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lngiliz 
ması 

- Sovyet anlaş
pek yakındır. 

. ··········~----------------~-
Ingiliz Başvekili Çemberlayn bu giin kabi-

nede buna aid esaslı izahat verecek. 
Loadra, 27 (Rıdyo) -

••ı•ekll ÇemberllJD cum• 
aıao kabin• toplant11ında 
So•Jetlerle lo ı ltere eruın 
dairi mOcakereler bakhında 
beyanatta bulunecakhr 

londra, 27 ( Radyo ) -
U•uteler, Ruı · lnıılız frao · ..... 

11n mQzakerelerlnlb aelecke 
haf ta tçıode btteceflot •• 
Uttfalun derhal lmıalanaca· 

l•oı haber veriyorlar. Aynı 
gazeteln, ittifak aktınlo, 

mOtealılben Avam Kamara 
ıında derhal Çemberllyn 
tarafından btldtrlleceilnl "•Y· 
dedtyorlar . 

A•a-.ı Kamara1ında haber 
•erJlecektf r Bun.a mOtealdp 
derha l erlılnı barhlyeler 
araaanda mOzakerelere ~af· 

lanacaktır. 
Tımea ıaaeteıloln dtplo· 

mHı muhabiri yazıyor: 

HnkCimet tlmdt laı ıUs fr
anıız Sovyet miisakerelert · 
ola kati bir ml11ka m6ııcer 
olma11na mani olan enıel

(Sonu d6rd0oc6ıayfada ) 

t Mareşalın 
teşekkürleri 

Ankara, 27 (A .A.) -- Ge· 
nel Kurma1 Batkaaı Mare. 
t•I Fe•zl Çakmak Hatayan 
aaaYatana ka•utma11 mG· 
Daaebetlle almakta olduiu 
tetıraflarda ordu •• kendi· 
ıl bakkıada bu aeYlnçll ıGo 
de 16ıterllen H•lnçlere te 
t•kkOrlertnlo ıblllıaı Aoa 
dolu ajaımnı memur t · 
mfıUr. 

Erzincan - Erzurum hattı 
ray hışiyat1. 

Ankara, 27 (A.A) ~ E,-
s tncao Eı:ıurum hatta ray 
fertlfatı bu akıam Aılrale 
ye varacaktır. 

1 giltere Vugoslavya
ya kre~!-~erecek. 

8 l ~;;i;na da verilecek kre· 
0 ga b ld. ·ı· 

dinin ktiç~lı ~1!0.!~ ... : de~~! '~!~.~ 
Loodra, 27 ( R• 10 p 1 Yalnız bu memleket Jçln 

YuıoılaYfa aalbl Pr•D• o k d k •-• 

L t
i ftzerlae d rpll edilen re 1 pt ••· ' 

ondrayı siyere 
1 't 1 ıra· çektor. 

YuıoılaYya ti• aıl 1 tr 
11oda baılıyaa kredı 111oıa· lnglltıra lraka da kredi H-
kerelerı dev•• etmektedir. rlyor: 

b fhada· 
MQzakereler iyi tr •• Betdat , 27 (A.A ) - UO· 
dar . logl ltı bQkumetl Yu ı..'\met, parlamentod~o harp 

l am•· •'-' 
ıoıl••Jayı llıtede 0 en 

1 
k rdalzeaıeıl .. mOhtmmat 

ıına ralm•D 60 mıl1on u ıatıo almak için 3 milyon 
'·redt •erece'- -emleketltr f '- d " .. " .... 251 hin aıtllz llratı •r• t 

Yuıo•· ara11na tu11bat l('ID tıtem lıttr Aynı kanun pro· 
l••yayı da ıdhal etmektedir. f d ) •• (Sonu d&rdOncü ıay a • 

Bulgarlıtınl• da •1°' ınG 
Bafvekil 

DarÜffaf akada 
(Oeylı ElupıH) kati mı

Hka mani olan ıbt ı1 Uler1D 

ortaclan kaldarılmaaı tçln mtl 
tekabll bir ıayretle ~alıtıldı
tını haber •eriyor. · 

Mlbakereler aayet mtbatt 
eafbada JOrClfor. 

Parlı, 27 (A .A ) -- Petıt 

Parlıten gazeteılnde, lnaılfs 
fı 011z Sowyet mOzakerele 
rJnl hablı me•ı:uu eden Be 
urgueı tU habert •ermekte 
dtr: 

=== 

Amerika -Japonya ile olan. 
ticaret muahedesini feshettı. 

•Slyaıi anlatma tamam 
lanmak ihere bulunduiun· 
dan, Londrada ıeoel kurmay 
temaalarmın 10 16ne kadar 
Moıko•ada bath1abtlecefi 

BirleŞik Devletlerin 191 i"~~~;~inde akdedilmiş b~luna~ 
bu muahedeyi meriyetten kaldırması Tokyo resm ma -

fillerinde bomba tesiri yaptı. 
Dr. Refik Soydum hhml• edilmektedir. Londra, 27 (A .A )-Ame 

lıt•ahul, 27 (A A.)-Bat· Pran .. tarafından bu le- rlka Japonya tle olan 1911 
:•lul Or. Refık Sayd•m mulara pek yakında yOk - ttcuet mu•hedeıtat fe1-
.. ,., y 1 hetmltUr. Bu feıb hak 

' 

aloYadan ıtanbula tek harp konıeyloe llrecek t• Qal lııındakl Amtrlka nota11 bu 
1 •• yallyJ . ko olan Ltlle lıolorduıu kuman · 

:Qt••ı •• Partiyi alfaret danı ıeneral Dournenlc me- ıOn Japon Hariciye Nazar•-
~ •t•lr ınubtellf meaeleler mur olunacaktar. laıtltereoln tine werılmıttlr . 
-~lcıncla 16rGtmil1Ulr. Hke;t deleıelerlnt de ı•n~ Amertka kararının teblliı 

fl •t•t!lrUlmlı: bu ıüo de ral lro1>1tdı yapacaktır . Tokyo reıml mahfillerinde 
l ' '811ahk"'' ziyaret etmlt Lond;a, 27 (A.A.) ·- Bır elim bir lnttba bırakmııtır 
~'h bu mı ...... ,. kıslara çok ıneteler, laaıııa Fran ınılllz ... Japon ınlışmasmın 
~,le'"• bir k111m allnıl 11z Sovyet nıllfıoın hıfta 
llt kıeda direktifler verm ıı nıhay~Unden en•el aktedt· tatbiki için Tly&Dçinda b.r kon .. 

t lecellnl beyan etmektedir f erans toplanacak: 
~ •ta .. t,uı, 'J.7 (Huıuıl) - ler · Tokyo, 27 (A.A) - Japo11 

'h lı' " • 1 Refık Sayda• bu Bılha11a D•yll ElrıprH h6k6metlnta .. l&blyettar bir 
~,:,••at t l de D.ntlttafa· ıaıetul t6fl• 1aıı1or : . mGme11tlt bu ıabahkt ıaae 
••1tu •lyaret •tmlttlr Bıt · Halihazırda bu ıtıl&fan alr tect1er koaferaoaında Arıta -
41,t le lbektepte bır 11at ka dl muhakkaktır lullfın ak Cralıle anlaıma11 hakkın da 
~l•ııtar. tedtlmtt oldufu bu hafta tehtratta bu1unarak muhh· 

~Qarif Ştlr~•ın· Kont CianO lspanya-
Q claka goro.,. •• •• 

meler. dan Rom aya ·dondu. 
i\~1c. 1 '•ıf ta, "7 (A A ) - Ma· • . . -- - · ~ -... , ~!'••· bu ıüo de •mu ltılya Hancıya Nallnmn Ganırıl f rınkoyu ziyareti hiç 

"-•ttıt Jet halinde toplan- , , , 

b Şn,~ • bu nel!CI vırmedı. 
"'''•t •••• 41• ıaat 17 de 
t,~,...,~Qaıahut lımet lo6a1De 

''s.t" ~ •tı .. ı ıuamalr ilsere 
~itlen it hılde RIJ•Htlcumhur 
Ş '4Qe •f t ııtaaııler ve MılU 
._itle 'd'•fuadaa ke bul edil 

" lr 4. • 
..... ""''• 27 "'''tlf ' ( Huıuıi ) -
~'tt V il Ştaraıt umumi be 
hı h, : ll Huan Ali YGce 
'•t. 1 •ahlında toplaamıı 

,\1 t 
~-- • 

0 _,lantula tedrtHtın 
,'tı'fıt ' •• .. e tçladekl zaman· 
' QL 

1 
tayan ıte or 

t,t 'f:\a '• 
\ ll Q\ tın yeniden açıla 

,, '"'' d ' \t1._ tın a ne ııbı nok· ' ,,,,•t,ı. 6nGnde tutulan. 
ti""d ttılınııtOr . 
\''" baıka ll.e tle allır 

" '"•··· ıa1fatla) 

Koni Clano 
Parlı, 27 (A A ) - Jour 

gaaeteılode 8atb1, lıpan1a 
hldlıelerlndea bı hıederek 
diyor ki : 

« lıpaayayı ıllyaret eına· 
eında Koot Ctaao, Roma · 

Berllo mthY~rlnt Burıoaa 
kadar uzatacak bir muahede 
tle Rom•J• dinmek huıu
ıuoda totallterlerlo 6mlt Ye 
arzularına tercGman olmuı
tur . Kont Clanonun bu de 
rece parlak bir eurette mu· 
vaffalu1etatzllje dOçar olma 
ııoın eebebl, ltu lauıuıta Ge · 
oaral FrankonuD •• safer 
arkadatları Hkert ıeflerla 
fikirlerini •• dOılncelerlnl 
biç nuau itibara almamıı 

buluoma11dır. 

