa tııade buluodutu 
vazıret ve ke•dlıtaden bek 
leaen rol Polon'J• ta.,arecl· 
llflD n çok k11a bir zaman· 
da bllJOk hamleler yapma 
tını fcap ettirmektedir. 

Polonya için hariçten yar 
dım almak mecburiyeti •ar
dır Bunu da ya Avrupadakl 
m6tıefıklerfnden yahud A• 
erik i ftırleıtk De•letlerlnden 
temln edebilir. 

Poleo1an111 ilk hamlede 
(Soau d6rdlacll 1&Jfatla) 

ITALYA 
Türk - Mısır 

• Ro~~!f~::.!~; . N 1 N Do·. Sahibi Kont Cıano olan « Telıırafo » sıa:aeteslnde, 
. . • Ansaldo ımzulyle çıkan bir 

yazı de' Londra, Pulı ve An· 

. Türkıve ıle Mısır aro11oda N
. EK L 1 G 1 kua aruında yapıldıjı ııbt 

• ' :::~::·~.:::~D~·~~~~~~~; 
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Vladimir d' Ornıesson J ıaraızonların takvıyealnt in· 
--------------------- taç edtceil yazılmaktadır. 

"halyan matbuah Polonya- ancak lkl mahreci ol•D J& Makalede, Tark kunetle· 
ya kartı en ıayrldoıtane h_!ı milyon nlfuılu PoloDJara rloln M111ra ıelme1ınt, ltal 
ler izhar etmekto devam edl nuıl tatbılıc etmektedir.» yan•o en alır bir tehdit 
yor. Bizzat Doktor G6bbel- «Ha1at eaba11» bıkkı Po ıekltnde tellkkl tdecefl bir 
ıln idaresi altında olıaydı lonyalılar iki cıterlerlDden TOrk Mııar ukerl paktı, Brı
bu matbuat nazı tezine mG- birinden mabrulD ol••Y• mı taaJa blyOk elçl:ıtıne, er 
zaberet lçfn daha baıka tir· mecbur eder? ıcç BrıtanJa · ltalya aDlaı · 
lQ koauımazdı. MeHI& La•o 4 -· Polonya Ma .. rlıt•· maııodaa derplf edılmlt ol· , 

1 J Mı••· l ro Fuclıta, - bOtQn faıllt oın doltudur. ta ya p aD aekerl haber mlbade e · 
matbuatının ht11lyatın ll te r - rlıtaoın hamisidir. ltalJ• Bu~- 11 etrafında entereıa• ma
cüman oldufunu t .. rıh ede· looyaya karıı ta•ranın ıamat nrllmeıl saruretlal 
relı- çekinmeden «Memel dapeıtede naaıl aıubak••• cloturacal• kaydedilmekte· 
ı&bt Danzliln de Alman ıeb· edıldıflnl tHav•ur edt1or?e ..ırr. 

bir c - • -------~--rl haline gelec•ll 1lphe1lz Bu ıuallere 1al11ıı :---
81 artık aleJblaıtzd• blttln Jaaılaa· 

bulundufunu., ı6yl0yor ve vap verılebılır: « • hd 
hattl hldııeoln «mihver dev· hflr deltllz. Btz artık 11~:~ tara ı•t•0 laıtllz aley ara 
letlerl karar •erir •ermea Htlmtse blkım deltll•· la6cumlar bu buıulla blse 
Ye bu lfl bttlrt'cek t•ıebbO. ıeyi ıevkeden Al•••f•d~r, yeDI bfr delil ••rmft bulu· 
H ;ırııtnce «derhal huıule blz onu takip edt1oruı )) u auyor. 

cevabı hiç tOpbeıls faıttt balya ılntln birinde fell· 
ıelecejlnl ılerl ıürOyor Şu l•t •• 

matbuata verecek dell r Lıtlerln ea korkuncuna m•· 
halde Polonyaya •e bu ltt- dD1t• • 1 

1 veremez. Fakat bDtOn ruı kalırsa bu ıOnktl de• et 
bar a A Trupa ıulhuna dol- •ittir. 1 ya onun he1abı11• ••' adamlarının bunu lıte1Dem t rudan dofruya lndlrıltc~k d beri 

