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Hataya 
• • • • 

gırışının 

askerimizin 
yıldönümü 

~---------------··········----------------------Bu gün Hatayıri her taı:afında bu mesut 
yıldönümü büyük merasimle ve 

neşe içinde kutlanacaktır. 
Ankara, 4 (A..A.)- Yana 

kallraman -;_r.lumuzun Ha· 
taya rırdlflnla yıld6n6mG 
Hatayın her yerinde bl 
Jllı meraılmle kutlanacık· 
hr. 

Ankara, 4 (Huıuıl) Ya 
tın (bu ı&n) Türk orduıuoua 
lia.taya rırdıtının yıldön(l
.. ,dGr. 

Bu m6nHebetle Hatayın 
her tarafıntla meraalm ya
Jtılaca kttr. 

Antakyada merutme halk 
•e klylOler tıttrak edecek
tir. 

Saat 10 da parti, baka. 
-•t, beledı,e, ticaret odaıı 
reıılerı 't'e ihtiyar hlr köylO 
411tay ŞGkrl Kanatlıyı zl· 
hret ederek, onua ıah11nda 
Tırlc orduıunu aellaıhyacak 
1 ..!'' Hatayın minnet ve t6k-

raolarını bıldlreceklerdlr. 

1 O 45 de lıttklll marıl1le 
ltıe meydanında muulme 
baılanacak, nutuklar ıöyle 

necektır. Aıker, jandarma, 

1 

mektepler ıeçlt reaaıl yapa· 
caklardır 

Gece feneralayı · tertip ol· 
unacaktır. Hataylılar aıke . 

rlw filli glrtı•nı aeıe lçlntle 
kutluyacaklardır. 

Antakyada taklar kurul. 
muı. her yer bayraklarla do 
natılmııtır. 

Demiryolu inşaatımız Bulgar Başve-

Şa rk Şİmendüfer hattı kiliKöselvanof 

Erzuruma va r d ı. Berline gitti. 

(ızuıum ~ıyram sevinci içinde.. Atatüıtün şıhiri şı· 
rıflııdirdi~lerinin yıl~önümD ~ı ~ıraratlı kutlın~t 

4 '-lcara, 4 (A A.) - Erzin· 
,,, 111' 

t ıı::.rzurum demlryolu d4n 

'•\lru• •lllyetl hududuna 
'''ttılıttr. 

d trıuru• •ili.yeti hallın 
..... ,, 1 ı· 1 b ~ o.unua •I ayet eri • 
'-d\l 

~I 11
• •arma11ndan dolayı 

.a' ı,,,,.. H•lncı içinde· .. ,,,, 
r. 

4 
Atatürk günü: 

Ş,f 'lcara, 4 {A A.) - Ebedl 

et,1, .\tatlrkGn milli mflca· 

'• •••ılaraaı hasırlamak ,,, E 
etı~ı rıurulDu ıerefleadlr · , ..... , 
ıı., d«ı b Jlrmıncl yıldönG 
~it • Erzurumda btlyOk 

'••ı l 1Q7 llç e kutl•amıı~ır." 

"' 7 Harbinin yddönumu: 
'it'-' ta, dün 1877 harbinin 
,,,,~' llctacı yıldöoümil mO 
tı,, ;tııe Erzurumuo Azl· 

t't,~ 'bn11ada l:tiyük bir 
••c.ı hpıhnııtar. 

,~dı üç büyük köprünün 
ilah tımımıınd1: 

Ellzıg . 4 1(A.A )'-Cumhu
riyet hükumetinin Şarkta 

yaptırmakt• oldutu Oç mü· 

htm kaprünün tnıaatı ta · 

mamlanmııtır. Bunlar Per· 

tek - Palu yolları (izerlnde 

A.lııan ve GülGıkür Hozat 

yolunda Sınıeç, Keban JO 

lunda Çıpıuyu köprüleridir 

Eıkt devirlerde yolıuzluk •e 

k6prüıüzlül6n çok acmaı 

çekmlt olan Elazıg •e ha

•allıl balkı cumhuriyet lda· 

reılnln ve onun aafıa11nın 

•Ücude ıettrdlil bu e1t1rler 
den dolayı çok H•lnç fçer· 

ıtnde bGyüklerlmlze •e Mıllt 

Şefimize kartı derin ballı 
hkJaranı kalbten ıelen duy· 

ıularla bir defa daha izhar 
etmektedirler. 

