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Birltalyangazetesininhak Almanlar Danzigde as
kımızdaki küstahca yazısı keri harekita başladı. 

··-··--Danka Biiyiik Millet Mecliıinde bu çirkin ve 
kabaca nefrİyata kıırfı bir mebuı 

şiddetle hacum etti. 

Büyük Mllltt M~cllsl içtima lıtıllndt 

Anlrare, 30 (Huıuel) - anlaıma eı•a11nda karıılılı· 
11,111 Mıllet Mecllıl ~.. ıln lı olarak riaterdtlıderl hü~-
de ~·hı•alarıaa ele••• et- .nü nl1et1 tebar6s ettlrmlı· 

hatipler ılz al•ıılardar. Ha· 
tipler Eltedl Şef Atat6rkla 

Hata1ın bu ıGa erlttlll meı· 
ad aetlcecle 161terdlil hl· 
Jlk kuclretla ıoaıuslutuau· 

be1ecanla ha1kırmıılarclar . 

Bir ııbusun ltılyın nışrlyı
tına şiddetli hücuılan: 

Muhiddin Baha (Buna), 
Hatayı• anaJ•rda kavuıma

ılyle duyula• he1ecanı an 

latmıı, Ebedi Şefin adıaı 

ıa111 •e minnet btıterlle 

aamııtır. Hatip b• ara.ta 

ltal1an Harlcl1e Nazm 

Kont Cıaaoya ahi bir ga-

zetenln Tirlıl1e için «te · 

fe11iUa etmrı» ıekltade tok -•ıttr. ikinci celıe atddıiı ttr . Şllırl Sua~eilu iki 
L çirkin •e kabaca kullandılı "'•it ıls alan HartelJ• Ve· de•let ara11adakl anlaıa>•· 

~th $11nl Saraçoilu Ha- nın ehemmiyetini ayraca kar- llH•• ıtddetle h&cum eden 
t'Jıa Tlrklye1e Ohaluaa ddmtıtlr beyanatta bulunmuıtur. Mulatd-
'14 teılıtllt kaaua•nun mlı Hatayın ana •atana il - din Baha bu ltal1aa ıaae · 
'•~ı •• -a.-1.areılnl t.temlı iııakının •erdlfl coıkunlulr teı•nln neırtyatanı kihtablık · 
"• Fraaıa tle T6rk1Jeaıu - L----- •-· • •. -- --···- _ . 

lngiltere bütün kuvve
tile harbe hazırdır. 

8ayak BritanYada kara, deniz 
Ve hava kuvvetleri sulh gaye•i

le birlikte inkişaf ediyor. 
l•a4ra, 30 (A.A.) - lnıll· 1 ..

"'• Harlel1e Nasm Lord 
lt,hfalıı lnıılız ılyuetlnln 
.. •••ılplerlnl ıarahatle tayin 

'de1a blrnutuk llylemtıttr . 
t1'aaar Tilrktye •e Polon· 

'' ile J•pılaa ttUfaldara ., 
""••lıtan •e Ro•a•· 

,,, 1 
l • ••rllen ıaraatt eri an 
't"ıı, s •• ,etlerle mlzake . 

•tl•rı il 8 Jaluada blteceil imi 
lııaı blltlırmlı •e de•lıttrkl: 

L •l111ıltere dlfer memle
••t1 ~ •rıa lıUldlllerl için da-

'- l.aılsa t~alalaltlere ılrme 
~, .. tera .. 1oaal aıza•ı mi· 

ti( '• için ltltl• ka••etle · 

~: lllarbe kadar ıtt•~I• 
"rdır. 

~· ..._. "••Ja, ltalya keacltle · 

Lord Halljaks 
le ~lrltkte buıün diler 111· 
tlıadl emnlyetalzllle alha-
1et •erecak çareler arı1a • 
caktar. Fakat tec• •ise a1la 
mlıaade etml1ecektlr.• 
mGıterek lıtıfade edllebl
llaecektrl. Karıı taraf lıter
H. laıtltere diler tle•letler. 

•• 1 •• 

General 
Gamelin 
Kor&iltada. 

'& ~llaberle••k lıtedıtımı
~tll1er. Halbuki bualar 
"'i_0 111alde, ıl1aıette, kal
" bıaaat lleatll kendile· 
' tefrıls ediyorlar. Ha1at 
\t'" "••ıu •illetlerin lı· 
t.~'U•rıaıa mesara demek 
,..ldır 
~l . Parfı, 30 (A A. ) - Franıa 'L "••Ja 11 '-tıllfl ,.,. ı baılrumandaaı Ge· 

.a.. • lıt •- ordu ara .._.,,'-41 •r l1e bu tecrit .ea- aeral Gamelln bir teftlt 
... - ... •• laalkacaktır . k ısere lt.or-
,~ .... lelııe, maa~a '-ala- 1 turoHI yapma 

•1a,a ıellrlerlatie• ıekara ıtt•lıttr. 

AatakJa,30 (A.A..) - Ha-

taJ Millet llecllıl, dla 1aat 

J 6 ela yaptılı f ••kallde 
teplaatıda T6rk camla11nıa 

aJralmas bir parça11 olaa 

Hata1ıa ana •atan• ka •uı

tuiuaua bir kararla teı~lttat 
teklif eden takriri lttlf akla 

ceıkun •e ı6reklt all111-
larla kabul etmlıtlr 

HataJ Millet Mecıllıl tari
hi •azlfeılnl ikmal etmlı •e 

daiılmııtar . lılecllıla 4'afıl
ma1ıle Hat•J de•letl de ta
rllae karı ı•ııhr . 

Mecllı daialdıktan ıeara 

lıttklll marıı çahamıı •• 
Hatay t.ayraiı ıadlrllerek 

Jerlne Türk ba1ralı ,ekll
mlıttr . 

HataJ fe•kallde neıell, 
be1ecanlı •e ıe•lnçlt ılnler 
yaıamaktaclar. 

............. 
Macari•tanda 

umumi al. 
Budapeıte, 30 (A.A) 

Karpatlaralta UkraDJalının 

Macarlıtaaa llh~k~ laaklua· 

dakl kaau•u• Macar parl&C 

••ntoı• tarafı.ti•• kalt•I• 
•••a .. 1tet1Jle, aalb ••••• 
af ıl&a et•tıtlr • S. af' lal• 
bir mllltJ•t •• ark f arlrı 
olmak1t•••· bu tepraklartla 

mıllı1et •eJa ılJ••I ıerıt•
llk ııler,Jle alllladar ~it•• 

mabk6ml1etlerle laeala la

taç edllmemlı .la ••lara •e 

1 
••• altında buhıaaalara ıa· 
•ildir 

Himler Berlinden Danziğe geçti. 
Polonya Cumhurreiai Dan~ifin Polo~ya ~çin 

h b . h. . h . ldu"unu ıoyledı. ~ ayali ır ma ıyetı aı~ o ıs 
Varı•••· 30 (Rad10) -

Deniz barra•ı mlaaıe .. etlr
le bir autuk lrad edea cum · 
hurrelıl, Danzlı •• Glclla1a 
llmanlaraaıa Pol••J• için 
laa1atl ebemml1etl haiz ol
dufunu ı61leml1 •e tlemtı· 
tir kı: 

Karıımızda ne lradar çok 
mulıarlp dtkllır •• hart,te 
ale1htmlze ne kadar haema
ae teıebltlıler •ulcu bu1una 
Polonhlar, lıtlklll •tkl1le 
JUrcllarını koru malı için o 
kaclar llu••etlealr •e ıaraıl
maz azmimiz o kadar artar. 
Karada ve laa •• 
ela kuYYetll oldufamuz ııbı 
tlealzdekl •••lfelerl•lzl de 
Jerl•e ıettrmelr için dentzde 
.le çok lru••etll ol•ak lıtl-
JOruz.» 

Varıova, 30 (Rad10) -
Alman1aclakt Polenya teba-

MOSKOVA l\f(JZAKERELE : 

lngiltere - Fransa - Rusya arar~~-
da prensip anlaşmasına va · 

.. ... ....... ~nlaf manın bir kaç 
Uç devlet arasındaki kat~ h kkak sayılıyor. 
güne kad•r ilan edilecef ı rnu a -

Lon~ra, 30 -Sallbı1ettar 1apdacaktar 1938 d~, :::· 1 Yunan donan• 
i L b6t6n ... 

bir kaynaktan aıreatltlıtıae da• e••e • 1 kaılle 
16re, Meıko•ada laılll•, ralar ıtbı Ktef •ı•t• la•· 

P 1 Ro•aDYa Pran11z •e So•Jet mtlmeı· o onya •e ılmıı-
gda JaP ıtllerl ara11nlla Japılmakta dadlara el••" R mu f 1ltz • UI 

olan mtlzakereler aeticHla tı . Pranıız · •llnl eclktıren 
ele bir preaılp aalaıma11na alaedeıtnia akd 1 
•arılmııtır. Baltık devletleri ıarantlıl 

laıllıa •• Fraaııs mi •lsakerelerlnlD cereyaaı 
l f .lr •• 1-..aa •erll•• bu karar ..... ıllerl, s •• ,.ı ... tara •• - - ... 