Herhalde, bu ıaa. lıpan· 
yol baıkumandanaoı itinin 
pe'- ela kolay olmadılı k• · 
(S-\1 dlrdikacl ıa,f atla) 

, losıl
ranıo Japon orduıunun bu okunuua JaponJ•0 

P Ş k 
ıuı1 iht i yaçları hakkındaki tereden artık Çao K•Y t; 0 
luımının hal4!D Japon orda· hükQ ınetlne mOıahe;e eli 
Jaunurı kontrolü altında ol nz gazmeılne bakıl bt ece 
mayan Çtn topraklarsna t• lntlbaını .ermekte olduluDU 

mıl olmadıiını kabul ve Ulu etmtıttr . _ la-
lHllm et mittir. Bununla be Tokyo, 27 ( t\ .A·) bh 1 

b b 
-ur• • 

ra er u müme11ıl mez~ür ıll ı ıs we J jipooJ• -
muhtıranın ıonuna kadar be,etlerl 11at ıo.40 da top· 

= lanmı . 13 20 de dafılmıı 
R K 1 • t l aaılD•f omanya ra 1 .,. 16 da tekrar top 

tır . Müzakere ııınnhatır~n 

Karol -
Diin lstanbula 

geldi. 

Tı yeo .. ıa ıa loııltı b& t seıtoke 
... 1 1 h• -

barııın ldameıl meıe eı 
kuıda kom it• taraf ıodaD ••· 

d cer• 
rllen rapor hakk•D • 

yan etmlttlr h . 
Müıahıdler murahb•• • 

l ••ıt• yetlerloln bu ıOo 0 

aolaım•f• 
yaran ubah bir d dl 

ler. 
Tokyoda Tıy nçlnl allka · 

dar eden huıuıl meHloler 
hıkkıada aolaıma huıl 
oluaca bu anl11tm•J• tatbik 
fçln Tıycoçtode bir lnıılıs . 
Jıpon koaferaoıı toplana · 

caktar. 
Vııtoıtoo, 27 (A.A) -

8Jrlttlk Amerika ıle Pana· 
m• arasında Panama kanılı 
hakkında 1936 tenHınde 
aktedılmlt ol n muahedeo1n 
tud6kl keyfiyeti, dGn ayan 
mecll ı lode yapılaıı mOzake. 
reler eıoaaıada ciddi mOı· 
lclllta uframıthr. 

HOkümetln Pmuan tara 
fıodan lzth edtlea aoktal 
nuara Johoıon Kalıforola· 

(Sonu d6rdOnca ıayfada) 
•aracakları kaoıatlo 8 r 

ltalyan askerleri 
ve hastahk tehlikesi. 
Hastalıktan torunm larlifn yemekiBıfne iliç kaıııtı-

nlın af ra~~an bızllan ö~~ü. 

Romanya Kralı Karo/ 
lıtanbul, 27 (A.A ) - Ro· 

manya Kralı Karol •• yeti 

abd Mıhael bu eabab lıtan 
b•la selm•tlerdfr. 

Şamda bir au
ikaat teşebbiisiJ 
Şım, 27 (A.A) - Şaa.da 

dlrekt6rler koateylnln baı 
kanı ıle bazı ıdarl •e ılyatl 
tahılyetler• kartı ıulkatt te 
ıebbGıl meydana çıkarıl 
mıı •• buı tevfıkat , • . 

pllmııtar . 

ltalyan asktrltri 
Parlı, 27 (Radyo) - Mub · ı&ren ıeaçlerla yedtklerl 

temel bir harbin uzun ıGr yemeklere, her ıGo muar· 
me•I karı11ında. bat ı&ıter yen miktarda tGrlG baatalık 
meıl ıht1ı11al dabtlınde bu· mikroplara karııtırılmaktı 
luDaD hutahklara karıı ko· olduiu m•lumdur 
,abılı11elert için Alman •• Duadan on beı Gn ka· 
ltalyan ordularında bir.mel (Sonu dOrdClneG ıayf•da) 
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Kardeş lranda yeni 
bir -hareket daha: 

' 

L 

-: ..... ~':".' .. : .. - ~ ...... e...: ...... 't'··· · ..... ..-.: -

' -SEHIR HABERLERi 
FlkiR rl'E"tiBlt-ESI 

- • j\• : ' , .• . , ~ . . 

266 Kiloluk şişma 
l<adın şehrimizde. 

İran konsolosu 8. Hüseyin Kuds nm dost ve Mard~ş Bölge serbest gü
memleketteki yeni inkılaplara dair bayaoatı. reş müsabakaları. 

~on zamanlarda kardeı 
lranda itanın bQyük in pa· 
ratoru S. M. Şablnı~h Rtza 
Pehl~•loln zlyacMılle ehem· 
mtyet •erdlfl •e 6zerlade 
11rarla durduiu btr meHle1e 
yeni bir tolullba t•htt olu -
yorua 

Mılleun içtimai rubunua 
tealtıl için atıla• b610k btr 
adım, bGylk hır hamle •e 
hareket kı, buna lreada 
penerıı efklr (fikir terbiye 
ıl) de•tllyor. 

Takıp oluaaa uıul •• me 
tedla haaırla•an H•ı ıa~• 
ılade ba hareket lnahlar 
era11nda cidden bGytlk hır 

tnlnl&p teıkd ed~cek •e 
munaam bir kallunma •• 
ılluelme •llcude ı•ttrecek 
tir. 

lzmlr lran ~oaıolonı Bay 
HG1e1ln Kadıl Gbodı ken 
dııı ile huıual Ye lloıtça bir 
16r01mede baluaduiumua 
ıarada blse baa 1eaı Snlull 
ba dair ıu beyaaatı •erdi; 

Buıln lranda lran 
ıe~lıt .. tn pek aaun Hneler 
malır•• bulundulu yeal bir 
ruh •• barıli6ıltle ilerleme· 
•lcude ıelmııtır. Llkln ş •. 
hlaıah bununla kanaat •• 
iktifa etml1erek bU1oı lar 
kt, eıkt lranda mHcud •• 
ukl HHların yadtılr Ye 

•lraıı olaa edebtret. fa · 
ıllet Ye maae•lyat ıahala 
rtadalli hal&tllt bOyOklGk 
bu ıAakG ı•nçlercle yeaıdea 
•e1tlaaa ,., •••. 
Ge•~ lran mtUetı Şahla· 

ıabın faahJet, irade Ye 1Glı· 
ıek hlmmetlle me1daaa 
ıelea hınlerce yentltk uer 
lerlne lll•• olarak yınl bir 
eelll •• tthamet modanı 
ua atılmak 0Hredtr. Ve 1•· 
nı bir hayıta ka•uımaia 
ıtdı1or . 

ŞGpbe yok "•· lranlalar 
mQtemadi uzun yallar ve 

belki aıırlarca dGçar olduk· 
lan fetret, zaaf •• pertıan· 
hl& JGsOoden kendi tarı hl 
aııametlerlal teıkil eden bfr 
çok ruhi, llmt Y• edebi fe 
aall •• bedaJU •• kendile
ri••· bu olan bir çok ma• 
... ı kudretlerini kaybetmlf· 
lerdı. lıte Şablntah bu ruhu 

o •isi azametlle bır dıba 
yeniden mtlletl fçlode taze· 
lemek lıtlyor . 

Eıkt lran zamanın en bQ
yGk ediplerine maltktl . llım 
•e medeniyetin bOtGn kay

aaklarındaa ~olu ffteı n İl · 
ule bu memlekette ıken 
bu ıOa bu tera&.kt •• celil 
ıuları oradan ıtrıe rıeden 

akm .. ıa? lıte bu ..;d 11da 

binaendir kt, Şabtoııh l u· 
ılokO lraaı •e lrı nlılar ı 
b&1le munzam htr ınlııl6 la 
hasırlamak tadır . Bunlaran 
bıılıcaları ıudur. 

·Muılklnln ttllbı, dılın tı · 
lihı , lranan meıhur olen 
eaebtyataada detıııklaklu, . 

Tahranda yapılmakta olup 
yakında biteeek olan opera 
btaa11 veaılHl!e ttya\ro ve 
oeeranıa •leud bulm111, 
baılaD•!t olan •atbuat lı · 

--- - -~--
llhatıba deYalD edllmeal. 
btr çok mecmua ve kitap 
lar10 netlr ve tabı bOtün ,, 
nanda hltab•t ıaaatını ırı ta· 
mim •e tervlcf , Tahranda 
rad10 lıtHJOl'IUnUD l•ılıl, 

11bhl propafaod•, ilmi, ıh 
llU •e içtimai konferanı· 
larla beyaelmllal oltmptyat 
oyunlarına tıtlrak edecek 
Ye mubtehf ıporlarda yetıı· 
mtı ıençlerl hazırlamalr, 
muharrir, edip, ıltr, rettalll 
Ye aa•atklrl arı tet•lk et · 
mek 

Bu koskoca viJcut tren kom-
· partımanlarına sığamadı. 

DllD lıtanbuldan ıehrlmt- luk bu aiırhjın lndlrtlmnı 
•• 266 kilo •lırhlında , ,,_ de bir hayli ma,ı..ıı elmuı 

Güreşlere şehrimizden. kaza va nahiye lulOplırinden 
40 ka rakm güresci iştirak ediyor. 

man ittr A.lman kad11n ıel- tur . 

Ctlret federHyonu tara -
fından tertip ed&laa TGrktye 
ıer~eat gOreı blrtnctlıkleıl 

dtler balıelerde oldulu ıtbı 
Bahkeılr b6lıeılnde de 30 
temmuz pazar·ıano Allhık 

metp•ıa atadında yapıla 

lıte ıu 1akarada ıa1dıkla 
ram pen•rıt ef klr dealleo 
ba f ıklr terhlyeel inkallbana 
ait projra•ın ana hatları 
dır. 

Bu muazzam tııkıllhn 
baııncla S . M f Şabınıahla 
otlu S . A. 1 •e Ulaad bul· 
un makta •e bu lf lere dofra 
dan dolruJ• nezaret etmek 
te •• dlrel&Ufier •ermel&te 
Ye bu•larla Jakıadan ali· 
kadar ol111aktuhrlar. 