Bu k6prGlerln açılma tö 
renlerl önGmlzdekl hafta 

umumi mlfettlf General 
Alpdolan tarafından yapı 

la•aktır. 

Köst lvanof 
Sefya, 4 (A A..) - Bulıar 

Baıveklll K.öıe l•anof düa 

alııam reaml bir ziyaret 

için Berltne rttmtıUr. 

Sof ya, 3 (Radyo) - Baı· 

vekil Köıe IYaoof, yarın 

maiyeti erkinlyle birlikte 

buradan Berltne hareket 

edecektir. K6ıe lvanof, Al· 

man hududlarında kendlılal 

bekllyecek olan lauıuıi tre

ne binerek Berltne ııdecek 

•e lıtaayoDda karıılanacak · 
tır. 

Buıün MG•lbten Be,ltae 
dönen HıtJer K&ae lnaofu 
çarıamba aOeü kabul eda. 
cek •e keadjalyl• uaua 

müddet Lı:onuıacaktır. 

Parlı, 3 (Rad10) - Bul 

ıar Baıveklll K61e hano 
fun yaran Berllae hareket 

edeceii •e perıembe ıGacı 
Alman Hartclye Nazırı Voo 
Rıbentropla uzua bir mtl· 
llkat Y••HI• ılylealyor. 

Londra, 4 (A.A ) - ~o•· 
yetler, laıtlts - Fran11z tek . 
liflerine cenp ·urmtılerdlr. 

laılllı kablneılnln HarlclJ• 

tadan kalkma11ndan ıonra 

kendtılnl daha ziyade em· 

niyette ı&rdOfGn6 tellarO• 
R a . BerU• 

etttrmlt •• om 
T L • mOıelleel deYlet

ye o•1"' 

1 , in mGkemmel aurette er.o 
atlihlaamıt bulua.luklarını 

aöylemııur. 

8 Hltlerln muavini ıöa 

ferini ı&,le bturmfıttr: 
- Yabancı memleketler 

ne lıterlene onu yap11nlar, 

•anınlar enteraa11onal Ya
hudJUk tlemlnln emirleri•• 

itaat etılnler. Almaaya iı

tlkbale ı6künetle baluyer 

ve 1ıelecek hldlHlerl belch-

JOf. 
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Bakımsız yapı Manisa öğret

menleri şehri
mize bugün 
gelecekler. 

Yeni bronz pa
ralarımız. 

Yeni Spor Böl
gesi ajanları. 

Hayvanların se

bt?p olduğu bir 
kavga. 

Yolumuo üzuıode harap 
bir bina var. lçtode h•ç bır 
mah ıukuo bulunduğuou tfıa 

etmtyen bu ev, ıündüz ka· 
ra yQztle ıokata ahlmıı bir 
ölO, geceleyin ıokafı karan· 
lıklaıtaran ıtmılyab yıjıntle 

bir mezarlık ıüktln ve eara· 
rı taııyor. 

Yılların ılyaha boyadığı 

ve yavaı, yavaı kemirdiği 

tahtalar1Ddan her ıün bir 
yentıl, yaimurun kırbacını, 

rOzılrın ıtllealol yedıkce 
aarkıyor Ytne zamanın aııo · 

dsrdılı çiviler bu mukaveme 
te dayanamayarak her ıün 
tahtalardan bir kaçını aalı 
veriyorlar. 

Artak blaanın her duva · 
randa büyGk oyuklar ba11l 
olmut, lıkelett meydana çı • 
kıyor. 