L m&oab •arelmelrt-•r· 
dan Baltak cle•letlerl iti• c0 • A ) 

tl lleıkoYaı 30 (A. -
11rarla tale1t edtlea ••r•• · Ylk..k 5o.,.,et mecUıl .... 
,ı ••r••le _..afalrat et· b DJaoof, Pr•• 
mtılerdır. 11

•
4•• •• .. • I• '-lr 

.... akerelerla tlerlemeal· da aaset .. ID•• r•• 1 
ed 

L 1 d ··•·r •Uala .... 

-

•tlıca mani teıkıl etlea •a•a • •· d ki 
•• D a Ldl •••• kerelerfD • 

ita •e..S.ata laallıatlea ••• • 1 it •• 
ra, kati aalaı•••ı• .. lrka~ betaatt•• dolayı Dil , •re I 

l l Pr .... ,. •• 1tıı1a.... .,.ı t•· 
.... kaclar 1 &a edl ecell reJI fi.illetle teakld ederek 
••laakkak 1&Jalmaktatlır. So•Jetler Blrllfl•I• meals6r 

Mo.ko•a, 30 (A.A..)_ Ha· Ledealn ılratle ak.il le· 
.. uaa l 

•a1: I• 18,fettlll biti• ıayret •· 
Kısalortl•••• b• .... I••• eıaıb lalf bir te · 

b61lk ma•••ralara eJl6lde ::
11
: elde ellllemedlllnden 

L .. t•ıracl •••taka11ada _..1 _ ... ,,.. _,,., . 
laltak •••letlerl •l•arıatla ..-

masının ma• 
nevraları. 

Atin•, 30 (Radyo) - Y•· 
do•••••••, Allalard•· aa• •• 

alzlnde baılatlıl• •••~:il 
lara ltltlr•lf •• r.:::-.,.ır. 

....... a .. '°" .,...... ıcıad• l>oa•••·· k • tekt•r •••••ralara p • 
calıbr . Aıut•• •••••rala. 
naa deals ta1arelerl de it· 
tırak edece~tr . 

Mehmet Spaho 
vefaı etti. 

Belıratl, 30 (A.A~) - MI· 
aakallt aasıra B. Mela•H 
Spaho •efat •t•lıtlr. 1883 
Tarllalnde dolm•ı elaa ••· 
••tle1h leıaa mlılQmaa 
ce•aatlala relıl idi. 
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A • denizd lngiliz ~
talyan rekab ti. 
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HABERLERİ 
•• '.. • • '#'- ' ' ~ • .... •• ', "' 

.... ·- .,., J ' • ·-· •• 

«Franıada,Akdealz•n losll- lngıltere için, icabında 
tere için tadcce btr ticaret daha enerj ik bir Uzak Şark 
7olu, cneıbur Hıodlıtan yo · ıl yaaetlne illfnaııi.h olmak 
lu •• imparator aiun aktbe- o--üzere Sınıapura on beı ınn 
tl bu yolun emniyetine bar meaafede bulun n Akltenlı. 
lı eldutunu aananlar çok- de mnbım deola ku••etlerl 
tur. hhtld etmekte fayda • r• 

BelediyeMeclisini dün Defi e in aranmasına 
verildi. küf evkalade topla tısı dört gün 

-------------~---------------

ara 
Aktiealz •uhakkali ld in· dır. 

ıtltere •• mlbtemlekelert ıte ltalya ı\\ Akdeolzde
lçln ehemlyetlt bir m6naka · kt askeri Oılerl ve mlblm 
le yoludur. Fakat lnııltere· daaı~ •• hava luı'f'ntler&· 
ala, bu denizi her Ulrlil fer · 1 aır ki \au denizin l111ıltere 
di tabakk6mlere kartı mü
daf aa1a azmetmlı olma11 
baraaı ıırf bir yol olduiu 
için cleitldır. 

Şüpheılz, Londra laa yo 
lla •••lyetlyle allkalı hıç 
bir t•Yl ihmal etme•· Ce 
bel6ttarıkta, Maltada, ICıb · 
rıata, lnkeaderlyede ku•••tll 
lıler kurmuıtur. Sl••Jt Gse· 
rinde teatı etmlt olduiu 
kontrol fiildir. Gemilerinin 
yolu 6:1ertadekl muhtelif 
aektalarda aakert hareket 
•aııtalarıaı her ıon biraz 
daha ku•••tleatilrmektedlr. 

StheJtt•a ıeçıa ı•mlle• 
rla y6zde 10 ıl laglllz bay· 
raiını taıır. Hındlıtan mQ
nakalltının yl•cl• 70 ine 
1akın k11mı bu lııaaaldan 

1apılır. A•uıturalya ltballtı· 
nın d6rtte biri ve ihracatı

nın JHlll da ke•a b• lra 
•aldan ıeçer. 

lnıtlter• Mmra 400 mll
J•• ıterllnclea f aaıa Hrma· 
ye Jahrmııtır. Yuaaalıtanın 
laerılarınıa yarıaına lttlrak 
eder •e TGrklye ile Akde · 
••• •••letlerlae mltematlf· 
1en krediler açar. 

Demek lrJ laılltere lçfa 
Akdeal•I• ba7ati bir ehem· 
•lyetl Yardır. Ger9I eıkl 
Kap 1ohı icabında onun ye · 
rlnl alabilir. Eier Akdeniz 
1 aııhere için ıadıce bir ti· 
caret yolu olıaydı, •aldlya
tını .. u dealzden uzaklaıtır
mak •• lı.Qylece fakırleıtlr· 
mek IUHtlyle ODU yalnık 
kendine hasretmek lıt11en· 
feri cezala•dırablllrJı . 

fakat Aktlenla daha faz
la .. lr ıeydlr. Bu bir ıtrate· 
jlk yoldur •e talimın beıl
ildlr. 

Akdealzln ıtratejlk rolO 
SO.eyı kanalının açılma11n· 
daa Hvel de mevcuttu. in · 
ııltere ile Napolyon arHın · 
dakl rekabet bunu lıbat et
•lttlr. 

1914 - 1918 de Ruıya 
ile Çanakkaleden irtibat te
min etlllaeydl Ruı thtılill 

•e Breat · Lttovak muahede· 
ılatn 6nGne ı•çllebtllrdl 

Bılbuıa 1931 den beridir 
ki lnglltere için Akdentzln 
ıtratejık ehemmiyeti btr kat 
daha artmııtır . Japonyanın 
kuv•etlenmHI, Çto Ozerlo· 
deki emelleri, Uzak Şark 
pazarlarına hlklm olan ada· 
larıa t11alt Londrayı Uzak 
Şarkta mühim kuvvetler bu· 
luadurmak 10zumuaa ikna 
etmlttlr. 

Slngapur lnıtllz üılerlnln 
•• kun·etllıl o1acalıtır. ln
ıtllz Adalarlle Uzak Şark 
araaındakt kıaa yol bu ba -
kımdaa btlbuaa eliemmlyet 
keıpeder. Aılierl nakliyatta 
kazanılan zamanın ehemmi
yeti ticari aaklıyattaklnden 
çok deha •lhlmdır. 

için olan ıtrateJlk ehemadre
ttnl aaaltmaktadır . 

Tıcart •• ıbatejlk kıy
metten baıka, ktlealz in· 
glltere tçlD ılyaıl bir ehe
ml1ot de arz •eler. Bu deniz 
t•llmın betlitdır. Şimdi 
dftnyaaın en ı.n,ak ııllm 
de•letl laııllz lmparatorlu
iudur. lıllmhia dokunan 
herkeı laıılız imparatorlu · 
junu tehdit eder. halya 
btlhaıa «lıllmın kılıcı» ol· 
maja kalkııtıiı zamandır 
ki LoadraJ• kızdırmaktadn. 

itte ltal1an-laılliz reka· 
betinin bauu noktaaı bura. 
dadır, Şarkta, Flllıtlaee, 
M111rda yerleımlı olan, An· 
kara lzerlndekl ltlbarıaı 
idame etmek lıtlyen lnıtl - · 
tere, Ar na •utluiuo lt1alln· 
den bert, ltalyan emperya· 
ltzmlaln muhtelif tezab6rle
rlne kollarını kavuıturup 
aeytret kalamaz • .............. 
lspanyol 
mechıı/il.v. unuıın 
den beri, yeal lıpanyaaın ne 
ıtbl ılyaset takip edeceilae 
dair btrbtrlnl tutmıyan bir 
çok ıaylalar tılnaııtır. 

İıpaayada e••ell rejim 
meaeleal •arJ1r. General 

f ranko, eıkl ılıtemın tama
mlyle mah•olduiunu ı6,le . 
dl. Halkın reyine müracaat 
edllmlyec fi, fakat bir de
mokrul dOılinüldOiü balalı 
me•zuu oluror. Lakin, bal 
kın reyini Ye f •krını alma· 
dan, herkH için müıayı hale· 
lar tHblt etmeden, bltelo 
millet namıaa ı6yllyen ve 
hareket eden bir hük6meu 
kontrol edecek olan iilr 1ialk 
temıllı bulunmadan, dernok 
ruı naaıl olur? 

Buna henOz karar ••rll
mtı deilldtr. Hakikat olan 
ıudur ki, zamanımızda muh· 
telif hGk6met ılıtemlerlnln 

araaıada ne kadu fark olur
.. olıua, ancak iki formtU 
me•cut olllbıltr: Ya demok. 
raal, yahut ıabal iktidar; ya 
pulAmanter rejim, yahut to. 
taltter rejim. 