«Aaadohu 

-*4l~·--····-
Okullara girme şartlan: 

mtıttr . 

HartkGllde ıtıman olaa 
bu kadın Bandırma.la •• 
purdao lnd lil •akit trene 
binmek lıtemtı ••lakın kem 
partımaa llapa1arındaa ııl 

madıfı lçl• otobGıe blamek 
•ecb.urtyeUnde kalmııtar . 

Fakat ba ııde ptk zor ol 
muıtur. O kadar ki 1anın 

dakl Gç Alman erkeiloln 
J•rdımı k&ft ıelm~dlltodtn 

etraftan baık• yardımcılar 

da ç•fnlarak o:obihe bin 
mGıkOlltla bındtrılebtlmtı 

tfr. 
lnıaa muhayytleılaln taıa• 

•ur ~demlyeaeil kıdar ıtı 
man olan ba kadının boy• 
iki metreye yakın, el ye 
a1alıdara IH kGç&k olmakla 
hara ber Y6cut •e laaldırlan 
pek fazla iridir. 

Kız ve erkek er. 
tik öf retmen 

okulu. 

Keadtılle biç bir k.tmıe 

nln 16r61meılDI lıtem•mek 
te •e ıadece hura1n buram 
akaa terlerlnl meadtll tle at 
lerl&en: 

- Pftf I. P6f.. Çok ııcak 
Çok 11ctk .. 
Dı1e ılylenmelıtedfr 

Aekara kıs ertık öirt!t · 
men okulu alk okullarla Kız 
aanat okuıları •• kıs enıtı 
tOlerlDe 6fretmea J•lltllr 
mek açın An~ara fımet P•t• 
kı& eoıt1t616 htnı ında açıl 
mıt bir mOeıteHdfr. Beı ıe . 
oeltk kıs ıanat ok•llırıedan 
mezuıı olan 1 ar alınır 

8ırl orta okullara biçki 

Dftn1aıun t'ımanlık reko· 
runu kıran bu madem ı•h~ 
rlmlz otellerinden birine in· 
m'ıtlr . OtobDıten 266 lcı'o 

Daimi Enc'iime.ı 
nin diinlılJ top

lantısı. 
dıklt ve eY idaresi 6fretme· Vıllyet Datml Eo&lmeaf, 

o l ; d ı jer luz eDıutOıGlerıle Vah vekili Mektupçu seı.,. 
lnz okullarına mealtk aı- men Sami Alemdarı• .. aı 
utmenlerl yetııtırmelc Oaere kanlıfıada toplanarak •J 
iki kıamı 'fardır . ıır depoıunun tamlrlle a1· 

ıırlara bir Maeltk kuru ot 
mlbayaa11oı kararlııtırmıı 
•• memleket haıt•haaed 
için pazarhkta bulunan er• 
:ulundeD koyun Ye kuzu et· 
lerlaln lhaleılnl yapmııtır 

Bazı devatrden ıelen enık 
lzerlnde ı&r010ld6kten ıoa 

Orta okullara llretmen 
yetııttrea kııana taball 
mGddeU 2 1ıldır Kız aanat 
okutlarila kız eoıutGlerhıe 

erlik aıretmen yettıttrea 

lı11mıa tahııl mldclett 1 
yıldır . 

Buraya erlik öiretmen 
1 

ra cel••Y~ ıon verllmfıtfr. 
ıınıfıaı muvaffaklyetle bı -

tiren ve 61retmen mecl•ıı 
kararıle lhtlıu yapmıla 
namaet giderilen t•lebe alı 
Dtr. Okul, puaaız ve Jatalı 
olmakla beraber tıtl1enlar 

için a1nea bir paatiyonu 

vardar. 

Ankara Erkık Erlik ÖRratmen 
okulu 

Ank\r• erkek erUk öi 
retmen okulu, Aokara b&!ae 
Hnat okulu btnaıandadır . 

Erkek bölıe aanat okul 
larıaa öiretmen 1ettıt1rtr 

Tahııl meddetl lkt yıldır . 

Bölge naat okull"rıoı 
muvaffaktyetl~ bitirenler, 
6iretmenler mecllıl karartle 
paru:z yatılı olarak alınır 
lar . Paralı okumak lttlyeo· 
ler için de paoalyon var· 
tlar 

.... -

Bir tayin 
K6y •e belediye bGroıu 

\ k&Ubl Halit A."çay 14 lira 
j maaıla Kır klarell huıull mu . 

bu ebe klttpllftne ta yfn edıl 
mııur . 

Neşriyat: 

Yeni A~am 
Yeni Adamın 239 ncu 

ıay111 çıktı . Bu f ı klr •• ••· 
• nal ı•zetealntn bu ıa1111n· 

da: lımatl Hakin Baltacıoi · 
lu, Sabtba Zekeriya, Yurıu ı 
Kazım Kant, Nuıullab Ki 
zım Tı lgen , lıhaml Beklrlo 
bir çok e:ıteresao makale 
9e 1azıları, ayrıca f ç Ye dıt 
1011ete, ktlltGr haberlerJ 
varclır . Tanlye ederiz. 

Otelde hu kadar •lerhla 
tabammtll edecek bir karyo 
lanı• buluama11 da gOç ol 
maıtur. 

Maliye Vekaletinin 
bir tebliğL 

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

Banka ve müesaeıelerdeki ac-
retlilerin vergi nisbetleri. 

Banlıalar •• müe11eseler 
ltare•t kanununun me•zuu 
na ılre Gcretlerln tlbl oldu 
dulu •eril ntıbetlerl bak 
kında Malt,e VeklleU teı 
lulltana umu1nl bır teblli 
fapmıtbr. Şimdiye kadar 
diler ticaret •e ıanat m6 
e11eHlerl mDıtahdemlert 
ıı bl 'f'erıt1e tlbt olan bu 

mGnHaeler memur •• mib 

tahdemled haklumda ba 
rem kanunu ile verıı te• · 
klfluı bekımından dt •let 
6cretlerlnln tlbl olduiu 
h6kGmlerln cereyan etnıesl 

kabul tdılmtı bulundutuoa 
16ıe , ı zabnamelerde kınu

nun hu hGkmClnOn hanrı 

mGe11ea~ler memurları hık · 

kında •e bunları'? ne ııbı 
iıtıbkaklarana talbak edile-
ceitne lcnanç, buhran •• 
mu•azene ve haya lıu•nt · 

lerlne 1ardım •erılleılne bu 
hGkmChı haort eıhetlerdea 

mluılr bulwndufu turıh 

edılm ı ıtır 
fzahnamede mnzuu ba . 

hlı mle11ueluden bareme 
tlbt olmı.<aa memur •• 
mOıtahdem lerfn de devl•t 
Gcretltlert ııbı Hrılye tlbt 
tutulacakları •Jlık Te mu 
•akkat tazminattan maada 
••ıl uıuUinden ııtıfade et· 
lırtleml J•ceit t .. rth eclılmtı· 
Ur 

Ayhtı 20 Ura1a kadar 
olan kadro dahlllndekı mOı· 

tahdemlerlo •erıı nzly't 
lert lzabnamede ıöyle teıbıt 
edilmektedir: 
. • Menuu ba bl ı banka Ye 
mGe11Helerlo memur •e 
m(btahdemletinln aylıkla · 
randan ıtmdlye kadar y6zde 
7 •• J(bde do"!J~ ntabet 
lerlnde kazanç nrglıt kaıil 
m ekte •• • y lıjı .20 ltra ya 
k ndar olan kadro da htltrıd e 
ir i mOıtahdemler kazaoç 
•erıtıt kanununun 3 ncll 

maddeelnlo 16 ncı f ıkrHıa 

dakt muahyet hükmQnden 
flt•f•de ettlrllmel.de td ı. 

Barem lcaounu hOkOnıle 

rlne göre lıe bu memur 
müıtabdem l erfn ücret lerı nJe 

1üzde 5 t~n b a ı ıyen nlıbet 
ler d a h •llndeki Kftzanç ver· 

ılıi keıtlmesl ve bir ay 
l~lode- fıtıb~alu 20 lirayı 
reçmlJeD kıdr o dahilinde · 
ki mGıtabdemlertade kaunç 

••rıtılndeo lıttıaa edilme· 
ıl ilzam ıelmektedtr 

lktlaadi buıraa, muvase 
ae ve ha•a ku•Yetlerlne 
yardım verıılerlnln te•kl 
f ınde lee bir delltlklık ol 
mıyacaiı, Ankarada çaltı•a 
rnemurlera verlleoek mu 
•akkat tamtaattaa kazanç 
•• tktıudl buhran •ergtleı ı 
kuılmt~eceil, ancak bu 
tazmlnabD aahdan yOzde 
3 mu•azeoe Ye 1Cbde 2 
bava kuvYetlertae yardım 

••r ıılerl keatleceit aynca 
tanıh edUmektedlr 

6Dndellklı çalışanlar. 
lzahna111enln dtfer btr 

nokt&1ındal&t tafalllta g6rrı, 

gihıde :~kle çalıpo ltçllere 
alt ıekıen kurnıluk mut fi · 
yetta kah balıamınden ele•~ 
let mDe11eeelerıle dlitr m6 
efıeHlerde çal ıanlar ara11n· 
da eaaıen bır fark mevcut 
olmadıtından, menuu ba 
htı banka •e mleeaeı•lerde 
ıOndelalde çalıı•n ve ye• 
mlyeluı 120 kuruıu ıeçml · 
yen t9çllerln ealıılıl ıı'-t ıek 

ıe~, l&uruıluk muafSyetten 
lıt ı fade ettırllmeı l ne dn·am 
oluD•cak Ye ,ondelıklert 20 
kuruıa kadar olanlardan 
80 - 120 kurut araaındakı 
miktar Gzerlndea yOzde 5 
nlıbetınde kazanç verı ı ıt 

keıılecelıltlr . 