Bu ıtn bir tahta, ıoara 

yıpranmıt bir ktrlt parçaıı, 

daha ıonra bfr çerçe ve btr; 

klrt'mit mütemadiyen ekıtl 

mekle .. 
Hu gün duvarlar 'daha 

faz la kanburlaımakta ve 

d.-ıılm~kte. çatı günden aO · 
ne daha fazla ejrlltyor, ta
ban direkleri ıokaia doiru 
btr parça deha fazla çıkı · 

yor . 
Günüll birinde temellerin 

de,çabnın do, blr kıı ıeceıl 
f ırhoalara mukavemet ede
mi yerek çök~ceil muhak

kak 
Bı• de etraf ındakl evlere 

bakıyorum. Onlar itina 16 
ren 1tk, aak tamir edile du
varları, çatılan peocerelerlle 
lnıanıo yQzQne ıü16yorlar. 

lbmal edilen, emek veril· 
mlyen her ne oluna olıun 
zamanın elinde daha çok 
oyuncak olur, daha çabuk 
hayattan çekılır. 

Kemal Dımiray 

. 
lstanbul borsasında son haf· 

tanın 

Manlaa ölretmenlertaden 
33 ktıtllk bir kafile bu ıOa 

ıelarlmtze gelecekler ve ya 
rın aeyabatlarana devam et· 

mek lzere K6tabya treni tle 
ayrılacaklardır . 

KdlUir 1Hrelıtörl6i6 mlıa· 
flrlerln tehrlmlzde kalacak -

lan m6ddet lçtD bir prel · 
ram hazırl•mııtar. 

Bu prolrama g6re 13 50 
trentle ıeluek olan 6lret

menler ıebrlmlzdekl öjret 
menler tarafından il ar tala· 

naeak ve Ltıeye mlıaftr olu
nacaklardar. 

Saat 16 da V alt ziyaret 
olunacak, mGteaktben öiret 

men okulu ile Mtthatpaıa 

okulu, Ataltirk parkı ıezl · 

lecekttr. 

Saat 20 de Şehir Kulü piyaaa vaziyeti. 
lıtanbul, 4 (Huıuı1) -
Hafta zarfında plyuada 

ehemmiyetli bir faaliyet ve 
f tatlarda mObtm deilttkltk 
ler ol•amııtar. ihracatçılar 

ilmi 4,30 4,35 kuruıtur ı binci• mltaf tr öjretmenler 

buiday ve arpa tle ali. 
kadar elmakta ve yeni yıl 

mabıullerl için alivre ıatıı 

lar batlamıı bulunmaktadır 
Dıier firilnlere de ıbracat 
çalar allka göıtermektedır

ler. 
Buğday: 

ÇAV DAR: Yeni yıl mah 
ıalQn ptyaaaY• arzedlhneal 
fıatlardar derhal m6e11ır ol 
muı ve 1 J para bir düıOt 
kaydedtlmlttlr. Hafta zarfın· 
da 300 too çavdar gelmı1 , 
d6kme Anadolu malları 
Haydarpata teıllml 4,20·4,22 
kuruıtan ıatılmııtır. 

SUSAM: P•yaıa bara 
reth olmakta devam etmek 
le beraber ftatlarda bir yGk
aellı kaydedllmemlttlr Ye
ol yıl mahıulünOn çok iyi 
olduiu ve rekoltenin fazla 
olacaiı b~klunda haberler 
Hatların yGkıelmealoe tesir 

etmektedir 

ıereflne bir yemek ziyafeti 
vertleeektlr. 

l ahsil~ann elm~en taıdi
üi parayı ahp kıçmtş. 

• 
Çafıt nahl1eıl1te batla Ka

vak köyOoden Salih, Huıu 

al Muh11ebe tahılldara Hıl 
mlye verıl borcundan dola 

yı ·nrdlit parayı tekrar el. 
inden kat>•P kaçtaiı iddia 

edtldlilnden ıuçlu yakala · 
aarak adliyeye tealtm adıl · 

mittir. 

Hükumet uf aldık para lb· 
Uyacıoı tamamen kartalı7a· 
btlmek üzere on paralık baa 
tırmala karar vermtıtlr. 