Şimdi Almanya, hele fa
tlıt ltalya, lıpanyayı iki to · 
talner de•letln mahrekı da
bı1'ne ıilrühleme7e çahıı· 
JOf . 

Y alaız, f •tlzm •e aaayo
nal ıoıyallzm pek f abıl olan 
lıpanyol mizacına uymaz. 
Porteklzde Salazarın her 
haoıl 'bır aerbHt fikirden 
m6lbem olan otoriter bir 
tecrübeıl vardır. Bu tecrübe 
lıpanyol milletine çok tHlr 
ediyor. Tamamtyle maziye 
dönmek tıtemlyenler böyle 
bir tecrü'-eye temayül göı· 
terlyorlar. 

Aoaba GeDeral Fran"ko 

_ _,,---------~= 

Meclis dünkü toplantısında 
elektrik mukaıJelesinin' lea-

. hine karar l>erdi. 

İlüktlmttre satın alırıan şehrimiz ıltl<lrlk şlrkdi 
l\eledlye Umumi Mecllıt 'ba atd proJealn miinakaaa-

4'0n 6ileden ıoııra fevkal. ya çıkarılması ve bu proje· 
lde lçttmaıaı B. Naci Koda- ye ald masrafın da mllnaka· 
•••ID relılltıade yapanıtır. . le yapılmak ıuretlle Yerli 

Bu toplantıtia ' elektrik ıır - meal kararıaı •ermlttlr. 

keli•• •ertlmlf olan 30 ıe- Elektrik tlrketl yakında 
ne imtiyazın feıblne ve bil- Nafıa Veklletlnce röoderl• 
kQmetce ıatın alına• aynı lecek t:.ır heyet terafıDdan 

teılıat bıdellaln 15 ıeae teslim alınacak •e l tem . 
zarfında belediyeler baaka- muzdan ltlbaren hükQmet 
ıına 6denmHIDe karar ve
rlh•lttlr. e. karara ıöre ta· 
tın alma bedeli 245 bin lira 
olan elektrik aantralı~lpotek 
edilecek •e getlr4'1il hasılatla 
-,..tueuı 1 ~ ••••.la 1.- - l ya ırı acakhr. 

Meellı bundan baıka ıehl· 
re ıetlrllmeıl kararlaıtırılan 
ve irtifak balskı heyeti vekt · 
lece •erilen Çataldai ıuyu-

heaabına çalııacaktır. 

HOk\imet buna aıd kanun 
çıktıktan ıoara teılıatı be · 
lıdtyeye teslim eclecel&Ur. 

mnn pıyange. 
Ankara, 30 (Huıuai) 

Mtlli pl1aoıo teıkllıne dair 
olan kanun IAylhı11 BüyQk 
Millet Mecllılne verHmtıttr. 

u mü~~ t zarhnda iki arayıcı altın tınıkılırinin ıi.; 
mll~üüü 111i tııbiUı uğıaşıcıklıı ~ 

Ast:ıdJ• mahalleıtnclen Kl· 
ıım oflu Roıen Keç tle, 

K.a•a&>lat mabatleatnclen M~b· 
met otlu lbralacm karmakeı 
larafıadan Karaoilan ma
hallealndeld Merket Keiman· 

danlı· ı b!ba ı ~abçHtade 
define aranmakta olduiunu 
dCln yazmııtık. 28 •• 29 1'a· 
ı&lran tı!nlert Mılll Emllktan, 
Maarifte• ve Emnl1ctten 
birer memurun nezareti al · 
tıoda Japılal\ liaİrıjatta 
Wlmdlf~ .;uuJDr h!Ç lr fftf 

Vilayetimizin 
zeytin 
mıntakası. 

'tlbklyıde zeytla yetlttl 
re• rerlerlb bl_. .. lrlD~ olan 
m nasehetlerl nazarı iti
bara alınarak beı mıntaka · 

ya a7rıldıiını ıraemı,tık . Va 
llJe\lm2'le Çanakllale •ill 
yeti bir mıntaka olarak tea · 
bil edtlmtıtlr. Zeytin mite . 

'ha11m Nızamettl Turıay 

Ziraat Veklletl merkez tek· 
ntk m6fettlıllilne, Balıkeıtr 
............... eıuıl' 6tı;J '8U alU-

tehaHJllıiına da Çanakkale 
zeytin mütebanm l!ekl 
De et &ırk lfta maaıla ta 
ylb edılmııttr. 

çıkmamııtır. 811 bahçede 
iki teaeke altı• buluaduitr 

nu ı&ldla edea defineciler 
clOrt ıila aoDta tekrar haf• 

rı1ata baıhrataklarıaı .a,l&· 
terek arama;ı dla bırakmıt• 
lardır. Bir ka~ ı6a dell•eaill 
yerini tayla l~ID alr•ıtıkta9 
ıoafa tekrar f aahrete i•ie' 
ceklerlnl btldlrmltlerdır. 

Kendilerini• 1G1let1ııınt 
16r• iki tetıiek• altın bii 
bah~e e trB;;lt ı i!e liaCI•; 

••••l ı&mÜlm~ıtÜ • 

1 RADYO 1 
-- lRllll RADYOSU -

D11 l g a Uzunlllgl.JS 
1648 a. 183 Kea. i20 kriı 

i'~Xı.i9.7Uı. t~i9SİCca. io ~ ... 
ff T.A.P.51,70la. 5M65Kca. 20 K ' 

ı - Y · 939 • cuinartt l ~ 
ı 3.30 Proiram 13.35 fer 

mllzill 1 - .•... - R••t 
peır•••· 2 - fıılurl b~J t 
Raıt ıarlu - Hatltöı til 
aazlı yarı. 3 - Sadı t1öi· 
ıH - RHt tarlu - f.I• 
gözlilm. 4 - .... - lt•11 

ıarkı - Çalıma bak ef•~' 
5 - K&zım l:Jz - s.,,ıı· 
araban iarkı - A1rılik Bi' 
kadar acı 6 - Hllı1eyta f ab'

1 

- Tabir ıarkı - Uzakt•" 
baktı ıeçdı. 

Avusturya askerleri ile Gestapo Erdeğa giden heyıt geldi. 
arasında ..J l E•vellıl ıüa Bandırmaya ve 

14 00 Memleket aat ati' 
rı. ajani ve üıete&roio11 · 
14.10-15.30 Mozak tD•0

' 

m6zltl - Pi.) mUBaaeme er• oradao da E'deie ;ttmtı 
Oohemya ve Mo,avya,1 yanın Vyıkov ıebrlne ,•r- olan Parti idare heyeti din 

ltıal etmlı olan Alman or· leıtlrllmıı olan •e kamile• gelmııttr. 
fdO' 

18.30 Profram 18.35 A~ 
aık (Btr uverUlr - Pi.) 18 

du ku•Yetlerıl.e A.lman ıızll Avuıturyalılardaa mGrekkıp ----
pollıt Geıtapo araaında ıtd- olan kıtalara meaıup bir ne- S l~hll i~lırİ. MGzlk (KGçlk Orkeıtr• ,.,.., 

Şef Necip Aıkaa .) 1 - f.O'' 
detll lhtlllflar çıkhiı Praf· fer bir Pruıya ıubayının ıu- V 

Sıhhat MüdOrG Saffet merlch Kalman - H•Jl•lt dan bıldırılmektedlr. Morav- ratına bir tokat vurmuıtur. 

bu tarafa dolru mu döne- c .. tapo kuv•etlerl aıkerle· 
rla bulundukları barakaları 

eek? Yahutta, krallık taraf · 
tarlarının tHlrl naa1onallıt 
ve falaojlıt hareketinin Qze. 
rlae çıkaralı, Madrlde o on 
Oçiinc6 Alfonıu ıetlrlp nlba. 
yet krallık rejimine çıkan 

baatt bir lılibat devreal ola 
rak mı kalacakhr? 

Ô1le ıörüaüyor ki fU an· 
da, Preaelerla ardında b6y 
le bir karıııldık bQkOm 16 
rüyor. Şara11 muhakkak ki, 
lıpaa1an1D dıı ıı1a .. tlne, 
dablll •azlyet kumanda ede . 
cekttr. 

lıpaayadan nıuhtellf ha . 
vadfı kaynaklarlJle relen 

haberlere inanılacak oluraa 
Madrhlde ve lıpanyanın bir 
9ok b61ük merke:ılertnde 

ruhlar hlll yatırılamamııtar 
Eler General f ranko, ken· 

dt ılyaıi eserini bozacck ta
bjatta herhaaıl bir hareket 
Jarathrmall lıtemezıe gayet 
tedbtrlt davranacaktır. Mem· 
lelretlnla arazi büUinlüfünü 
•• lıttklallol idame ettlr~ek 
i~D birçok kereler teyld et· 
tlfl için, f rankonun fdareıl 
ıamlml telikkı edllebıllr. 

-Le Solr-

abloka ederek 60 ktılyl te•klf 
etmlıler, bunlardan 9 u mil· 
aademede 6ldürülmüı, geri 
kalanı Almaoyaya ıönderll
mtılerdır . . 

f ngilteredı erkık tale~aye 
dı yeme~ pışirmek öğrı

tiliyor. 
' leıtlterede Vtmbledon park 

kolltjlnde erkek talebeye de 
yemek ptıtrme öirettlmeye 
baılandığını laılltz gazete
leri yazmaktadır. Bu kollej 
talebesi 5 yaııadaa 14 ya
tına kadardır. Çocuklar ga · 
yet rüiel yemek plılrmeye 
baılamııtır. Mektebin direk· 
törG erkek çocuklara icabın-
da annelerfae yardım ede
bilmek için yemek peıtrme 
6ir Uldlflnl ıöylemekteyae 
de ftarl aile hayatında bunun 
lGzumlu bir ihtiyat olduiu 
anlaııllyor ! 