Köy hesaplan ttf t i ş ediliyor 
Merkez kaza1a ballı 35 

kaj on 938 939 1ıllarının he 
11plar1 k6, •e beledı1e bG 
roıu tarafından tedkık •e 
tef Ut edilmek tedlr. 

Maarif .Şura
sında dünkü 
görüşmeler. 
(Baıtarafı btrJncl uyfada) 

okul 11nav tahmatoamelerl 
kabul •dı lmlıtlr . 

Umum1 heyet yarın da 
Hat 10 da toplan ec -t ktır 

inönü ŞOra azasını kabul etti: 
Reıııcumhur l~met ln6nü 

bu ıüo Çankayadakl k6ık · 

terinde Şura azuıoı Maarif 
Vektlt tle birlikte toplu ola -

, rak kabul huyrulmuıtur 

eaktır 

Bal ı•mlae bailı merkez. 

kaza •• nablyedel&I kul6p · 
lerle k61lerde 1enl • Jetlıe• 
amat6r ıOreıcllere teblllat 
J•pılmııt r . 

Sındırııh Şuıf , lbrablm, 
lımall ve A •tarh Ahmet 
ıebrtmlzdea, C6neolt HD.e · 
JID, Çeoıel Abdullah G6. 
nenden Mehmet, SGleyma11. 
lımatl de Bandtrmaclaa tıtl · 
rak edece"lerdlr. Edremit, 
.A.y•alık •• B6rbantye kultıp· 
terinden de yana oea yakıf1 

ıCireıcı ıelecektlr. 

Şıbrlmıza ıelrctk bitil' 
ıOreıetlerln ııurakıle pasar 
ıfinO ıtadyomda btT re1•I 
ıeçlt yapılacak Ye blllher• 
keadt ııkletlertnde ılre,. 

baılanacaktır. 

Yana ıtbeıcllerln tartılar• 
Japılacak •• paıar ı&DO 
ele 16re ıGreıeceklerdır . 

Bu ılrt'ılerde blrh,cl •' 
t"lncı ıelenlerden yedi k·ıt · 

lık bir takım teıkll edıler•lı 
aiultoı lçlnd9 ıurup btrlO 

cılıklerlnde balıemlsf te111••1 

edeceklerdir Orada da aı-· 
ı.anıldıiı takdirde T6rk111 

ıerbell ıOıeılerl lç 'n let•11 ' 

bula ııdıleukdtr . 

Kuk b61ıf'nln ııttul. ed• 
cefl ıerbeıt ıGrtf bırıoc1 

lıklerlnde bölıemlzto iyi ••' 

tlceler alac•lın1 ıtmdıd•" 
tahmin etmekteJIZ ÇQDIJI ,. 
~37 938 yıllHında Aok•' 
da r• pıJan aeı beat ıerıf 
btrlocıltklerlode b1r,ocl '' 
lklocllliı b61ıemtz ıOreıc:•I• 
rt kazaomııtı . 

Pazar rOoO 1apılaeak ~; 
reılerln b61ıemtade J'" 
elemanlar kazandırrtJ• 

,,,. 
temenni ~deri z . 

DurıunbeyJı 
odun ve köm111 

yok. 
Ouuunbey ( Huauıl ) 1 

1 b•1 
Ayiardea bert D11rtt10 ~ 

tek bh dal oduo ye bir •'~• 
körnir ıelmtyor Or••" bO' 
letmeıloln Ye korumaortl ,,1ı 
jak bir faal•ret ı6•ter• ~iP 

t• 
p ek ıılu bar ıurett• ,.,ı, · 

ettlil bu memDulyet 0_,0~ ytılle halkımız Ye k611 

11lıııotı ı çıadedır- 1,r 
Bu mftbre:n ı htlt•''0 ll'ıı 

mini maluadıl~ b••
1 I'' 

vakti müu ıt olaol•' 1"11 ,,~ 
Ja \( arek zuurt't ler1111 i' 

• • laroafa çalıthklarıP 
o 

o1unuyor 611oı' ~ Halkım ı-zan •~ k otJ'' ~ 
zOn bu gliotOk v• rO 1,,_ıj 
olao ihtiyacını ke•f ' t' 

d'" ' tçtn alınm•IJ lc•P ~ Jı' ~ 
t.ır herhalde al&lı• ıt1''' 
kamlarca meçhot cfı,, ~, 

Halk bu bubr•:.,, ' 
hakkak ıuretl• 60 it'· 
çtlmutnf lıtemekt• 
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Mihver bir ticaret kon
t er ansı mı hazırhyor? 
\ ia ı·şovıt g·öriişıtı(~I<~ ri. \ ' (• 
l)<ı ıızig<I•\ lı<ı ı·ıl h<az ı. r l ığ·ı. 

Viyanada Nazi aleyh
t a r l ı ğ ı a r t.ı y o r . 

DGnkG Alman ıaaeteferl , 

. 1410 da Gr8o•Yaldde .,u. 
kua ıelen •• T6too1a 16 
•al1elerlnla Polo1alalar ta• 
rafıadan mal Qp •e tarde• 
dılmHIJle niluret bula• 
barbla 1ıld6nlml mGnaıe• 
betile Polonjada 1apılan 

tezıhlrlere ateı pOıkGr01or
du 

alındıjı tebeJyOn edene, 
Almanyaoın biUGD bu ıtok . 
ları Hhn alacajı da JIA•e 
e•tlmektedtr. 

Mlıal teıldl etmek lzere 
Danstı altı •J idare edecek 
kadar ltala•e 11tan almııhr 
Bu bfh Ok miktarda mal 
bedellerini Danalı baokaaı 
6demııttr . 

Tok1odakt lnıtllz • Japon 
ıarGımelerl ı•rlp oldu. E• · 
••il lkt taraf ta baıle:a dtl 

.ı.. k•m11u1ordu . 
faılltere: 
- :jtzlnle TIJ•nçln hak· 

lıında lconuı••I• ıeldım 
dedı. Japon7a ce•ap •eıda: 

- YeDden baheedelim 
Jıpoa paraaından ... 

- Katil adtlettlffnf& cUbt 
tlalıyı ıfH TtJençlnde ııze 
leıltm etmedik dt1e bıze 
ı•tem edlJOFIUDU• 

- Bıa ı ı ze paramııı ko 
rııaaak için Çın parHıDa 

Jaıdım ettlntı dtJ• ıtteam 
... buluau,orus. 
Reıml tebltl de ı&ıterlr 

•u, bu ı6r0ımeler c TtJeD 
ÇI• tıtaı arka plaada bıra
ltan umumi mHeleler » Os· 
••iade eldu. 

Çlakl Tı1ençla tıı per
de••• 6n tarafındadır. 

Fadat a11l meHle, perde 
•t111 ardıaaadır •• ha me 
••le mlbtmdır: Mtlyarlar 
"•rbt 

Parlı Sotr 
Fııaro 1&aete1ln a1alaablrt 

bıaıı L~clnttfer S't•eteıtne .,,. .. .,: 
H~\tld A•altur1ahların 

-•hıtıertne nlfuz etmek lı · 
••ctı•, tendlf ve Almanca
'- •ulıufum çok itime 1a · 
'•dı. Aaıluıtan ıonra .\yuı 
ttıı'''••n hakiki çehrulal ı 
~·'~it oldufuma ıanı1orum. 
~ Q çehre ne Hıtleı itin, oe 
~ tılcı kGçOlı cumhurlf e 

·'!" lıurtuluıunu umanlar için 
"''"'aunı1et •·erıct btr man . ,,, . 

Uzetml1or. 
Ptfırentn metodlara nefret 

~iııdıntor; faliat en acı 

~ ':'';:ı.::":;:;hı~:·· :~· 
-.h bu memlekette en kO 
~ ta.!, btrlı" yQcude reu
~-911111tır. Halkın Ozer nde 
Gtt,fık olduiu tek nokta 

"'•d taı ''• o da Şuıntı rrjlml 
tta~, lllba1ete ermu1rıden du 
t•Jı il lllemnualfeltlr Etki 
dı "1 'Denıuplarındaa ıtm-
1 Şuıwaıı ıtbı haplıte olan· ,, . 
~il ••rh'lfllet u1and1rıalar 
tG,~G "''lce kaçmıı olanlar 
.... •fttr•lara mıu uı kal... ,~t 
t,..a • •e nefretle anıl malı 

~., 8 
hııad' Urada Alman propa · 
tıt •ıı rnaluadına erlfmlı · 

·~.~· bıbar il arın Otto' eu bu 
fıld lllda faraziye aynı de 

ır 8 
ı,t lr çok Avueturyal. 
._d '•alaruade !l&oauıurlceo 
'''-'a t1f1Dpar•tor» dıye 
t,, ~•tlbel&tedırler. KraltJel 
t,t' tarları ıGoden ıOae ço 
~ •• -.:lctadır . Bununla bera 
'•I L •ııaü~ bq cereyan bir 
l ·~ t L "' ~ t1ı1ıl etmektedir. Çin 
''-

1
' lu11a konfederHJO • ,, b 

'"-ı a &bıburg'ara t&bl 
\~;~•o aaOıtakıl bir Avuı · 
'· ~ t•hayyül edenler çok 

• •U•rııa •• aaataaaıla 

btr bGyük A.lmaaya temen 
nl edenler de Yard1r: Bun· 
lar blJOk Almanya taraf
tarlarlJI• IOIJallıtlerdlr. Al· 
maaJaDıD iki de•lete talııl· 
mini lıt11ealer de •ar: Ce 
nup de•letf, merkezi Vı,a · 
na olmak Ozere Ba•lra ile 
A•uıtar1adan mQrelıkek ola 
carkh. Nıba7et komOnlıtler 

•ardır •• bu•lar (h•1hatl) 
btılne bakktle ttıktllth ve 
paralı olanlardır. 