Etaıen o bet ıO• •• ohlukları•daa ııklJ•t• hak· darbeye lttlrak etmelı niye ' 6rtlleD 
ttndedır. fatllt matbuatında 1 1 bııtlll lara olmıyaealrtar . )> 

ı ve f'ddtıt ltıbarlJ e b"t I Popolo d' ıalya auetul 1 1 en er· 
• çı·nde 0 up • daha az hararetli d•i ldir k 

ve Polonyalıların demokr a- an 1n1 n a 
.ııerden bek11,eb11,ce1ııer1 Çin kahrarn . -
hayala yardıma ıOlm•ktedırl 1 
Şu icabına 16re bır aOo rısı ve gazeteci er• 
«harpcı• erteıl rün !'otlu yen 
koyunlar» dıye tanıf edıleD ------ L 
demokrutler .. Popolo d'ltal· c , ı.iönla ıki JC0Tlllnln mU
ya dtyorkı: «Parla ve Lond- engız nı .. {i/JÜ? 
ra hükQmetlerl tehdııler nl k dd kiJl/eri nereye gam . 
ctddıye al11ıadıjımız iç D mü a ea 6 deren Mareıal Şaa·Ka1 
tehevvlrdırler, unkı demok «Japonlar, ımt11aıb .:~:. 1 Ş:k, dti•r tarafta• keadf 
raıtlertn bu P edebıltcekle- takalarda çembe~elDeııluıtı adar• merkezi dahlltad~ ıü; 
rıne berkeel ılrnaa muktedir hareketlerini ıtttı çe ti• k•· •el bir temizleme a1De IJH 

rırken, Şnn·KaJ Şık •ala karar ••rmltUr. 
mııter ııb ı ! f tasa•· yap ı d 

Kınca11 ltalya hararetle rlll, mUU mllda aafı Gse ftlbakıka •0 • aamaa ar a 
m•n edea teıebbGıler ahı· Şuak- Klaıla her tarafında• 

Polonyanın aleyhinde •ut· rinde hlf yılmadaD ç caıuı ıebekelerl Ulre••J• 
yet almakta ve her vuıta . m kt d l a a ır ar. Ş . 1 bunlar ılall 

' 
b •- • 1·üt G · d dam •D b•t amıı •e a af VUraraa ODU ur• - eçeoter e ma k ~ini• lnQDe Çin aıkerlerf hare· 

meye çahımaktadar. Kay Şek, ıtzllc• ŞuD il • 1 L 1 ..ı • 
d ld B a,rıht a kellerini dlımaaa •' alrm• B• huıusta ltalyaJa bir •n ayrı ı u H 
ıuıt bir tayareyle H oDI 1• çaht1D1tlardar . 

kaç ıual ıormak tıterdı: -Ko~ga mGteveccıbtD •uku· Geçe• haftalarda, Mare· 
1 - Polonya kurulal.dan. buldu . ıalın btr emrı,le me,claaa 

b~rl dalma ona karıı ıem- erkesi•· b • ,alna Çınltlerlo ıclare m ır Ja· ttkanlan eı yus• 
patik davraomıı olan ltalya rl her an deftflDekt•d Çtnh caıuı•, kı .. ~ır muba -
dıı polltıkaıının datmt pren ı L reketlerf, d derhal kur pon aran ileri •a kesler kem• ea ıonra 
ılbtyle bu yent tavır naaal onlara muhtelif 111er Ş ıuna dlallmltlerdlr. 
telıf edılebl lr? Dao:ııtın mu· lntıbabına sevk ıtmlıt&r. ~ Çt• milli kabra1Danınaa, 
badderatı baklundakı bu dl Çtnlllertn merk•sl Şun ıe•• ıon ıOnlerde •D çok 
merbamelllzce bOkOm fa1ı1t K.trııdır, Ş ki kendtlerlndea tlklyet ettlll 
rejlmlnlo otorttelntnden bt Madam Şınk ICaJ 1 