Yfne lnglltcrede Gloucea 
tcnhlrede ae dlier garip bir 
mektep teıiı edllmııtlr . Bu 
mektepde' bütün dünyada 
lıplrtlzme tecrübeleri ,.·apa . 
cak lıplrtlzme m dyomları 
yetlttlrHecektlr. 

Ôney tle hükumet doktoru 

Cemalettin Ayıen Çalııı• 
Göfem9epnl k67Gne gide· 

rek aıhbt tedkılderde bulun

duktan ıonra döDmiltlt!rdtr. 

Adliye tayinleri. 
Ayvalık ceza hi.klmllilne 

70 lira maaıla Bolu ceza 

hlklml Sedad, ıehrlmlz mOd . 
delumuml muavfnlltıne J1• 

llhlye müddelumumlıl Nail 

t· dalı kadta ôpereUndıa (po 

purı) 2 - J. Strau11-Ş•'~ 
htklyelerl (Vatı) 

19 15 T6rk mflztli (foı~ 
aa• f aalı) 20 00 Meoılelı' 

o· 
ıaat ararı, ajanı •e oıet• 
rolojl haberleri. 20 10 Net'ıı 
ll plaklar R. 20. ıs 1'6' 
mQzlil 

l - · . H p•f .. - ıcı• ..,,,.. 
revt. 2 - Refılr Fer••" ., 

fil"' 
Hıcaı ıarkı-Mahmur u 

~·· larda batan ıüo. 3 ...- ~ 

E k
• ..- lek Hiç - H•cn ıarkı Ç~. 

S ISB~İr sılma mücadele m•d•n bır 11bza ka1bı.,,c1·~· 
· • ,. • 4 - Lemi - Hcc.s •'' 1,-

tayla edlhııltlerdlr. 

rBIS ığı. - Se•erlm her ,oıell ·~, .. 
Bahkealr sıtma mllcad r den eaerdlı. 5 - Şeoı•''.ıı 

IAb ee r 
a ıatu•u tefı Rıza Erkıao, Ziya - Hicaz ıarkı - -· 
Eıklıehlr · 11tma micadele b h bl _, a tımdır ae 1arl • 
relıllilne tayin edılmfıUr. dır. •* 

~ . , ~ 
Neşriyat . . 20.35 Tork mOzl~• ( ,• ~ 

-._.;;.,~--: 1 türküleri) 20.50 fCo011~ 1 .0 
Yem Adam coıı pot ıuka ba·~, •• ı.,ı> "''~ 

H f 
1 

Temııl 2Z.00 Oaftahk 'ıı 'J" 
a ta ık Yeni Adam mec kutuıu (Ecr,obl dtlltrd•) I•' 

muıuınan 235 ncl aayııı çılr Mo ık (C 1 1ıı10° 
1 z 4'peret ıe • 1,ı• mııtır. •mail Hakkı BJtltacı rı - f. .... J. ) 2J 00 SoJJ , ~· 

oğlunun, Supbl Nuri lıerJnln habr,rlert, zfreat fth•cıl ':,, 
HGıamettln Bozokun ve dt- vl'lt ı_ b •-ut 17 · i h .ı. ' .-am lyo-nu• ,,-
er mu arrlrlerlo değeri& hıı fJat 2:i20 MOı:Jk (Y' 

yazıları bulunan Yeni Atla,. , baod _ PL) 23.55 ..-..ı' 
mı tanlye ederiz. ki . .,,. projram. 
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Altırn efsu
nu vepoli
tika sihir-

Büyük harpten bu güne kadar lngUiz Kralının jokeyi kar 
baldı. Avrupa devletle i kaç devlet Lo•dradaa yazılıyor : 

lagllJz Kralının buıuıl jo· 
keyl, 2-' yaılarıada John 
Kruı, Nev-Caetledekl bir av 
partlıln• yetıımek Ozere 
tayare ıle ıe1abate mec
bar olmuı •e AmerJkaa-1 . 
ıtll:ı kump oyaıı•ıD D. H. 
modeli bir tayareıale J la 

• • değiştirdi .. re ısı 
bazhğı. 

1 
Francais Perrou X 

, Parlı Hukuk Fakıilttsl Prof tsörlulnlitn .J 

«Umumi harpden ıonra 

Anupada bir çok deflttk
hkler. oldu. Anapa barlta-
11 tlimaaıeu anıtı. Bazı 

memleketler ma aılaıadı . 
uıları b6ytld0, baıaları ıl· 

ltndt. f erlr.ıe f•nt de•letler 
«Paranın ~tnit •e #oakİlyo ' veJG m~deol parayı temıll kuruldu 

•• m
1

eaelelerl birbirine ~ılu · eden bir vara'• do tan·lye Yıne umumf har,den beti 
ıu

1

rette merbuttur. fktnclılnt . olunmalarına bailıdır. BÜ ~•rapa idarecileri aynı yol
halletmeden blrlnclıloe tam itibarla, aıhal ıahada, . ma; da yürüyereli flr ı Hnedea· 
bir ı•r•tt• ce•ap •ermek deni para daha az merl ola beri ıu1hüa mu~·atal'!aeı ı te· 
llllmkGn deitldır. rak, fakat daha derla •• mln ettirmektedir. Muhtelif 

Meıell paranın 1adece daha eaaıh bir ıurette mG- de•letlerde, muhtelif kral · 
bir ibadete •a1ıta11ndan badele •aeıta11dar. lar, relıt&umhurlar ortaya 
lllaret eldutu ıanılırea, mi- Parı Y8 zaman: çıktı . Memleketi Jdar• etti· 
l:tadelelere lletlık edelallecek Para kıymetlerin mubafa· ler, ıonra yerlerine baıkala-
oİaa •• eclea her t•Y• para zaaı •HıtHtdır. Bu nekta rıaı buakarak çekildiler. 
dem•k leaı; eder. Paraya Oaerlnde CbarJe1 IU.t, lue- 'Veyahut ildiler. 
baık• bit fonlulyon izafe dl •e paraya m tealhk dbk· Her me le.et bit ~ok 

chltrie bu llatka İonktıyonu trlalerln tarihi» ( 1 ) ttlmlt defalat de•let tel•I deilıftr· 
l~ra ede• her ıe1e para de gilael eaerliide ı•rar 'fe kCJ•· dl. Ancak liı r ~entt,ı dal· 
"ılQaeİi: llzımdir. vetle duruyor. Öaa ıÖre pa ma b'akl kald.ıi SuJ~ . 

Pataya atfedilen anane•i ranın bu fônllıtJÖDU en eiu- f'akat ; iıe jai1k ki,· İOD • 

fonkılyon1arın tadadı •e 1ı •e oell • mbarıjle' yeıl· iaman1ard
1

a aı\li\ bofaz. 1 
a LJ ı · · · --... lıııır1n ma· oe kati mahiyeti haiz ~lG· lanaiak tehltkHl.nded'•;. 1 , •• ı ı ba ro11aaıy·-·-· ı 

c1 •• 1 para (•• bllha11a altın aıdar. Ftınsa H Jsvıçra :: 
Para) tle dtfer mQbadele Bu loalut10 mGbaclelo f !'anıada de•let rtıf&ıııı 
taeıtalart tarafında& ijbı vliııta t lanktlJOnUncfan 8.ıı mlddeU ,edJ ıene olduiu 
derecede; afni farlatr lil•de c~ ,.,ı;. Beiiliiı fJa;•y• (m . halde, ,.dı ..... c1. alta ci~T · 
e aynı neiıC.letle icra edil · aıırdı teıkıl eden lranklarrj let fıtHI ulJfmltllr. Mllare · 

tüedıfınt ı3iterır. aldııı• aoı~ 4 ietınmem~ ede Fran' ••••teum1aur• 
Para Ye klymet: ınzumlu e11alalın bedell:Jı ··a,mond Pot:nC..re ıdt. 0.-

tiata ktymetlerlD bit mu 6dlyor k) bunu eltmdeD çı. dan 10ata1 buaüne kacfat 
~•yete •Uıtaiıdır. Para fi kardılım an araaloda ·ama• •azife almıt olaa bf~ telttn· 
'allar Ye paiar ••ııtaetyle, ıeçer. Paranin milbadele Y&· ı· derı y lnızca M. Albert ~b
'•nt dalara ı~tımalleithm•k ıt .. ı tiıımelfnl Sörebllmeıt run ıle C .. ton Dumergue 
~İymıtlerl (fa eaer. Bü IU- için, tlade ettıft kıymeti nıu· yedt senelik de9reftirlnl dol· 
Garla İuymetln i~tlYa tttll llafaza etmeıl lazımdır. darahllmtıler, dtierlerl Pau1 
(tu ••Ja bü ferde hlı ) ta · Fellketh enflaıyon tecr6 Deıcbanel, Pa l Doumer 
-.iaaıly e 16bJekt1f bir k11mı l»eletl bu zarurefl meydana •• Klekeandre Mtller"od 
ldfı;. eder. Aynı :iamanda koymuıtur P.ra artık mü· hep llirden ancak altı ..... 
k ıyal tAbıtlerle ıİade ~ 'aan badelelerde liullanılmıyeraa, •azlfe ılirlliOfleırdlt. 
lciyaietlerlil saman •e me b.u kıyaletlert ~hafaza et· F·ranıada, ylrmt tenede 
lclıa içinde ıDratll bir yakın- medıtıae dolllet eder. Artık altı de•let relal • deltımlf 
l•ımaııha m(haade eder. luymetlerln devamlı fahıdı tken, lı•l~r•de mltarekeden · 