Genç A•uıturyalıla11a «ıl· 
yHI ilimler» mektebtne ha· 
rarelle devam ettıklerı za
manlarda Parlıte tanımıı 

oldufum bir ••ı>Ç bana « ı 
raltyetçl birlik merkezlerin · 
den birini 16rmek lıtu mi · 
ıınıs?ı ded 1• 

Karanlık mahzenlere ıı · 
rec~lt11 izi •• ro111antık tah 
rllıçderla ı6r0tec•itml •• · 
aıyordum Halıılrat daha 
laHlltl •e belki daha ha, 
ret •ertctdı . Tram•ayla uzun 
bir ıeyahat yapbl&tan ıonra 
Scb6nbrunn cl•aracda bab 
çelerle çenıll ılıel Ylll&la 
ra yakın bir a•am mal.aile 
tine ıeldtk . Merdivende 
bir elma reçelt kol& uıu orta · 
halli bir •• içi ve hır mHa 
etrafında briç oyaıyan bir 
kaç kiti. 

Ev tabibi kalktı •e arka
dattna bakb 

., Bır doıt mu? .. 
Sual tam bir centilmen 

tanı ııe ıorulmuttu . 
Talebe baıka bir lsah 116· 

ve etmıdea: 
«Bir doıt» dedt 

Alman ıasetelerl General 
Branselattcbın çarıamba aG· 
nQ Tannen - berıde Hıa
denburıun Ruılar Ozerlnde 
kazandıiı bly6k zaferi Ja· 
detmek ı~ıa 161ll•ac•I• nut
kun kendtlertne ıtddetlt bir 
c•••P teıkll edecellnl yazı 
1orlardı. 

Ma'am olduiu ııbı, Ta
nenberr. GrüYYald mubare· 
bHlnla cereyan ettlfl yere 
pek yakındır. 
Bır kaç ıOoden beri ıer~ot 

ıehlrdekt nazı prepafandA11 
Danz• ılllere ıarbl Ruıyanın 
yani, Pomereltnln 1akıada 

kurtulut• ka •uıacalını Ya 
dehnelrtedlr. Ç6ak8 Jlıde 

ylz n•zl olıa bile, her Dan
z•ıll için Danzıtın serlteıt 

ıeblr ııf attyle elde etti fi im · 
tıyazları kaybetmeıl bot• 
ııder bir t•J d~i•ldtr, 

Daazııhler anlıyorlar kt 
AlmanJ•J• alhaklarınclan 
ıon ra, ıehtrler laerbanıı '9tr 
Alman •tl&yet ı•hlrl ee•lye
ılne dOıecel& lir. 

Bunun için naztler onlara 
AlmanyanlD Pomereltyl kur 
taracafını, Polonyalıları ko 
fup yerlerine Almanla11 yer· 
leıttreceftnl tekrarlamakta 
dırlar. 

Hatta DanzlıMaatoıunun 
ılmdıden Danz· ılı naztlere 
Pomerellde memuriyetler 
•e eloekOrler dalıtmıya ha 
aarlandılı ltıle rl•ayet olu 
ouyor . 

Bana rehberlik edenin lef Bir yandan da ne ztler Al 
kllltta m6btm bir rol oyna maoyanıo, icabında en cld 
muı tcap etuilat anladım dl nzlyetlere kartı koyma 
Krallıiın yenld•n teafıl im· ya amade oldufunu lıbat 
klnlarından behaedıldt Al edecek tedbtrler almakta 
maoyadı hoıouhuzlarla lr dırlar 

tlbatla olarak bir tbt ılilik Meıell Danz'ı ticaret 
muyuffak o!mak ıhtımalJe · oda11 ııda maddeleri Ht•n 
rtnl ve bunun tçlo ıcap eden bütün tüccarlara dııardan 
zaman açılıca önGmde ko- 1 mal ıetırmek tmltlo11zlaı 
outuldu ~tlan bı1ıkla biri 1 tıjı takdirde kullanılmak 
Avuıtur,alı ıoıyaltıtler yilz· ı Ozere kabil o'dufu kadar 
ierc11t b rdeo bize tltıbalc 

bQyOk miktarda yl1ecek it 
etmektedir Bize murahhu 

1 har etmelertot emretmtıttr . 
lar 16aderlyorlar. hır 110m· İ Bu tedbirinin naftle yere 
rük birli Al, mOttnt k ordu ___ ----------
müıterek ıef fikri kuvvetle- 1 rek her gQa ba1atlaraaı teb· 
nlJor Bu ıtf, Olto Von 

1

1 llkeJ• koyuyurlar . BıllJor
Habıburıdao ba9l&a11 o 1a · muıunuz ki, hlln m6dafa 

aıı tecrO belert dola Jlııle maz. 
Bu operet tahrllıaçıl•rtrıe Vt1ına karanhla 16m6:tlıa 

ce bu ıençler •• bu iradın· ıtılilmaemltllm, hkat arl"' 
lar ımparatoru 11Uyea afif 

daıım. ıolıata çıkar çıkmaz lerl ıolıraldara aatalar 7 
beni ıepttk 16dlıoce tkaaa ETet, amma lraç lr•tl•I 
çalııtı: • 6tlı1or mueuauz ki, 
cleda, b•,. •iiddat ••nl V•
J•D•J• doldurao nazı aleyh 
tara beJ•DD .. ne!er bu kOçük 
burjuva evlerınden ıo•J•lııt · 

lerıo yarduntle imal edıl 
JI Btllyor muıuouz kt bu 
adamlano içtod•, ektl"ı l her 
gOD hariçten para alaıa k 
komtularımııla temaa etme· 
Jerl icap ed'!n murahhula j 
rımaaa paıa,Ort temtD ede- ! 

ota? 
Henez pek az; fakat 

davamıE mu&affer olacaklar 
Kını b ı llr, belki bu bir 

a•uç adamdan bir çıt m•y 
daoa ıelecektlr . 

Birinci vakıa: Almanya 
A•ueturyaJ•, ıonrada 50 
detlerf, ıonra da Bohemyayı 
ı111al edeliden beri bu orta 
Anups mıotakalarauın Trl · 
(Soau d&rdBacl ıayfada) 

Danzlıdekl nazt parti bl 
na1aoın her ne•ldt!D koaıer· , 
•eler le clolup taıt•lı 161le · 
DiJOr. 

Oeu•r• 

Varıou ınroııııarı. 
Berlıata ıfrıt kHllecelt 

•••sular ~el&: M ... ıa Ge
neral lronıtdeln V arıo•ada 
buluama11 ııbı . lronılde 
«demir b6irtl» mlaHına 
ıeltr . Bu tılm ltOıln prof 
ramdır . Bu ıeaeral deniz 
aım lnııhs ka•Htlerl umu· 
mi mtlfettııı olmazdan ••· 
yel Cebellttarık lrayaııaı, 

alınmaz Itır aıale haline ı•· 
tıren Cebel8tta11lr •altıl de · 
f ılmlydı? 

General lronıtde lehçe 
konuıur. Tanenberı muha · 
rebeılae alt J•Phiı tetkik· 
ler de onun ıarln çok ıOzel 
anladıfını lıbat edu. Onun 
tçln, Varıo•a konutmala11 
kolay •e aemerell olacak 
tır. 

Parlı - Sotr 

MU.ur bir ticırıt konferansı 
mı hazulıyuı? 

Berlta - Bır kaç tinden· 
beri lerhaln llly(lk taDaJl 
Ye toptan ticaret mahf tile · 
rinde ••h••r deYletlerlDID 
ldarHI attında •e hu ıln 
Almanya ile t1ı ticari mlna · 
ıebetlerde bulunan bitin 
devletlerle, ticaret mualıe 
deleri l~ln yakında onuala 
müzakerelere ıırt,ebllteek 

olan devletlHln lt•lralıtla 

toplanacak blylk llır lron 
feraaı ıhttmaltaden babee 
dtlmektedır. 

Konferaneıa ora•ntzaayo· 
nu Doktor Şahta ltıralula 

cakmıı Kendiıl ıonra mü · 
zakerelerdo mOhlm bir rol 
oyaıyacakm•f. 

Yeni tlıtıudl bloka dahıl 
o 1acak de•letler karıılılıh 

olarak en ziyade mazharı 

müıaade millet muamtleat 
yapacaldarıoı teahhOt ede· 
ceklerdlr. 

Bundan baıka taka1 JO 
luyla mftbadele uıulO ıhdu 
edilt!cekttr. Yani anlaımıya 
dahil de11letlerdtn biri bir 
batkı devletten tht11acı ol · 
mıyan emtiayı alarak ıhtl· 

Jacı olan emtia mulubtlln· 
de bir batlr• de•let• uta 
btlecel&tlr. 

TalııH J01
u ile mObadele 

münaeebetlerl teale etnıemtı 
de•fetler aruıod" tedayll 
etmek tlzere bir tedı,e ılı 

temi de orıaohr.e edilecek 
tir . 

Muhtelif memleketlere 
meoıup devlet adamlarının 
ıon Serian ziyaretleri esna
ııoda y•pılaa konuımalarda 
projelere temH ~dtlmrıttr . 

Oeuvre 

IATPA ı 1 

Nazi AlmanYayı 
alt üst eden adam: 
STEF AN KINGHAL . 