D ferdler de gazete muhabir · 
aıilı• vırı 

rl olan profeı6r Glannaoln yananda meıbur klaı · (eridir Bunlar, ku•v•I illa· 
«Oanzlffn Almanyaya d6nl\ Vılyam Donad tl~lt ·~u un· oevlyeyt kıran bospn ha

1
· 

16, hıç olmazaa bu memle . harbiyeden bir sa vadlıler netrlne 9eıtle 0 • 

makta d11 dukları tnln Maratalın ltlr ketin tktı1adl lıtıkl&Unın al· blil 16re T Reımt bir te e d k d a hJ Jeti demek olacaktır» ıek aııdeıındtn emrlJle hepıl e mer H • 
Maretalın karısı cbıarıya çıkaralmıı1ardır . 

lıodekl bOkmGyle aa11I ah muztarlp oldıılu için 1Hoaı· enklenebılır? KooıJa kendts•nt bir oıılfz Koiulanlar ara1ında bir 
2 - Fatlıt mGlbem mat· doktoruna baktırmalı için Çın mubabtrı1l• Ta• aja•· 

bu lctl hareket• m•chur •••• •• Amerilra• •••eteld• buatının Polonyanın hayati tecll•r • 
lralm•ıtsr. 1 rJ•• m•••UP •a•• 

menfaatleri aleyhindeki bu Haktlcatte ıae meeel• ba.,· 1 ltulanmaktadırl•r· . 
kampanya11, beaCla d6rt ., •• d·t•ldlr GUllkçe ... ı- cenıfz hının kOllırı: 
.vv.l Kont Ct.Do.u• Var- kt lan Çan harp bOt b d L ma a 0 lı Japonların SH e ere• fOTayı reameD slsr•r•tl veaf- oeılnfn yeni tstıkraslar la 1 1 6 

1 1 1 -ı•ea•ne ... 1ı1ao Maraı• kendi memleket erine ı • 
lesı,.le vulrua ıı• ea ta s-an- .. " ... h 1 clıl 

b 1 d Ş'D.K..'. cze1r, Larısını HToav• tlrHeklerl ta m n e en Leh doltlull tez• Clr erin en ~ • 
Kooıda tkarnet eden · Ce•ılz Hanın ve iki karm-

ıonra Datıl masur. 16ıterlle. 1 .. adermeıl. il Çt d y l 
6 193 Sonıuo yaaıa11 " Dın kO eri, n e u ea 

btlır? 2 ıubat 9 da Ko- bir Amertk•• fstlkrasıDıD te · Shenlf cfHrında mukacldeı 
lonel Beclcln huzurunda ıöy . 1111nı dolavlılJledtr bir yere ı6m"almOıtGr. 
ledıtı nutukta, 8 . Mu11oıt· T y Son• ÇI• banka11 

k d Bır zamanlar bOtiln Aıya 
nln damada diyordu ki: «Me. dlrekt6rOd0r Bu ••t Pi 1 eD nın dartte OçGaG zapteden 
mleketlerlmlz araaı•da dost ç· Malı,~ NezarJydı. T. V 

So
10

01 
Amerlkahlaran andın- bu hOkmdara, Çinlfler bil · 

luğun ııt ıtde daha Hmlmi k b d 
de O

'dufu tçta fagılts mali yO bir u u &yet ılSater · 
lltııde daha derin olacafı d lı k 

'

•c lerl ara11nda • ~o me te ve mf!'zarını daha 
hl •• lnl taııyoru:ı. • ""' ı bt f d ~ d 

•ahret bu muı r 1 ma '' · flıDol en ziyaret •tmefe 
3 - «Hayat Hbasa~ na · I il iSi 

TelRIZ ıme ama Y : baılam•ı'ardır . » 
karatını be•lmeemtı olan 
ltal1a, bu pr•••l•I deal•cl• 8'anıı•ı Heaı • Ke•ıa.ul VQ tlen 
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Almanya, Po
lonya ile harbe 

tutuşursa 
(Baıtarafı üçüncü ıaJf adıı) 

tlerı atacağı h y &re kuvvet 
lerJ aı ·,öz öoüoe alarak Y• · 
pılao bir mul&ayeaede, bar 
hare halinde mukavemet 
kudretın ı temfn etmek için 
keodıı ıne büyük mlkyuta 
mObımmat temini lazımdır. 

lıte bu cihetten de Sov 
yet Ruıya çok mnhım bir 
uoıur •azlyetl arzetmektedlr . 