~ata • kaaar t m btr lı · olmaktan çıkmııtır. Onlara beri ıe9en yltaıl HDe de 
tıİctara ıahlp öluraa bti röl iht.~ftt etmtıttr. tam yirmi de•let relıl aeııı 
ele ci kadar ıera edılır. Al En anndehk hayatın tec- mtıtır. Çünkü lı•lçre lcaaaıt· 
taa para biç ıtlpbeelz bunu rübelerl araıinda jyn• zaıu · larıaa 16re devlet relıhil 
'-Pınak ıddluında olamaz. ret kendini ıaıtermektedlr. m6ddetl bir Hnedır. Ve bir 
.\ltın emteanıa kıymeti altın Bar mthtabıll ve1a iktisadi relılcumhurluk 1apan, mu · 
~•de•lnln çıkarılması ıart- mdteva11ıt ne zaman parayı teaklp HDe tntllulp olunmak 
ltıQa, Claha umumlJetle en· almarlyle ıarf etmeel araaın- hakkını ka1beder. 
~•rau,onal jiatarda arila da u~un btr f aııla 1eçme1t· Krallar: 
talep arat1ndakl münaaebete ne mOaaade etmek meeburl· 
b A. •rupada bir çok krallık 
•llıclır. Herhalde ıura11 Jetinde kaha (kt ziraat için 

ve imparatorluklar da •ar 
lllıuhakkakhr ld elhn para kaziye budur) buıt «mCite · 

dtr. Bunlardan altm m6ta.. 0lıttka arzularına, ölçlb6ı da •!l krediler» yerine terci · 
t rekedenilerl aynı inalın lda· 
l•tebbiblere, idare edenlerin ban madeni para arar. 
ı lıt d re.indedir. 
~ r:tlk ıbtieaıtaD mabrnm Hallı istikbal arasın a 29 Temmuz ~900 tarihin· 

: aa nt\anQnlyetlertbe L:artı küpril denberl nÇnncG Emanuel 
ltr frendir. l\ltın para , kl · Bu tahlılıa >tı iında, para ltalyayı idare etmektedir. 
l~t Para batar atbl kolaylık- uballe ııtıkballn aruıoa bir 2Z Haziran 1906 dfloberl ya 
l hratılamaz. Altın drnl· kiprtı kurmak» lmkioını dıncl Hakan Noneçte, 8 
t~: •fıun bGyf'ilr ılhtrbazla· nren bir mQe11eae olarak &.lnunuev•el 1908 denberl 
•th "• bayGcü çıraklarının göze farpar. D•ier bir çok beılncl Gfiıtav laveçle, 1912 

lrlertne mukavemet eder. müeHeeelerle beraber uola- deoberl cınuncu Krlıtlao Da 
Para ve mübadele: oın» oımuı otana •e olaca- nımartıarda, 1918 den berı 

~ l>,,a hail bir m6badele ğa eareıntııızca bajlanmaıı · Borlı Bulgarlıtanda, bGküm· 
.a'•ltaııdır. Bu itibarla, ma· na lmkln verir. faulaaız ı6rmektedır. Bunlardan maa· 
~-~· 8 ~,kı Plraoın QıUlnlllu, tik terakkllere lmklo verir. lr da bir de kraliçe, Hollanda 
baı 1ıta •lllnlr ve battl kay· ne•i ıllortacıdtr. krallçeıl Valbelmlne 1898 
~ "'' ıtbı a6rGnür. Kliıt Madeni para, dlier teda . den beri memleketi idare et 
d:~•· trnıUedavll kredi» ma. •Gl iletlerlnden daha kolay · melıftedlr . 
~ den daha mGteharrlk da. lıkla, kıymetlerin mubaf a . B.lçlka da 1934 aeneetne 
,: llt •ılu~tıladır. Onlar da • zaaı rolünQ oyaar. Altına kadar kral Albert tarafın 
tllltll ht:ı:aıetl g&rOrler. Bu. . bu imtiyazı bahıeden bGtOn tarafından tdare edılmtıU. 
~ '-l-. beraber bazı ıartlar içtimai ltlyatludan ve bü Şımdt ı.e hakimiyet Oçüncü 
~~ bll:ı:ı hadler dahilinde. tün ananelerden maada, Leopolddadır. 
\ııb,1cı1c. taka• am•ıt1elerı alını ozık kallteıe~\ .. ehın- Romanya YI Yugoslawya: 
ı t ~lll ti 1 d e iki mil- unlar için arzu e ı tr 0' Ramanya tle Yu,.oıla•ya 
'\\ e n çln ev J ı bir metadır. • • 
t 't'aıınd kadar tnkt · 18 arı 0 an nın va:alyetl karıııktır. Ro· 

( •t • ne b tellk altın paranın idare 
~ı~~,:ıı olurea olıun, f u edeniıırln patavabızlıkla,rına manyada kral Ferdlnand &l-
'ı \ eleletln muayyen a • bir muka•eme dOkten ıonra, uıulen bilyük 
''•ı ~:la • taafl1e edilebilme · ~ar:~h~;·:~~uluo·u ıöylemlı ojlu Karaluo tahta geçme· 
~ •ıu daktk •• munta c d ıl icap ediyordu. Fakat, o 
\ '-' llı uı... Paul Valery htr yer e 
'~ı r t kaide devam ve . d i u telakki tarihte Karol memleketten 
\,~ •dllebılmelerl ) ancak \\amamlJle 

0 
' uzakta

0
buluaduiu lçla mil 

)'l•rl• ma~ID' para ile odllmtH bile taktllre f&J&D 

teveff a krA. •• toı UDU Mtıel Yunanistan veJspanya: 
talata aıeçmıı ve J 930 da Yunanı.tanda tlstoel J~;J 
memlekete avdet etmlt olan kral Kooıtanlloln yerini ••
Karol oflupun 17erlne tahta mııtı 1922 fakat btlilaare 
geçmtıtı icap edene Mııel cumhuriyet rejlmtol kabul 
llalncl defa tahta çıkacak· eden Yunanlılar bu ıektl:• 
tır · uzun mGddet bir çok ~e• et 

Yaıoıla•yada da •a:atyet relıl detııttrdtktea ıonra 
J S k ı .... karıııktar . 9 8 eaeıtado tah· yine krallıkta karar 1 

tıa •arlet bulunan Alekıa tardır 1935 .. 
dr bırıncı Pı1erta aınmnnt lrpanya ı.. ı 9J ı aıaeela• 
mlteaklp tahta çık ıı. Fa- kadar tiçftncQ Alfooıuo tda
llal bJllbere kendi de btr reılnde bir krallık idi Bu 
ıul aefe urban 11tml1 oldu · 
iundan ofla ikinci Pierre 
tabla ıeçmltU · Bu ıuretle 
mltarekeden bert Yugoıla ... 
yada 64 kral deiltmlt 
oldu. 

tarihten ıoara cumburl,•l 
kaba) .edllmlf •• M. Alcala 
Zamora ılk relıfcomharluiu 
yapmıf. Fakat, 1936 ıen•1• 1 de ıat · ,.nde tazJlk aetlH• D 

(Sena dördüacCl ıa1fatla) 

Kızdırılan Buldoğ kö
peği ısırmada ö ce 

havlamaz. 

çıkmııtır. 
fakat ba•a 90k bulutlu 

oldui• için tay1are ıık 1111 
,olue• lraybeaerek ta1yare 
lıtaıyoalarıadaa tıUka••t 
ıetemııur. 

Volfloıtoa tetaı1oauaa 

ıelen bir tıhtz taJaHDID 
ıaat 12,30 da gelecell•I 
btldlrmlf bund•a ıoara bat· 
ka biç bir mal6mat ah•
madılı ıtbt m11a11e• •••tt• 
de tayrar• meydaaa lam•-

mtıtır. 
iki tık m••zu• balaı•l-

maktadır. : 
Tayare ıtmale dolru d8a· 

mlı •• denlse düımOıtir. 
y abut bulutlar araıınia 

yal •• kaybeden tayar• 
me~hul lıtlkametler• ılt · 
.. ı,ur. 

Her tarafa S. O. S lıaret-
lerl yerdmtıttr . Jok•JID ara-

j;' o.kat bir ke7e de taırdi mı ::::::~!!0.~·:~lr.loOktlmete 
bi _j h b k 0"' f . loılllı: hOklim•tl ı•n~ ıp. 