Gizli ıne~iupıir Aımınyaya nas,I s~kuı~u? .. Esraıenuız 

a~amın bG~!!~!tl~11~.~~!'!!.!~~~··•• ••k· 
Şu ıcnlerde 1 tup'arla mula•Htıt loıılızle 

tiOnya Str fan Kıoı Thall I•· rlD fıklrierlnl blldırmek •e 
1 1 Alaıan· • At mlnde bir oıtllz 8 

1 mukabilinde nıutavauıt 
yaya ıöaderd rfl mektuplar a •anların neler dBılnd6kleı 
meuul bulunuJO'· L rın ı öjreamek arzuıuaa dit· 

l 1 1 matuu 
Alman idareci er., ' mOıtOr. 

atını Ye bliba11ı •lm•D ~= · Buaden IOBra fikir, pil•. 
pai .,.oda nazın Doktor d •• tatbtlcat meHlHI bir lıa~ 
'9ehl fena halde ııaırlea 

1
1
• ,aa içine tıfdmldı.Bu ıGnler 

1 ı hasır ı· Kt Heli reo bu mektup ar K sarf ı•d• Mııter nı 
J'•D ııuetecl Mıeter l~i H kltıplerı durmadan ~ah · 
Hali ıle bir eaat kadar ~ ıarall .e tleefoa kataloilaıl 
rOımefe muyaffalr olan r le fObrer lıatelertatle• lıtl-

y e• Mor· ' d d aa11z ı•zetecııt " fade ederek orta ence • 
&.le a•l•l· ._I 

Yau mlllkatıoı ,.,.,. Alman ıeflerln• •• "' man 
maktadır: 

111
• •tlletla• hıtabea mektuplar 

'"Doktor G&belıla a,t&~ k laasırladılar. 
nu ka~ırtan Mıtter ID 

1 
Mlıter Kını Hail bu te· 

Hali tahay'Jll oluaabıleeebil ıebb6ı6 hakkında ıunlara 
e .. • r kadar canh ff eater , ı6ylemelrtedtr: 

h 1 ••••• l ademdır lnıılıs b• r 1 k I -Benim ıayem orta 18" • 

de çahıtıfı ztmaalard•D ,,: ,edekl Almanlar•, memur· 
ma bir ıu,ad il• dal•• lara, kOçlk Alman tef ıertae 
aa ptpoıunu ~er. tlte· hıtap etmekti. ÇOoldl bun -

Ktnı Hail bu ıOn iDi et tarın bu ııı ı bharat memba· 
rede bir mec:mu• ıd•':,.c~ lar1 Doktor G6belııa idare 
mektedtr Fakat oouD ettlfl ıer•lltlr. 

· da••' J• mua ldarehaaeılalD bıtlıfl ilk 18$1 • 
larında da bahri r• •• a1t Mııter Kını Hali Alma• 
z unanıaa atd hitıralara 'ıbt mtlletloe 16oderdıtı ılk mek. 

k odlıl ' il la nar. Ooun • .,.,ıderl tupta hemen hemen ıu ıa· 
ıeoç kalmıf olan dırde bir Dl kullanmaktadır: 
tetkik olundutu t•k lrartıJa •Sen, blr ba.hrlye zabiti · 
romancı ile kart• O lcen ylm 06rt sen• harp ettim. 
oluaduiu btııedllfr. f be· Onun tçla de herhalde ne 

t•ra tDI Al dlılata romancı ılJledtllml blllyorum. • 

ieamez: a•larım o maaJayı btlırtm •• Al•aa· 
-- Benim ro• lar bealm için telcer teker 

lıadar fenadır isi dto••lk çok sempatllcttrler. Sızlerln 
Der. Fakat bu e ka ıu fıldrlerl bilmeni• lbım 

.ocat • B a adnm,n hayalı kide na· olduiunu dDtliDOJorum. u • 
fan ın faydalı bir ıe 1 

1 bir lar benim ıabal fıkırlerlm 
11l yorulac•l•D• ,ose 4ır, ancak bitin ••taadıı· 
mlHldır. l ı• aıec· larımın paylaıacaldarında• 

Tıratro mabarrlr ' • eminim » tbl 1orucu 
mua ıahıpllli, 1 Ktaı M6ı)6 Hıtler, ku1Ht JO· 

1 Mtıter b 
itler e ufuıaa bir ııtor· itle Çdıoılo•akyayı erta· 
Hail ayni zıı111aad• trekt&rll raf etmlt olmalıla blt,Ok bir 
ta ıtrkettntn d• d bata J•pta. Ç6Dkü Çekler 
l6DI yapmaktadır~! •ayıl Alman defıldıler. lıt• bu 
Har yıdl sıHda .. r teb•ple bu •ıt• HıtJer tara· 

dE li$flf •k: ali · f ınd•• yapıl••t bir haluıslık 
ld Ha•ıdakl m yarclır kt bu itlaf lıJan etU-

HartfaJ ı bir e••· rlJor. Nlteklm Pralda Gu· 
klneılnde 1110te'l•I Mııter b l 

1aa tepo tetklllhaın u unma11 
tllmen ııbl 1•1• bu faali aa ayni tıyanı dolurmakta· 
Kını Haıtın b6tlD nıtbtnd•• ,.u ODUD ıu pre dır., 

doimakt•dır· de bir Mııter Ktoı Hali, bu mek. 
<ı8ır tnHD J~dl ıen• tubu 1alnııca Nul rr j minin 

bayat dıtı1Ur111•lldlr.•. 
1 

ku•Htlı te1lrl altında bulu-
y btr .dam o an oan Alman mllleUD~, ıeref . orulmas kbal acaba l 

Kını Haıldea lıtı b lJ lerlnfD batanın f e•ldnde o .. 
d Bu ı D· 

•• beklemekte ır. madıklarını ye ıayrl lltHDI 
ıa 111 olan bır &. 

mes! Ancak ma ~ HaallD hareketlerıae kartı "•rupa• 
1•1 varu o da ••I dakl ıulhperver de•letler!a 
hu ıüo ıder• ettıli mecmu•• ciddi fakat tamamen tedafll 
nın bOtün dGayada elli bet tedbirler almalrta haklı ol· 
bln abonesi bulaama11 •• tlufuau 1ıatc:l'ID•• ••,••lnf 

ltu ıektlde ••il• bahrlpe sahtll taıı,ordu. 
oıa bu ıoa .r•lnızca leı•lt•· Afıınyadıkl febınOr: 
reata detd fairat bllA• cMn 

bur elmalara ara· Oa blal•rce mektup btıl · 
YADID met d 1 lı 1 

L luDma11 ır. nah Alman poıtacı ara e y e aıoa karıım•ı uu 
t 1111 tıçı partlıl bOtla Almanlara dafıhnoa eaıtls ID 

•alllaetUtıaı ele ka•~••1ı Alman propaıaada aazm 
olan Kıaı Hail uaua ••••• doktor G6belıln hiddeti ıoa 
4an berl,larllterede Itır pro heddını ltuldu •e rad10 Ya · 

1 d ••r•l•I yapılma11 ııtHlle Mı.ter Kını Halle pa AD a 
taraftar1 ıclı. Bu m6aaıebet hücum etti. Mtıler kına 
le loıılı2 rad1oıuaun ,aban Hall: 
cı hunlarla haberler n•ıret · ...:... Yedi Alman tıt .. yonu . 
aaeııodea feYlıatlde memnun oun tlddetfe bana hOcum et· 
kalıyordu . tılclerlnt kulakluımla ı1u . 

Mektup yollamak tikii: 
lıte bundan Gç hafta ••· 

yel,r.tı•t•• K••ı Hail Alma• 

tim . 

Demektedir. MalCua oldu. 
(Soau dlrdlocll •1fada) 
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lngilız. Sovyet /tal; an aaher - I Nazi Almanya-' Suvyat sinema enslitOsO. 
l ı , · .. ,{j f h /t iJ f J Moıkovadalrı Sınematol an Of ma•ı . j erı ve o m e -, yı a 8 e en rafı •nıtltOıG. bu HDe ,., 

(Bat tarafı b • rtncı ıa,fada) /ı/ıeaİ. adam. mtncı .,,ı daoomaoa lrutla-
ıerı kaldırmak iç•• n11ta nuıtır . 
araıhrmalctadır . (Baı tarafı birinci taJfada) (B•t tarafı üçGnc6 sa1fadı) Moıke•• Sınematoıraft 

Loadra, 27 (RadJo) dar ev•el, Araa•utlufu• lu Gıere hu htcumlara Mtı enıttUhG, ıtaema mOıteha11ı 
... K cenubaada bir mıatalrada ! ter Ktnı Hallan loıılıa hart 11 yetlftlHD dOayada •eıl-"'•am a•arallDlD bu llD· ' 

rerleıttrilmlı kuvntlerd•a I clye nasırı Lord Hal falnın ne yGkıek melcteptlr Eattı 
ki lçUmaında bası mebuı- b 

1 bir ala., efHd o n •r bata 
1 

memuru oldufu tleriJ• ıGrG· UI, ylr111I aenellk faalt•etf 
lar. Ruı nılhı franııa mü ' 

llne •erlleaı yeaHldere 1 lüyordu . Fakat bu M ıter Haa11nda . blrlocl 11aıf 900 
ukerelert kalıkıada hllcu · fasla mtktard• uro mıluo ! Kını HallOa eeıaretlnt kır - ılneHt yetlıttrmfttlr Bunlar 
metten ızahat lıte•tılertlır L k ı...a i ı ı böl•L 1 uu uııtarı 111 ı Ç 0 u• madt. 8ı1a&& ı ı ıklncl bir me araıında ezcGmle •Çap••• .. 
B•t••kll ÇemberllJDı l>u efradı lalmllen tlfOJ• yalra Hj baaırladı Hatta tkt ıGn fıl•mtal yaratan Vaıtlley kar 
buıaeta Moıko•a ıeflrtnd•a t b lar araıınd ı d d '"' anmıı •e un an •••e 160 er ıtı Gçlacl detler, •sen - Petenburıu• 
bir rapor ıeldlll•l •e 24 on b•ı kftl 6la·Ottür Aıke mesajı da Alman poıtuına tonu• «Y•t•J•D kada•ra. 
Hat lçtade mlzakerelerla rl makamlar bu baberıa lıoaulan mGth•ı ııbı blytUr fclımlerfa eahae 
lJI bir cereyan aldıfıadaa flyuuaa meydan ••rmemtll unılr• ufmeo ytne •azlt Pudo•~ in. ıBtU'-llGm• 
babıolundutunu •• baıu aok için bitin tedbirleri almıt dılılratle b6tGn orta 4lman· "B•r hayatlık nzlf•» flltm 
talar hakkında tlerhal J•DI lııulunmalarıaa nlm•n ltt lara dafıtb. lertnın u jtı&rO Ek ıtbı Gı · 
talimat •ertldtllnl ı6rlemlt tılm •ıtır. Oıea oeferlerı . '' - Bu hareketf•l•ln Al tadlar •ta Karmen Troyano· 
•e Jakıada bu buıuı tçta • ce Jatılarıadan ıonra bııe manyada '-lr teılr uyandı- nlrl , Golo•nfJa •e V et çek 
be,anatta bulunacafı•tlan rfal 16mmek ıuretıle iç ıe rabllecefı aı tabm•a ediyor ılbl çok Jllsaelı operatlrler 
tlmldyar oldufuau tllH •J· cede 16mmOılerdfr muıunuz? •ardar 
lemtıttr. Alay efradı bu haberi EaıtltOde 

alıaca usu• mOdtlet Je•ek - Muhal&kalı ! Hem~D 
•••eı ... ,.ı.,& 

r•Jlı6rlGlr, alst6r UUı ye ope· 
rat6rlllı l~fn Gç falrGlte Yar· 
dı . Halen. ıtnema ıahHında 
~·lıımak tıttyen ıenç muhar· 
rlrlere ma bıuı Hn• ryo •• 
ıtnema dekorat6rlGIG içinde 
ayrı hır Hnat falıtUtelHlde 