Bütüıı tedldkler mevcull 
anlaımaların faaliyet ıekll · 

lerlnln ıahıl menfaaltyetle· 
rlndeo atyade umumi men· 
f aatlere u1ıun otmuı ve 
ıumuli bir alam tle, baklld 
btr •ı llırlltı ıekltnde tHellt
ıt laa• ettlllDI ıöıterlyor. 

Göoın ısliye 
ııhkamısinden: 

C6Denln Kurtuluı mahaL 
leılndea Ka •aklı Mehmet ol· 
lu Alı Ka •aklıDıD karııı Kad· 
rlye aleyhine açtıiı boıan· 
ma danıınıa 7apılan muba· 
kemHlnde mü-
cldeaaleyh Kadriye 161 

terden adreı •• tkametıl 
hında bulunamadıiından ili 
nen teblliat yapılmaı lı• de 

Belediye Rsisliğinden; 
Yeı ılh Bıfadıç yolunda ya· 

pılacak 4000 metre murab · 
bıu döıeme ıartoameıt mu· 
cıbınce 6 7.939 tartblndea 
ıuberen • 15 giln mlldtletle 
aç ık ekıtltmeye konulmuı 

tur ihale 21 7 939 cuma 
eüoü ıaat 16 da Belediye 
enc6ı:neoınde yapılacaktır 
K r ı ı f bedelt 720 l lredır 
Muvakkat teminat 54 lira• 
dır Taliplerin ve fazla ma 
lllınat almak lıttyeolerln Be 
ledlyeye mGracaatları llln 
o onur 
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Belediye Rıislığmdan: 
Parkta yapılan yüzme ha 

vuzuna me•cut ft.rtnameal 
muclblac• alınacak 700 met· 
re demir boru tle 3 puıluk 
iki adet çeım• muılufu ve 
1 ı 2 puıluk on adet çeı• 
me muıluiu 6 7 939 tarı. 
bıodeo itibaren 15 ıün mQ. 
ddetle açık ekılltmeye ko · 
aulmuıtur. lbaleal 21 7.939 
cuma ıOn6 ıaat 16 da Be 
ledlye encümeninde yapıla 
caktır. Mabammeo bedeli 
1000 liradır Mu•akkat te 
mtnatı 75 l•radır. Tallplerln 
ve fazla ınalumat almak lı 
tıyenlerln Belediyeye müra 
caatları ıllo olunur 

4 1 - 191 
daveti kanuat1e1e icabet-

1 
___ , _____ _,_ __ _ 

medlflnden 111abıoda muha· 
keme lcra11na ve rıyap ka · 
rarıaın tllnen teblti6ne ka
rar verllmtı •• mubekemeıl 
18 7.g39 ıaat 1 O talı k edıl 
mıı oldufuadaa mOddeaaleyll 
Kadrlyeye aıyap kararının 

tebllfl makamına lratm ol 
mak laere tlln olunur 

Gönen ısliyı 
mıhke111ısindın: 

G6aenla Şaroluk k6y0n 
ile• Sadullah oilu Ahmet 
tarafıntian aleyhine açılan 

Bılediyı Reisliğin~ın: 
Oınkçtler mahalleılnde ya

pılacak d6ıeme mevcut l&rt . 
oameal mucıblnce 6 7 939 
tarihinden itibaren 15 ıGa 
mGddetle açık eluıltmeye 

koaulmuıtur lhat~ 21 7-939 
cuma ıüaG H•t 16 da Be 
ledlye enc6mentnde yapıla
caktır . Keıtf bedeli 250 llra· 
dar. Mu•akkat teminat 22 
lira 50 kuruıtur T altplerln 
•e fazla malumat almak lı 
tl1enlerla Belediyeye mira 
caatları ıl&a ol•nur. 
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boıanma da•aıınıa cart mu· 
lıı 'kemulnd~: Mahallt ıka •-----
mdl maçhul kalan n.Gi dea 