T aa a vını ıra m ~· u balmak için her tGr· 
batma· ' t1 1ıtrd1 mı &ft daha aYIDI r;c::dblrlere bat yurmuıtur. Taymfı 1azete1I 

lıal11fnde fazıyor: 

•Almaa amum1 efklrını 

idare ednlerln lneılaz de•· 
&et ada 1 rıaıa beranatları 
nın l.a•ıkt kıymetlerlal lak 
dır etmek ve o ıaretle hü · 
idim •ermek lıuıuıuodakt 
zahiri aclzlerl.yeya ıaınıyet
lerl beynelmilel ·uzlyetl• en 
t Hileli tezahlrlerınden bt 
rtdJr 

Betbmann Hollweıln 1914 
HDHtnde « kalıt pDrÇHI » 
diye tanlf etmekten hoılan · 
dıfı bir muahede için loıtl
terealn harbe ıtrdlftlnl mu· 
ıahede etmekte• mOte•ellfd 
hayreti, BüyGk Brltanyanın 
veya mOttef ıklerlnln meof a 
atlertne meydan okumaıı 

takdirinde bu memleketin 
tekrar ılllha Hrılma11 üze· 
rlae Alman milletinin düçar 
olacaiı hayret yanında hiç 
me1abe1ınde kalacaktar . 

Almanlarla ltalyarılara 
mütemadiyen loglllz lmpa
ratorluiunun lobttat halinde 
olduğu ıöylenmektedlr. Fa
kat böyle ıöyllyenler, ıon 
derece tahrik edıldli• zaman 
bile Buldoiun mrmadan e• · 
vel bavlamadıiını beeaba 
katmıyorlar. Fakat btr kere 

bırak aa t• · J. Kru• buluaam•••l1 tak· 
Alman ••. alJ•D ••ZlteOll dlrde bu lnılUz ıporu l~l• 

d k k • Dril ço•· blJu·k bir kayıp olac•k. lerln e, pe ço d •• • 1 
d k ) r yar " Ç6nkl Jok•J Kruı. •· 

mey ani o umada let •da• tır. k lal elaem· 
bu hal nglllz •• d kları ,ılterede blyl r 
larıaıa ıöylemlf ol uıtıda· ml1•t •erilen atlı ıporu• 

kttao• üatatlaraadandır. 
autuklardakl H elerl•• rr•t yirmi yaılarıacla tk· 
ltnı yaalıı tefılr etili "' ı 1 eli en kralsn lalz•etla• 1 rm 1 
eebeblyet •ermekl~.~~fakııa v• o tarJbtea uıa.aren ~lr 

Çemberllyn tl• ukabe· çok Jarıılar kazanmııtır. 
«Kuvvete kuvYetl• 111 

1939 Seaeıl içinde bll• 
deki oıti· ff ki t le edlleceil• ıuretlo ile ondan f a•la mu•• • r• 

kerrer ihtarları fUllfat temin etmlttlr 
kadar ı tld 

teeyyid edıoclJ• 
1 

J . Kruı tem uz ' • 11
• 

k o una, oda e•leaıcektt . Nı1aal111 
meımu olmıyaca içi• Mlı Barbara Hl••• feci ha-
bu hal, bltilD dOaJa 

O za - Lert 6ireatac• ıolukkaalıh· 
bir felaket olacaktır· f t • kit • - lını kaybememlt ve: 
man laıllterenin te f il - Ôyle 6mlt ediyorum kt 

m•D ar 
mekten hiç bir za ı taJare mHlluren btr yere 

bir thtl•• bl 
olmamıı oldulu 

1 
ıeç· la tı ol•c ktır. Yok•• r 

olan mibakerel•r de•r lraH menuu babıola•H· 
mlı bulunacsaktırw ıt.t Nııaa1uD ıai Te aıbbatte· 

dedlll 1 d ı im Çemherliynıo belerin- dır. Bun an em n · 
Almanya hakııs tOP kdl Demtıtır. 

ye •• ma 1----~-~:-:'7.: den ••z ıeçınce ,.. daire · mtyeılnln bu ttımadıaı blı· 
bir mlll~tle ma~~ı:~toıl ıu · bGtla ku••eteadlrmtıtlr . 
ılnde ıorOıme:Y oldufunu f ranna kabtaeılade artak 
rette ar:u et•e~t:dar gayel M6nlh koaeraDH ııraıın a 

~~;!ıı~ı~c:ı~letler araıdıadhaa oldulu ıtbl (berıey bahaıı . 
1 ma •• a na ıu\b) taraf tarlılı tama-

meaud •tr an •I k mile ort d n kallamıı 
b&yük bir refah ıOoüa• a-

l d buluauyor. 
vuımak olma 1 ır . _ 

Alman a Fransız cep-
Franatz efklrı u umlJ•· 

ılncle bu dellıtkllkler ılae· 
mada btle derhal ı&rC&lmek
t dır. zıra Franıızlar geç• 
HDe .1 rfıoda ılnomalarda hesinde tahşidat mı 

yapıyor? 
t ı. aldırıt edtlm•d•i••1• 

lugılız a•zetelert yaz•r•r= 
Almanlar Fraaeız · Alman 

hududundaki Sle8frled lıtlh· 
k&mlarıaa yeniden AlmaD 
kıtaları tabıtt elmfılerdlr. 

Fakat hldlıe Fransız ef 1 . 
klrı umumıyeılol brç bir ıu · 

retle tehyiç etmiltır. G.ze· 
teler bu habere karıı tama· 
mile lika1ıt kalmııludar. Bu 
yazlyet ıeçeo eylüldeki tah 
ıtdahD u1andırdıit panikle 
çok dlkkte ıayan bir tezat 
göıtermektedlr 

Franıız halkı Httlerın bu 
hareketi bir lll6he blöflere 

ar •• d ı 
bl6f dejtlıe de aldırff e '" . 
mı J'ecef lal ıöylemektecUr. 

F aeoelkurmaylıfı raa11:& D 

da ayol kaoaaHadır. franııs 
ve loıllls ıukerl hazırlıkla· 

t bir nıa:ıat be1len-
rı•• am 
melt:tedır. 

Bu b8' lıe Çekoıfo•akya· 
oıD Jlbakına takip eden gOa'
lerden beri f rauıa efk6rı 
umumfyufnde bOyük btr 
dellıtkllk •ukua ı•tdıaını 

16,termektedlr. Yakın Şarli 
ta TOrkJye ıle yapılan an
laıasada fraaıı• •fkarıumu· 

lf rcııllDl•rfaf, 
AIDYD ı•Ç I 0 a •• 
maoe•raf•rJ111, ıp• J .ı 

bomltar•ı-
çıadtt!ıl tarar• . 1 

1 ,öıter•D JUrna 
aııaD arıoı 

fJllmlerf Aılklr bir •eadlt• 
•• korkuyla ıeyretmekt•· 
dtrler. 

şımdl H&tler •• Mu11ollol 

1aıtertllrken 11lıklarla kar-
tılanıJor. Koat Ctaao •e 
mareıal Görlnr kahkahalar-
la k rıılanıyor. Bu ıln Fra
aıada artık ıll&blaamayı ar
tırma harbe ı8r81deyfcl bir 
bareket olarak tenkit dil · 
mekte, btlakJı Fraaaız •• 
laglhz ku•vetlerınlo artııı 
•• yeni mfttteftkl rt eayestn
de ıulhuo kurtulacaiını ka
aaat b11len•ekte•ı~. 
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Altın efsunu ve politika 
sihirbızhğ1. 

(Baıtarafı üçüncü ıa1fada) 
htr formül h lınde) der ki 
hır ıanat eıerlnt «mlelllfla 
çekmlı olduiu mGtkGlatla 
llçmek llzımdar .:t Harbla 
lataç ettlil Dllkdl ıanıablar 
üsertnde düı&nülecek oluna 
bükümetlerıa, keDdl de•l•l· 
lerinln refah ••bayatını te· 
rula için altın paraaıa •e 
bunun mubaf ·~•ıını fca1t 
•ttlrdlil mGıktlllta katlaa · 
mamıı elaıaları eJefe 1aya11 
16rQlQr, 

Kıymetlerta mvlaaf asaeı 
fonkııroau tebarls ettlrl• 
llace, Cbarleı Rtıtle birlik· 
te ka~•l etmek llaımdır ki 
'-•ılakl tarlht ı~rtlar lçla
tle •• mGkemmel para a• · 
ne altıa para olarak kal 
••ktadır. Franıada altın 
efeu11culuiu hakkında bazı 
müphem nazariyeler, tnılltz 
dllıacle yakın zamanda çık· 
mıı paraya dalr bazı eıer · 
lerln pek acele okua111a11n· 
dan raalıı ma'ftmat almıı 
bazı lktlıat pollttkaoıları ta-
rafından ortaya 1ayılmııtır. 
Bunlar nazari araıtırmaları 
oportGnfıt parllmento ••el· 
zelertntn tedavüle konulma · 
ılyle karaıtırarak, halle yı
lanları araeı•da ıentı •e 
memnua dtnleytcller bulmuı
lardır . 

Yukarula kaadettlilmlz 
ilf foakılJODUD OD dekuzÜn · 
cu aıır zarf anda kliılkler •• 
ltii1Gk aazarlyecıler tarafıa
tlan ortaya koDmuı oldui• 
tllkllate t•Jaadır Seauacuı• 

huıuıanda lıı:atlyetle terar 
etmemlılerae, laıç olmasıa 

bunlarda• hiç lıtlrfnl •••t
mamııtardır. 