Londra, 27 (Radyo ) -
8atYektl ÇemberflJDlD, pa · 
aarteat ıtınO Ruı loıllls Fran· 
ııa m6zakerelerl hal&lııada 

ATam Kamara11nda mlhtm 
be1a•atta b•lunaHfı 1611• 
at yor . 

Londra. Z7 ( Ra4l10 ) -
RoJtH ajanaanm ılya1I mu · 
habtrı, ıeltulc haha Moı 

kon, Londra •• Partııe 
Ruı laıtltz fra•uz mGzake· 
relerhıln aetarlcf hal&kıada 
•Oıtnek bir delderaeyoD ra . 
pılacafı•ı blldlrmtıttr. 

Loadra, 27 (A.A.) - Ka 
bine Hbah 8. Çemberll1nıa 
baıkanhfuada haftalık top
lantııını J•pmııtır. S61l••· 
dUftae 16re kabtae Moıko 
•• 16r61melerl ile Moıllo•a 
erklaıharbf1e mOsakerelerl 
itin ukerl ıeflerdea mGrelır
kep bir he1etıa 16aderlL 
meıl 111enularını tedkık 
etmlıttr. 

Dahili itler Hhaeında aa· 
zırlarıa ıahıt ıelırlerı olmı· 
yan •• 70 ,., •• a ,.ı.ı, 

bulunan ıht11arlH1D on ıt 
lln <'laa haftalık 1ardı•ı• 
arttırılc• .. ıqı derplf ettılııle · 
rt ltı141ırdmektedır. 

Mılalm oldafu Oaere hl· 
lıAmet taraftarları•daa 1.1, 
~olu bu yardımı• ls&ff el· 
madılı •e acele arttmlmHı 
fılulndedtrler. 

Amerika 
·Japonya. 

(Baıtarafı blrfocl aa1f•d•) 
C0Daoly-Tek111 •e Cerry· 
Rbode lıland taraflanadaa 
tlddetle tenkld edılm•ıu,. Bu 
aeYat, muıhedenameal• ka 
aaha mGdaf aHı için herhan· 
ıı bir harekete ıırııtlmeden 
•••et Amerika ile Panama 
ara11nda lıtltareler J•pıl•a· 
11nı derplf eden maddeıln•n 
mGıtacell1et hıltnde Ame 
rlkan1n bareklttaı ı11al ede· 
ceflnl 16ylemtıt1r. 

A1aadan Gerr,, mtblaf aa 
tertibatının lttlhazıDdaa e• · 
•el ••r• ıonra fıtfıarelerde 

. bulunulmHını •ahir htr ta 
dil tekllfl te•dl etmtıttr. e. 
~·dil tekltfı reye konulama• 
mııttr. ÇGnkO mebuılarda• 

bir 'ol• ıalon• terk et•tı · 
lerdt vı ekeerlyet aftabı•ı• 
buluama11aa l•lll• kal••· 
•ııta 

yememekte ferar 16ıtermtı- her ıGn binlerce mektup 
ler fakat , elebaıı .. ,ıfıeları ala1orus Dıba hepı !nl ıçıp 
alır ceıalarla teczl1• •dl · okumıdık .. Y alaıa tUDll 
hace lrararlar1nd•n Hı t•ç 161lt1eblltrlm ki tedkık et· 
• 't ılrlaalltl•l'iilr . ttlıl• rlmlı ı,ınden 7Gzde y•t· 

mtıt na&I taraftarıdırlar . 

Dıı~rl rt ite benim bu ık" -

Kont Ciano 
lapan yadan 
Romaya döndü 
(Bat tarafı birinci aayfad•) 

bul edtlebtllr 
AJnı meeele haltlsında 

rııaro diyor kı: 
«Harbi keaaaanlar Serra

DO Sunerla etrafı ada topla. 
nan b••• ıtyaHtcllerlo nl 
fuıunuD 11tt1kç• f •11lal•ı•a . 
11aı IJI bir 16al• f6'"'•. 
mektedır. Harp ı•llplerı, 

bunlar bakkında Y•llDe nıe · 
sl1etlerl Hphe ı•rfıtnde •• . 
yahut hatta yabancı mana 
leketlerde kendi ıabıt kOçQk 
eatrtkalarıaı çe•lr••t olan. 
lar demektir. 

lıpaayol aıkerl ıeflerl, ber 
111den e•••l. lıpanya Al . 
•anya ltalJa doıtlulr •• te · 
tanldl tesah6rlerl lcarıııın . 

da fasla memauatret •• be 
y•c•• hl11e1lememektedtr 

Epoqu• ıazeteıtnde don 
•adlau dl1or iri: 

«Harbi kasa•dıktaa ıonra 
ıtmdl de ıulhu kaza•malı 
J&aım ıellrer. Bu ıon tı bel
ki tle lteldıtndea ,olr daha 
'6çt6r, General Fraaka, ani 
cadelede kendisin• mOzahe 
ret edenlerin blrtbırtn_e ~ıt 
tezlerini u•laıtırmak mecba 
rt1ett kar1111ada bulunmak
tadır Dtier taraftan Kont 
CtaaoDUD talepleri de Gene 
ralln bu. •aalfeıtal htç de 
lıelaylaıtumamııhr . 

lngiltere Yu -
goalavyaya kre 

di verecek. 
(Baıtarafı blrfncl ıayfadı) 

J .. ı de, Toroı elupreı bat · 
tıaın Balda kadar uza 
tılmaııaı mlmkGa kılacak 

de•lrJolu t•ı•ah t çın de 
,arım mtlıon 1 aııltz lır111 
talep oluamuıtur. 

Bu kredilerin heyeU umu
m•yeıl, halea lnıılız bOkft 
meU tarafı•daa lralua em· 
rl•• •erilecek •• bunlar 1lr· 
iDi HDed• ltie•hek haal•• 
ltea•lara tle aarıılaaa aktır. 

ı... 

sımı bOyGk blr aempatt ıle 

ar.,,, ı . ma lrte dır. 

Ra21 cav .. plarda lee her 
umen lceadtlerlne i:ö1le 
mektuplar 16ndefllmeel ta · 
lep oloomelıctadır . 

Tabii bir çok tabktrlmıı 

HYeplara raıtleamakta, btr 
lcmm melıtup1arda da At 
ınaa traıhtnla yazdılı ııbı 

Çeklerfn, Alman muhafaza 
1101 lıtemt t oldukları bldirıl 
melctedlr . 

- Yeni bu teıabbüılmG· 
sGn meyvalaranı 16rmell 
Gmlt ed•1or muıunuz? 

Gablı 

Zannederim Doktor 
1.GtQn ıertlıklerlle 

Yastyetta daha ıOsel btr ı• · 

kaide teaah6r0ae meydan 
•ermlttlr. o,ı. zanaedlyo· 
rum ld bu mektuplarla ha · 
rekete ıelen Almanlar. tııa 
daha llerfıta• bllmeft •e bu 
huıuıtakl loıtU~ aoktat na
saranı Bfren•ell arzu ede 
celıder; lau ıekıUe uyaaarak 
••zl prenııp'erlnfD dııındakl 
dOnya11 da 16recelrlerdfr. 

Bundan aoara Mııter Ktaı 
Hali ltu itte• lseadtı•nfn pa. 
ra aldıfl hakkındaki ''••r•t· 
lere de fU ee•abt ••r11>lt 
ttr: 

lnıtlts mallJHl•t• bu 
tı lçla bana para •ermlt ol 

mau çok Janlaıtır . B61le 
btr teklifte butunul ıe hile 

ite• redde°derfm Ç6als6 mG 
e11lr elabllmek için l>ındn 

ldmHala 1Gpbe etmemeıl 
llzımdır. 

· Mtıter K.tna Hali, bu ifa 
dealnde haklıdır •• eıaıen 

ıahıt ıenetl ile Y•tıyan bu 
adamın m~cmua11nın ııllrı. 

ne hfç bir ıektlde lhtlrıcı 
yoktur. 

- Sıaı lraldıracaklanD· 
tian korkoyor muıuauz? 

- Yok canım, beatm 
bö1le 1•1lerdea ht~ korkum 
1olr . 

8Qtün Almaa dG•JHto; 
karııt1ran Mııter l:ittf an Ktnı 
Hail, meıhur Alman propa· 
fanduıoa kartı tek batın• 

karıı koymıla •• hatta bu 
w•çta ••lı11 ıwlmefe 111u • 

•affalr elmuıtur. 

açılm ıttır . 
Enıtltl talebHfnlo emrin 

de. 3000 fılf m thtt•a •den 
çolr unıın btr de fılım iri -
lüphaneıt vardır . 