aleyh Tıroavl\ tnehallee lo 
elen Jemenıcı M"hmet &.ızı 
Fatma ya •llneo tebltfat ı c · 
ruına karar verllmtı ve 
malııkeme de 18 - 7 - 939 ıalı 
10D6 aaat IO na talik kı· 

lıamıı oldufuodao mtıddea 
leybıma mezburenln ye•m 
•e vaİlU mez"Qrde Göo~n 

aıllye hu"uk mahkemea nde 
blnat veya bir •ekılt ka 
nunl h•Zır bulundurma ıı 
akıt halde hakkında ııra 

ba muhakeme yepılacafı 
lliaeo tebllj olunur. 

6ôn ~n asuye 
ma~~em 3s in~en: 

G6oeo P~levne m halle· 
ıtnde Hüuıyln kızı Saniye 
ola Malkoç mahaJlnıodrn 

Muıtafa ojlu lımatl a leyhi· 
ne açhlı boıanma davaaıoın 
yapılan mubakemealnde mQd 
deıaleyh Mullafa g61terllen 
adreı ·u lkametılbında bu 
lunamadıfıodan hakkındaki 
gıyap kararının tlineo teb 
lliloo karar verilmlf ·ve 
muhakemeılde 18 7 939 tart 
hine barakılrnıı oldufundan 

mOddelale1h Muıtafaya ııyap 
kararının tebllil makamına 

kaim olmak üzere tllD olu· 
nur. 

Gönen asliye 
mahkemesindın: 

G6nenlo Sarı nablyeılaln 
Şumlu maballealnd~• Murat 
otlu Mehmedln Sarı nahı 
yeal Şumlu mahallHlnden 
karııı Elmu aleyhine a~tıfı 
boıanma da•• ıında mOdde· 
talerh E lmaa 16ıt e rtlen ad
reı ve lkametılhında bulu 
nam•yıp . tkametılhı meç · 
hul o l dula bı ldırtlm f ı oldu · 
jundan hakkındnk1 davet\ · 

yenin ll lneo tebltfıne kuar 
nrllmlı ve mubakt!me de 
18 1 939 hrıhtne taltk ed.I 
mit olmakla i8 7 939 tarıh 
aaat J O de G6neo hukuk 

m4hkemeaınde hasır bulun 
ma11 nya tarafından bir 
vekil 16nderme1I akıl halde 
hakkında ııyap kararı •erl
leceğl mlddet5leyb Eima11 
t-.b lıfat makamında kaim 
olmak Oızere tlln olunur. 

Kayıp şah adatname 
927 · 928 Seneılnde Bal· 

ya ilkokulundan aldılam ıa· 
hadetoamemt kaybıttım. Ye· 
olıtöı alac•fımdan hlkm6 
olmadığı tlln olunur. 

Balya Koca maiarada 
Şaban Efendi vaaala 

ılle fahri Akın 

Devlet Deıniryolları 3 ncü 
İşletme Müdürlüğünden: 

1940 Seneıl may11 ıonuna kaclar Bandırma lıkeleıtnde ve depoıunda miktarı, muhammen bedellerl, muvakkat t&· 
mtnah, ekıtltme Hatl aıaiulakt ced•elde yazalı •apurla ıelecek k6mGrAn mavunalarla rıhtıma nakli ile tahmil •• tab· 
ltJ• iti ayr ı ayrı kapalı zarf uıulO ile ekıtltmeye konmuıtur. 

Ek11ltme 29 7 939 cumarteıt ıGoü aıatıdald ced•elde Jazalı ıaatlenle Bahkeılrde 3 acü lıletm• btna11nliakt ek · 
ılltme komlıyonuada Japılacaktır. 

lıtek\aler ekılltme ıartnameılnde yazılı YHtkalarla munkkat teminat, banka mektubu veya makbuz1arnn ye 

tekltf mektuplarını ha•t zarfları 2490 ıayıla kanunun 32 ve J3 el maddelarlndekl tarif at veçbtle hasırlı yarak ihale 
ıiln6 olan yukarıda yazılı tarih ve ıGode •• aı•iıdakl ced•elde yas.ılı elulltme aaatlnlnden bır ıaat evvıl elutlt111• 
komlıyonu relıltitne makbus mukablllncle tHllm etmıı bulunmaları )lzımdtr. (Poıtadakl ıeclkmeler nazarı dıkkat• 
alınmaz) 

Bu baptaki ıartname ve m•ka •ele projHlnl BalıkHlrde lıletm• MOdOrlOIOnde• ve Bandırmada lıtaıyon ıefhi••cleo 
parHaııt alabilirler. 