Ya•aı ya••t. tarihi hldl
Hlerla teılrl altıntla lıtlr ml
eelleı teı elıı:kGI etmfttlr. 
Harpten eT•el, altın para •• 
eaun 1arb11t teda•ftlG mtllt 
•e beynelaatlel mübadelele
re temel vazifesi 16r6yordu. 
Bu •atieei para file• kıy · 
metleri mu haf aza ediyordu. 
Ba rol • kadar aormal ••
rette buıule ıellyordu ki 
para meHlelerı müteha1111 · 
ları nihayet onu thmal ettt · 
ler . 

Bazı f onkslyonlara gösterilen 
müf rlt dikkat 

Bundan ıkı aetf ce ıerlıt 
ııkarkl hlll busGn kencltal 

• hl11ettlrmektelllr. 
[T•ell paranın btrlacl •• 

ikinci fookılyonları (kıymet 
lerla mukayese •aeıtaıı, mil 
badele, •HıtHı) ifratla teba 
rüz •• bazau talylr edil 
dt . 

Leroy Beoaltea paraaın 
btr •alorimetre - kıymet 
ölıen ilet oldufanu ı6yler · 
ken betaat Ye sarahahlsltk 
ıu~unu ltltyordu Tabiat ilim
lerinde• yapıl n teıbtbler 

aydınlatmakta• ziyade yolu 
ı•tırtır. Bllhuıa f6bjektlf 
kıymet opjektlf bir büylk· 
lGlı tleflldır •• ötçnlemes 
Para, daha f azlHına ııtme
den, para mQbadeleılaln •• 
ftatların epjectl••ttonlar1 
araıı•da, e•~ale mOteallık 
ola• eoeclaanılıtelerla •aıa · 
ti takdirlerini ıGratle maka · 
yeıe lalyerarıtleıtlrmek im· 
lclaını ••rlr. 

Y alaız paraaı• mlbadele 
lletı •ufıaa kıymet •ererek 
dalla at .. ıat söremlyen o 
muharrirler lcelaylık heYe · 
ıl•• llapıhJ•rlardı . Oıtelılr 
~unlar madeni ••r•J• •e 
altın mlkya11ea alerbtlar 
.. ., politikaya ı•Jrt ı•Qrl 
el arak hlz•et e41Jorlardı . 

TORK.DILI 

Müjde 
Balıkuırde yatla bo1a lt•1le tanınmıf, gözet itleriyle 

mu•affaktyet liaunnııt , kübık renklt itler, kadıfe üzerine 
yatlı beyalar, du•arlara yallı bo1a manzaralar •e bina 
boya ı1terl yaptırmak lstlyenlere mljde. 

Adreı: 

Balıkeelr T6rkdllt tdarehanHlae mGracaat edlnls. 

Macaristanı Nazi liderleri 
yığıyor! 

B11dapeıteclen btldlrlldifl 
•• ıöre Alman nasl lider 
terinin btrlblrl prflDe ldeta 
Macarlıtaoa yatmaları Ma · 
car halkını tedhtt etmekte
dir· llrt ay e•nl Alman pro. 
pılaada aasıra doktor (Ag . 
belı llGtGa erklaılaar1'1yHI• 
le bırhl&te Budapeıteye ıel · 
.ı,, ODU ylm•D claialllye Da· 
z rı .&oktor f rchln ı•n• bn. 
tGa erklnıbarbtyeılle btrltlc
te ziyareti takip etmlttlr. 

B•nu müteakip meılaur 
anıluıdaa biraz •••el Şuı · 

, nliln kablaeeınde Avuıtur 
yaaıa dahllly• nazırı olan 
general Glatı~nln ziyareti 
••ki olmuttur. 

Şimdi de Budap~ıteye 
Alman hücum lutalarının 
umumi ıefl PJıtor, geae dJ 
ter hücum kıtalarınıa lideri 
doktor G61t •e Alman po 
lfı kum•ndanı Adolf Bom-
mar ıelmtılerdlr. Macarlar 
•fer Macarlıtaala ıırf eko 
nomlk meeeleler babı me• 
zını lıe bu pollı •e hlcum 
kıtaları liderlerinin Budapeı· 
tede ae ııt otduianu kendi 
keadllerJae ı;,rmakta •e ya 
i•• ba na at liderlerine en · 
dııe ile balrmaktaliarlar. 

En esaslı ıeyin anlaşılmayışı 
ve «&rlyenpare» 

Tebarlz ettlrdlilmtz ıf 
rataa tefriti olarak, parala 
rıa claı •• mukadderatfyle 
me11ul olan 11nalıaartrler 
GçGacG f oakıfyonu örtbaı 
etmıılerdt : K11m•tlerıa mu
hafa:aaıı foakılyoau. Bu ba-
tl eflrirı •mumlye laerıade 
tHlr yapmakta• •e f Ullyatta 
neticeler tloiurmaktan hali 
kalmatlı . Stl•lo Gaellın 
doktrl•lerl ve buaların eri
r•• para lauıuıuntla ıebebı. 
Jel Termit olduldarı, çok 
tükür mahdut icraat lııu me· 
yandadır. Bu eriyen para 
emtea ıatın almakta kulla 
nılmadıiı takdirde kıJ•eUnl 
kendllıitaden •• tedrtcea 
kaybeden para demektir. 

Para 1alnız bir miibadele 
vatıtHımı tellkkl ediliyor? 
EiH çok uzalı •e çok de 
rfnl 16rmii7ona lnıaa bu 
aun erlmeılnl temenniye te. 
mayül eder. Çlnkü, kıymet 
ten dGıme tehdıdı alhnda, 
hamil daha ziyade ıaha ata-
cak, daha Hrl bir rltlmle 1116· 
badele edecektir. 
PHaaıa kıymetlerin mu -

hafızı olduiu mu f arkedlll 
yor? Onun erlmeılnl temen· 
ol etmek bir mantıkıızhk 
elur, çOnkü bu takdirde P•· 
ranın eıH na laalel s•llr. 

CharlH Rııt bunu büyük 
bir ku•••t •• ıarahatla hır 
kere daha lıbat et mittir. 
Oaun bır çek •eiut fikirler 
ııbı ortaya koydui• fıkır 

sarih •• butttlr. 
Fak at bunu d6tü•mek ı1-

zı m4iı. 

Bır çok ıoıyaltıtler bunu 
dGıGnm6yorlar. Buhranı da· 
lıtmak •• tehlikede olan 
ekonomimizi kalkıadırmak 

için ertyen paraya ümit 
bafladıfı rln 8 Daladler 
.ie bu noktayı d6tlam0t 
deill41.» 

Büyük harpten bu güne 
· kadar. 

(Baıtarafı üçüncQ 1a1f ada) 
faya mecbur edtlmtı •e o 
tarıhJerde batlamıf olan da · 
hllt barpde M. Asana hüku· 
met terahaı mBdaf aa etmtı 
fakat, General Franko ıaff .. 
bl1etl elde edıace tumhurl . 
yet rejimi de ıona er mit · 
tir . 

Bu ıekllde mltarelıeden · 
beri lıpanyada Qç deYlet rel-
ıl deitımlt oluyor 

lnguterade: 
Mütarekeden eonra laıtl · 

terede 6ç kral deilıtt. 8e 4 

ıtnct Jorj, ıeklzlDcl Edvard 
•• altıocı Jorj. 

Fınlaudlyada beı de•let 
relıt deilımııur. Bu memle
.ketln kurtarıcı General Men· 
aerhelm ılk cumburrelıldtr. 

Mocarlıtan 1Yl8 1eoeelo
.ie cumhuriyeti kabul etmlı
tı. Kont Mııel Karoh cum. 
barreııl ldı. 1919 Saaealnl• 
Itır kaç ayı zarfında Ma•a
rlıtan komüntıt dıktatörlüiü 

ile idare oluatlu •• ltuadaD 
ıonra da Macar doaaDmaıı 

ıabık amlrah Horty, aalb 
ııf attyle ••mlekett ıdareıl · 
ae aldı. 

Almanyı: 
Almanyada m6tarekedea 

ıonra, laab f Jrarda bulunan 
Kayeerln 1erıne Fıederlc 
Eber lımlade lllr ıoıyahıt 

ııçı ıeçmJtU. Bılibeıe 1 g25 
ıeneslade HıadeDburı de•let 
relılıiiol elJae aldı. 1934 Se 
•••iade de eıkl bir ıtçl olan 
Analf Hıtler meTlıU iktidara 
ıeldt . 

Böylece .A.lmaayada mG · 
terekeden beri dört de•let 
relıt deiltmlı •• ıu alterna
tife elmuıtur: 

Btr aıker, bir •ıçl . Bır 
asker, bır ltçl . 

Bu heeaplara 16re tle•let 
relıt deilftlrme rekoru lı · 
•lçrelilerdedı r. - -
Vıydmını mezar satın ılın 

~ı~ın kim? 
idam edilen katil Vayd

maaın mezarını ıatın alan 
kadın bayan Caller llmtade 
aslen Alman dofmuı Itır 
fılım artlıtldlr . Aııl lıml Kle
lnbacbtır. 

Bu kadın Va1dmanıa Fr. 
rnkfurtta bulunan atleel na
aaına hareket etmekteydi. 
~endlıl katılın çocuklutun. 
tla oyun arlııadaııymıt Be
yan Caherye ıdamıadaa e•· 
•el lcattlt haplıhanede 16r
me1l için müıaade edtlmlt 
Ur. 