Eoıt t tO., proft'ı&r oamnt· 
lert de J•tlttlrmelırtt'dfr. Ta
lebeden bir çofu, bu eene, 
aanat l ıHoı tnlerl müdafaa 
edece le tir 

Milyarlar 
harbi. 
(Battarafı lç6nc0 ıarfada) 
Jette tar ık ile yapıla• ibra 
catı .. emen tamamlle Ham-
burıa teucc6h etmlttlr 

Bu ıGn bir ılyaıl anu· 
DUD Detlceal olan bu lreJ · 
flyet, yarın bir kanallar t• · 
belıeıl Vlyaeadın Hamltar 
ıa emlfa nalslt1atını lıolar
laıtıracaiı ıla bir ili tıaadl 
zaruret ot•caktar-

Bu rüıden ıfllH ılrGk 

lenen Trtyftt•ltler tabu ti 

k&yet edlJorler Fakat on· 
lara lhaaı edlllyor kt tU ••· 

ya bu ıekılde ltmanları in• 

ce A•uıtur1anın oldufu ıt· 

bu defaAlmanyının oluraa 
Trlyeıte ile Hambarı era· 
uoba malc61 lıtr mG•nene 
teafı ~dtlebltec:elrtlr . 

Bu halyanlrın • Btzlm 
Akdeniz » dedtlıle t deal& 

Ozerfnde Almın m6tteftlrle
rlne bir mıbreç •eımelerl 
demek olacaktır 

Bu m;•su ü~erlnde, Ro 
ma ile Berlln arHında mO 
zakerelere baı•anmıı o1dulu 
telız•p oluoahtllr. Ne tle ol 
H bu be1flyet badema 
mantılı çerçe""' da htllnde· 
dır. 

Ttrol baklunclakt haberle· 
rl de ıu veya bu ıekılde 

la~ala etmek mGmkGadGr: 
Yukarı Adli• vadtıtnde 

btç btr t•J cereyan etmedi · 
itnt lddtaya cuaret edemi 
yorlar ve cereyan eden ıey 
terden bundan b61le Bren· 
aer hududuna 1erleı•n Al 
manyaaın buadan ne m••· 
fıatler temin edebllte•ll 
ılrühayor ltat1•••• aet m••· 
fa•t te•ln •decell ••l•tıl• · 

18 TIMMUZ ı93t 

Bıtlıkeslr Askeı·i Satın 
J\lına Koıııisyoııuııdan: 
J - 8and1rma btrhlderının ıbtt,açlar . olan 80 toa ıı 

l•r eti lcapah ıurfla eluthme1e konulmaıtur . 
2 rahmin edilen be.lell 20 000 lıra4n. 
J - Mu•akkat temlaah 1500 llratlar· 
4 - ihale 8 8 9.)9 ıala ıGnü ıaat 17 de lahkettf ker 

1atın alma komlıyoou blnHındı yapılacalıhr. 
5 E•ıaf Ye tartlar herıDn (lıtaabulda •• 4Dkara 

M. M . .-e le••&ım lmlrltll •e BahlrHlr aaba al•a lrelftfı· 
1oalarında) ı6rGlebtltr . 

6 Taliplerin belll belgeler •e mu•alıkat teminatla· 
raoı ha•I tekhf mektuplaunı ıhale MatİDdea en ı•ç btr 
ıaat •••eltae kadar komta1ona maldtus mukabili teılt• 
etmeltrL (Poıtada ••kt ıe~tluaeler matetMr deitldlr.) 

1 RADYO 

AllARA RADYOSU -

4 - 1 - 214 

Bahkııir Ticırat ıı 
ıınıyi ıdııııdın: 

Dalga Uzunluğu: Balıkeılr •tl&1ett merkıst · 
1648 m. 115 Kca. 120 Kn. Din Yıldırım mahallu1•4• 

T.A.Q.19.74m. ts19SKc:s. 20 KYv OıhaD caddHlotle (5) auma· 
T.A.P.51,70.. 9465Xc:s. 20 Kn rah haaede ot•r•• Tlrldy• 

28 · 7 . 19l9 C• ma eumhurlretl taltıa11atl•• ol•P 
12.30 Prolram 12.35 TOrlı lbrabtmber camii cl•arı•tl• 

m6zll1 - Pi . · (27) •umarah tlOklalaı tka · 
13.00 Memlelret nat ara- metı&hı ticari ltUhaa ede 

ra, ajanı •e metıoro,ojl rek 934 Jıhnda•berl terzilik 
habertlert ı 3 ı 5 - 14 M6 •e kaEmlr•lhk tlcaretlte tıtt 
sık (Beetboyen PııDo ıal atUlıoı beyan edtn Si 
konHrtoıu No 5 - Pt. ) lerm•• otlu Asta S•aeert• 
19 00 Pıojram 19 05 Mlslk un•••• tıcarett h• "•'• 
Melo~ ı ler Pi } J 9 15 (Tersi •• k•&mhcl Aı•z 5111· 
Türk mOafft ( F ual he ret•) cer) olu ak lHc•l ecilld 1 il ıl 
20 00 Mer11leket 11et bı bu uavanm tmu ıekU.i• 
a,arı , •Janı Ye meteoro· Tthkçe el yasteil• (l. le•· 
lojt h• berlerl. 20 ı 5 Ko- cer) olarak ticaret ka•u•u 
auım• (H.ftalık ıpor aent - nuo 42 act •addeı ıae ıar• 
ıı ) 20 3D Tthlc mOzllt Bahkeıır Ttc.aHt Te Sa••11 

1 - . . . . - Heuam peı· · OdHı••• l ~ 1 t39 tar•late.I• 
re•I. 2 • Sadi Seı&h 1091 ılcll 16JHıaa lıı•Jlt e«11I· 
ıarkı - Ruhunda 6lea. 3 clıtı ilin oluawr. 

- Zeki Arif - St>ılh ıar· 
kı - M11rabı barak 4 
LlUf •i• - Suıfnak ıarlcı 
- Be•lm yarem ıtbı J•re 
bu'uamar; 5 
Halk t6rkib6 - !mtaem ıı
lada yaa tutup allar 6 -
Lltlf ala - Htcar; ıerkı 

- Nt~tn ı•" ta aeher. 7 -
Muıtafa NH•f - Hicaz ıar· 
k1 · - G61ı0nde açılmıı a 
Ahmet Rutm - Hicaz ı•r 
lıı - Caa baıtaaıyım . 9 -
lrtakl - Kürdili h•eazklr 
ıarlca - Arbk ae ıtyala rla
lerlnla 1 O - . . . . . . . 
ICOrtlllt htcaaklr ıar lu 
Goller açanı bllbGI olmut · 

21. 10 Konuıma 21 25 
Neıelı pllkler - R 2 t 30 
Mtlalk (Radyo Orkeıtr81t -
Şef: Huan Ferid Alnar) 

l - Schubert - Bıtme 

mtı ıenfonı ıl mlnlr 2 -
E Crl•ı - 1 ne• per Gant 
ıGltl 

22.00 Mü&lk Oper•t par· 
çalara - Pi) 

23.00 Son ajanı haberleri, 
ziraat, eıham, tahytllt, la:am · 
blyo nukut tıorıHı ( ftat ) 
23 20 Mlslk ( Ca•band Pi .) 
23 55 24 Y arınlrl profram 

mıyor. 

Dofruıunu ı6ylemek Ji 
zam ıeltrH artık ltal1ınıa 
kendine hae bir ıtyaaetl 

1oktar. B. Mu11oltnl kuYYet 

_________________ ___.,,,,, 

Erdek ııl~ hukuk 
~lkim1iiiıdıı; 

lr .. ejia Yalı malaall~•••· 

4iea Alt Zile oflu Ah••t ıı· 
l• Da•arı• o •••• ıa •• 1a1aır' 
mltl6rl Naf fa Geçer ıl• b 
•tr V arhlat dalrHlatle ••' .... 
mur Muıtafa Ge,er alef 
ne açmıı oldulu lzaleyt ,.,. 
ru "e talut• dawa11••• .,. 
dek ıulh buluıll •alak•_. · 
ılade 1apılmakta .. la• ._M 
ruıma11nda bunlar4aa fl•ff · 

•• al• b11l••meclıf1 •• ık••" .. 
ldlu meçlaul elda.. c•••1 

... ,,., 
ıll••• tel»hlat lcr .. ı•• •• ,, 
•erıl ıp 19 7 939 tarılalt ~ ., .. 
t•mba g8n6 mahkemed• 
••r bulun•H1 tlla o!•atl•I" .,. 
hal.le ıelmedıftnde• 11• 
kında durut.m•n•• 111•~' .... 
de•aınana •e muhak••• 
21 1 939 paıarteıt ,O•O .-, .,. 
at 9 30 t•ltlrtne lııar•ı • -
mit olduiundaa ••at1' 

G•· 
·ııade mumatlerh Nafl•,.ııl' 
feri• dur•t••Ya ı••- ~ 
takdirde .la •••ı• ııyab• '"' el•· rGlyet olunacalı bir 

1 
mahkemeye kab•l edtldl

11
1,, 

~· cetı tebltt malr••••• 
• l .. , . 

olmak iHre tll• o •/ 

ler mG•azeaeel beaabında ( ıa•1ı il 
yanılmıı 16r6n61or. Tera IJlp lllılıRI ~ııl 
side baılıca rolG ılrd810DQ ~JI S.nHlade •·::..~ , 
tanıyordu. Halbuki kefeler ekulu•daa allllıfl• t• 1,ı11 

den biri Gzerlnde munııam oam•JI kayllettl• Y•"~t~ 
btr ılklet omlaktan bıılııa btr atacafımdan eıklıl•1~,,ııııııı 
rolO yoktur •• ke mO olmadıfıaı ili• • .,,.ııı 
fe her halde aaar baHaala Karaollan •• t ~ 
olana defıldtr. ıtaclea Mela,.• _,ı.-

1935 de o d•h• alullı lu 337 ... ı;.,,ır 
4iaYraamııu. SDle~ 

Bauldılı 1er: Vd&yet Matltaau- a.hk•lt 