Yapılacak ıı: 

Miktarı 

to•: 

Btr to•u•ua muham 
men bedeli 

Kuruı: 

Muhammen be 
del tutarı 

Lira: 

Mu•akkat 
t••laat 
K.uruı: 
32813 

Eluıltme 

aaaU: 
BaDdırma lıkeleala• ıele 

cek madea kömOrü•Gn 
vapurdaa ••palan ahna · 
rak ma•unalarla rıhtıma 
nakit. 
Ma•unalarla rıhtıma ı•tl 
rllecek k6mürQa ma•uaa 
lardan valoalara tahml · 
ıı . 

Bandırma depoıuoda va 
ionlarla relen k6mür0n 
tahllyeal. • 

Bandırma depoıunda kö 
m6r lıtlflerlnden loko· 
motif teoderlerloe tahmil. 

12500 

12500 

5000 

sooo 

35 4375 10 

tO \ • 

la } 2250 16875 11 

ıo 
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* * Yeri, mtkdu Ye muhammen bedeli, muvakkat lemloatl, eluıhme eaatı •ıaiıda yazılı cedvelde göıterılen bal••' 
2490 aayılı kanuDa tevfikan kapalı zaıf uıulO lle ayra a1r1 elntltmeye koomuıtur 

Ekııltme 31 7 939 pızartuı 1606 aı•iıdakt cedvelde yaaıh ıaatlerde BalıkHlrde it etme bin111nda eluthme ııo · 
mlıyonunda yapılacaktır . 

lıtekltler elulltme ıartnameatode yazıla veatl&a1arla muvalclut tuaıoat . bınka mektubu uya makbuzlannı n telllıf 
mektuplarını havi zarfları 2490 aayılı k:anunuo 32 ve 33 ncü madde!erlndekl tartfat veçbtle hazırlayarak ihale ıO•O 
olan yukarıda 1azıh tarJb ve ıünde •• aıaiıdakı cednlde yasılı eluıltme ıaatlerlnden bır aaat en el ekatltme ko111l• 
yonu relılne makbuz a1ukabtltnde tealtm etmlt bulunmaları l&zımdır. (Poıtadakl ıectltmelu nı&~rı dr&.aıate alınmaz.) 

811 b lptakt ıartname ve muka•ele projeılol Balakeılrde lıletme Yol Bat MOfetttılıfıoden, Manıaada lıtaıyoa Ş•ft• 
tlen para11z alabılırler. · 

ihale edıle- Bir metre Muhamm•• llu•alakat Elutllıı" 
Balaat ocajınıD 
bulunduju hat: 

cek mlkdar ••klbınıo mu- lte-'el teminat aaatl: 

K.ılomelrHf: Ctaat: Metre mlklbı: hammeo ltedelı tutarı 

• Kuruı: Lira: Lira: 
lzmır Bandırma batta Toplama kırma 5000 148 7400 555 15 

.. • .. .. .. 5000 120 6000 450 16 

• .. 

41-50 
66 - 67 

2114 2&5 Yarmalarda• ktlı 
kil ,,. 

10000 110 ııooo 825 17 

Balıkesir C. M. 
Uınuıniliğinden: 

Jl-12 939 larıbıoe kadar lüzumu olan 6165 ltra ll 
kuruı muhammen bedelli 67600 •d•t ekmek lıapah zarf 
uıultle elraıltmeye konularak ıbale ıGatl olan 13 7 9J9 ta 
rıbındo kapalı zarfla komtıyona ı•len talıplerıa teldtf et 
tlkler ı flet ll.yık hadde 161Glemedıjtoden 15 ıtln m6ddet· 
le yealdea el11lltme7e konulmuıtur . 