Balı~esir ticırıt ve 
sanayi o~ısm~ın: 

Balıkeel" •ili.yeti merkezi
nin !i• maballHlnln Ka ••k · 
lı ıokafındakt laaneelnde otu 

ran TOrklye cumhuriyeti ta · 
baaıından olup Baadırma 

caddeılade demirciler içinde
ki 14 nua>aralı dükklaı ika 
metılhı ticari tttlhaz t:derek 
927 yılından beri demlrclllk 
tlcaretıle tıtısal ettıf ıaı be
yan eden Mu.tara oflu H6 
Hyln Demlrkıvırann unTaaı 

llcaretl ltu kere (Demirci 
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Balıkes.ir ()ğretoıen Okulıı 
Direktörlüğünden: 

Erzalun adı: 

Kok k~mlr 

Ası: 

Ton 
300 

Çoiu: 
To• 
400 

Tahmini: 
Ltra 
30 

Fıat: 

1t·. 
bir tonu 

teminat: 
Lira IC. 
900 00 

ihale Elutltmenln 
tarihi: 

10 7-1939 
pazarteıl 

ıaat 11 ele 

tekli: 

Kapalı zarf 

l - Orta okulları• ma111 1940 ıonuna kadar ıhttyaçları bulunıa yukarıda adı, mik
tarı, teminatı. ihale ıeldt •• tartbını saıterea btr kalem kok l&imürG OD ... , ıGn m84-
detle kapalı sarf ıuretıle ekıtltmeye çakarılmııtır. 

~ - Ekııltmeye lttlrak etmek tdlyenler tartnamelerl Ôfretmeo okulunda her ıl• 
ıöreblltrler . Kanunun tarlfatı dabıhnde bazırla•mıı olan zarfların yukarıda ya:ıılı ihale 
ıGnGnde belli saatte• bJr ıaat ••••l•ae kadar Kültür DlrektörlüiCiade müteıekktl komlı· 
yon baıkaahtıaa ••rtlaaeıl •• bu ıaatteo ıoara ı•\lrtlecelr ıarflarıa kabul edllmlyecefı 
tlln olunur. 4-1-167 

Bıhkııir Tıpı Sicil 
Mıhıf ızhğmdın: 

M6teıayyfp •ıhaıtaa met

rük ve laazlneye intikal ede· 

rek tahrirde muhacir A:11e 

lzerlae verılce kaydı yapıl· 

dıfı anlaıılan Kum balları 

•••kllnde ki.ta doauıu yol, 

batı11 ve poyrazı yafcı lı · 

mat~ Odacıojluoun bafı, 

lubleıf eekı mebuılardan 

Vehbı ve &uımen Ta•ıanhh 

Ganime tarl .. ıle çevrili tar

lanın hazine namına ıemet 

••rllm11I Defterdarlık malıa 

mıadao talep edalmektedır. 

Adı geçen mulaaeır Anenf• 

ıurett tıgal •e namı•• verıl 
tabrlrladekl teıblt edtlmeıl 

eebebl kendtılntlen anlat1l· 

ması tçln oturdufu 1erlerde• 

aran•ıt IH de bulunamadılı 

cevabı selmlf •e tkametıl 

hı da meçhul bulunmuı ol 

dulundan bir a1 zarfıada 

m6lkt1etlnf •eealkt reımtye 

ile fıbat elmHI akıl takdir. 

de hazine na mıaa telep •eç
hıle tapu seaedl •ertlecejt 
bllıamek 6zere tla••n teb -
ili olunaır. 

Bahkısir ticaret vı 
sanayi o~ısm~ın: 

Bıılıkeaır •lllyeU merkezi 
nl• Dumlupunar mahıalleıf-

•ln Ka111lar ıokalıuda (5) 
numaralı ha•ede oturaa TClr · 
ktye cumh•rlyetl tabaaıın . 

.la• ol•p Baadırma caclcle -
ıtatle demlrcfler araııadakl 

(42) aumaralı dükklnı tka
metıllu ttcari lltılaas ederek 
g26 yılındaalıterl demlrclhk 
ıanatlle lftıtal ettljlnt be
yan eden Eaablye oflu Ah 
••t 801arın ua•anı ticareti 
bu keore (Demirel Ahmet 
Boyar) olarak teıçtl edtldlil 
ıı"ı ltu un•aaın imza ıek
lı de Ttlrkçe mohnr yazııtle 
(A. Boyar) olarak ticaret ka
aunuaun 42 net maddeılne 
a6re Balıkesir ticaret •• aa 
nayı oda11nca JQ.6.939 tarl· 
hinde 7 ılcll ıa1111na kay
dedtldtll illa olunur. 

Hüıeyln Demtrlrı•ırar) ela 
ralr teıcll edıt.ıııı ılbl bu 
un•aaıa im•• ıeklt de Tirk 
çe mflhür yazlılle (H De
mlrkınar) olarak ticaret ka
nuaunua 42 inci maddeel•• 
ıöre Balıkesir Ticaret •e Sa· 
nayl OdHınca 30 6 939 ta
rlblnde t ılcll say11ına kayt 
etltllıltll dl• elu•ur. 

Devlet Orman İşletmeıi Dur· 
aunbey Revir Amirliğinden: 

Sıııhk cam ıomruiu: 
D•vlet ormaa tıletmeıl Dunuabey Re•lr • mlrlttıade•: 
l -- Duraunbey De•let erman ltle!meet istasyon de· 

poıunda ıatıfde me•cut (372) adet muadılt (249) metre· 
mlklp (458) deetmetrenıtki.p çam tomruju açık arttırma 

ile ıatıhfa çıkarılmııtır. 
2 - Tomrukların ayrıca bat lceıme payları me•cut ye 

kabuklart ıoyulmuı olup hacim kabuksuz orta kutur tbe
rınden heHplaomııtır. 

3 - Tooıruklara ald salat ıartnameel BalıkHlr orman 
ı••lrıe mlidOrlüiOaden •• Dursunbey re•lr i.mtrltffnden 
tıtenebıUr. 

T emrukların muhammen bedeli 2818 lfra 88 kuruı
tur . 

4 - latekltlertn ylzde 7.5 mu•akkat pey ak9astl• 
6 7 1939 perıe•be sini saat 15 .le Dareunbey re•lr am· 
lrltlln• mftracaatları tli.n ol••ur. 
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Balı.kesir İnhisarlar 

BaşnıüdürJüğünden: 
Kanu•en an barda kalma mlddetl tkmal edile• 1 O eki· 

clye atd 398 kllo 936 mahıulO tütlnler 1 temmuz 939 
tarihinden ltlltaren on ... t sin ml.ddetle açık arhrm•t'' 
lıon•lmuı oldui•ndan tallplerta ı 6 temmuz 939 ıüa6•1 

kadar baımlldlrllfümfize m6racaatları tlin eluaur. 

4 - 1- 180 

Tapu sit~il 
mıılıatızlığından: 

Kaz&11: Mahalleıl: 
Balıkeıir Vicdaniye 

Hududu: ~ 
Safı: Yol. Solu: Bı 

lr'" kal Turhan e•I •' 
ıı: Tahtalı Mehdl11 

ve k11men ••••1'' ,, 
Aztme iken ıl" 

1 
Nenekoplu Meb"' 
evi . Ôııl: Yol . 

... 
Enafı ıol ıalalfede yazıla laanenln yeri tarla olarak Ç• Is 

ıel damadı Çerkeı Da•udun tarla11 iken e• yeri ol•';a 
ltumeltden ıelen mulaaclrlere ıattılı 11rada bu yerl d• ''' 
ıene ev•el HHk61 •uhactrlerlndea Kaitalrıı •ilu a• .. Jı 
l•r Karas6z oflu Salime arsa olarak sathi• •e 5,ltll' ~ 
kendi n•kdı •• le•azımtle müceddeten hane tnı• ed•';,, 
taHrrufunda iken 320 tahrlrJ aGfuıundan Ôoce 610.ıııı , .,,. 
mlr81ı kar11ı Afle e•lltları Muıtafa ve Zelihayı ter~ ~ 
delau Saltm karısı Aytenla de 322 yılında 616mtle -'1'',. 
e•litları Muıtafa •• Zelihayı terk ltadebu Sahpa oilu ~;I' 
tafanıacla ~ıll ze•ç •• •elet ve ah•at 325 d~ &IO•ıl• ıı-' 
rast aaa baba bir kız karcletl Zelihayı terle badehu ~,~· 
kızı Zelıbaaın da 327 yılında ılnmıle mtra11k oc••1 ,, 

1 met •e kızı Ane1t terk edıp bunlardan ltaıka kaauo I 
rlı olmadıfı cihetle •ereıe Balıkeelr hukuk mahk•-'l 
den aldıkları 11-12· 1936 tarih Ye 759 - 5.f nu111ar•h / 
metni muclblace hakJa bulunan Mehmet kızı A1t•, 'I 
hanedeki hlıHılnt namına teıcll ettirmek lıtetlıftod• ,'ti' 
1erln mOlktyetl halclııatla btr laak tddtHıada bulult;ı'" 
•ana 10 7-939 tartlal•d• maballaae tabktk m••uru ,,· 

••• .,- tl ceflDden tlia s6nlade• ince tapu ılctl mubafıs 1 1ı11 
yabut ıOn6nde mahalline ıelHek me•ura miit•c• 
ilin eluau. / 

----~ 