Ekmeil vermefe lıtekll olanların ıeraltt öirenmek tçtn 
her 160 Cezaevi Müdürlüi6oe '-•t vurmalan ve mal ıan 
dalına yatıracakları -462 lıra 38 kuruıu ha•l tom 'oatı mu 
yakkate makbuzlulyle ıbale ıün(i olan 28-7 939 tar.hine 
mCbıadaf. cuma eOoO .. at 15 de MGddeıuaıumıhk dairesin 
de müt~ıekkll korntıyooda huır bulunmal .. rı ilin olunur 

B«tlıkesir Belediye 
Reisliğinden: 

Çataldai Ormanından ~alakHlr ıebrl•e tule edilecek 
Bıçkı dereal ıuyuaun takrıhl projelerloe g6re HH projele 
rıoın J•ptmlmaaı ıı ı Nafıa V eklletloce teablt •dilen ıert · 
namealne ve artırma, ek11ltme kanununa ıöre ve paaarlıkla 
ihale edılecektlr. 

1 - lıın muhammen bedeli (5900) liradır. 
2 - Pazarlık 26 7 939 tarih çarıamba ıGnü ıaat 16 

tla Beledt ye encClmenlnde yapılacaktır. 
3 - İıtekltlerln aıaiıda yas.ılı teminat •• veaatkl aynı 

ıln aaat 15 ı• kadar encOmene tHllm etmlı olmaları J&. 
zımdar. 

A - (443) Liralık kanuni teminat 
B - Kanunun tayfa etttil •ealkalarla ıu projelerfnt 

yapmaya aalihtyetfne dair nafıa Veklletlnln ıhtlHı •Hl 

ka11. 
O - KanuauD dirtlüaci maddHI mucibince pasarhta 
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, Balıkesir «lskeri s<ttın 
alma konıisyonundıtll: 

· u to11 
- Balıkeelr btrlıklerlolo thtıyaçları olan 7 

patateı açık ekıtltme1e kooulmuıtur 

2 Tahnatn edılen · bed~)t 4900 lfradır. 
3 - Muval&kat temtoah 367 lıra 50 kuruıtur 

0
, 

4 - ihale 24 7~939 puartuı ıünü aaat 16,30 d• 11 
lıkeatr Kor Satan Alma K.omltyoou blnaamda ,,pıl•'' 
tir. bili' 

5 - Enaf •e f utlar her ıüo komlıyonda ıluOI • t 
ıo• 6 - Taliplerin bellt beleelerle •e muvakkat telP 1., 

larlle btrltkte komtıyooa m6racaatları IO:ıumu tti0 
4° 

nur 4 - l - V 
Balıkesir ııskeri sııtın , 

alma komisyonundt•~,: 
1 - Halıkeılr blrlıklerlnln tht11açları olao 3000~IO ~ı 

patlıcan, 800,l kılo bamya, 5000 k1lo btber, 20.000 lı 
mateı açık ekııltme1e konulmuıtur. 

2 -Tahmin edilen bedelı 3710 liradır. 

• 3 - Muvakkat teminata 278 lira 25 kuruıtur· ft/ 
4 - ihale 24 7 .939 pazarteal ılnü Hat 1 1 d• 

Satan Alma Komtıyonu btoaaında yapılacalst1r btll'' 
5 - Enaf •e ıartla her 160 komlıyonda ı6r01' ,ıl' 
6 t ..,ıo 

- Taliplerin hellt belıeler ve muvakkat • o"' 
rlle bırlıkte komlı100• mQracaatlan IOzumu 11'0 °~~5 

4 -~ 
------------------ f•' 

t•'' ••t•"" ılrmele mani bir halt bulunmadıiına dair 
dan tmzalaomıı bır mektup. .,,,.~, 

TallplerJn •• fazla malümat almak lıtly•nlerlO 
ıtr BeledlJe Reııllllne mlracaatları tlln olu•~'· 19~ 

4-~ 1 

Ti .. ıldıiı J•r: Vtllyet Ma~baafı-Bahkeılr -