Bronzda• yapılacak olan 
yeal on parahİdarımısıa ıe· 
killeri teablt etlllmlt ve dar 
pane1e g6nderalmfttlr. Dar 
pane lüzumlu hazırhklarıaı 

lk•all m6teaklben on para
hklarımızı bumafa baılıya
cakhr. 

iskıle, nhtım ve geçit 
ücretlıri. 

Vıllyet buıuıl ldarelerty 
belediyelerin elinde 'bulunan 
lıkale, nhtım ve ıeçltlerden 
1938 yıhndaialınmakta olan 
mClrurlye ücretlerinin 1939 
aeneıl için hazırlanan ve 
hllen Denlzyolları idaresi 
tarafından idare edilen lıke · 

lelerde tatbik olaaa tarife 
forımGldoe 16re bazırlaaı D 

cetvele nazaran tatbiki icra 
V eklllerl Heyetince kabul 
olunmuttur. 

ıı Yatından k6ç6k çocuk· 
lar, ıeçtrlleo nakil va11tala
rmın aahlp ve ıürOcülerı, u 
kerler, jandarmalar, poıta 

memurlara, muhacirler, mev
cuden ıevk olunanlar, ziraat 
için ı•ç•n köy ahahıl, poı 
ta tatıyan ba7vanlar, muba 
clr hayvanları, ukeri poata 
•e muhacirlere aıd etya aal 
müruriye lcretlnden müı 

teına olacaktır. T arıf ede ya 
ıılı ücretler belediye ve bu
ıuıi idareler tarafından az 
altılabtlecekttr. 

Uzun zamandan beri dur 
ıun ııden Balıkesir ıporuna 

llzım ıelen ebemmlyetlal 
vermek ve mazideki ıerefll 
ıahblyetlerl•I 1eolden te
min etmek makaadtle V alı 
•• Bölge Baıkanı Bay Recai 
CGrell ıpor ajaaları ara11nda

1 

deiltlkhk yapmalı mu•afık 
ıörmdıtlr. 

861gemlzt temıll ellen ye 
nt ajaalar tualartlır: 

Dıı doktoru Fuat Bh'al 
ıu ıporlan, avukat Budak. 
ollu Futbol, 6lretmen oku· 
lu beden terbıyeal muallıml 

Şahı• atletizm, dit tloktoıu 
Nı1azl bıııklet, Ali Şa1akcı 
tenıı ve hH baden terbl1e-
ıl muallimi Halil de ıtıret 
ejanhklarıaa seçllmıılerdır. 
Akıam C H. Parttılnde 

yeni Bölıe heyeti Vahmıztn 
baıkanlıtında ılk toplant111-
nı yaparak ıpoıua ilerleme· 
ıl için icap eden teıUıirlerl 
almıt ve yakıada bülQa 
ıençltiln lttlralule de umu 
mi bır toplaatı yapılma11 

hakkında faydalı kararlar 
vardlkteo· ıonra toplaataya 
ıon vertlmlttlr. 

10 lira maaıh ~ir me
mur ıhnıcak. . 

Def terdarlak tabııl ıeflığln· 
de 1 O lira maaılı bir me
muriyet tnbllll etmııttr 

Bura7a ıırmek lıttyeale 

rln on temmuz pazartesi 
gününe kadar bütün evrak
larını tekemmnl ettlrer~k ver
meleri ve ballhere imtihana 
ıtrmek hakkJDı kazanmaları 

llzım ıelmektedtr. 

Kiraz köyftndeo Halil, lı 
mail Te Muıtafaya ald bay. 
vanlar k6y civarındaki ve 
Haltl llualalm ile Himme
tin mlılr tarlaıına ıırerek 
bir hayli zarar ya,mıılar· 

dır. 

Tarla aalalplerladea HJm· 
met ile Halil lbrahlm haJ· 

vanları tarla lçeralnde ıö
rloce deı hal tutarak köy 

koracuıuna teıhm etmek 
(bere 16t0r6rler"en önleri· 

ne Hahl, lımall ve Muıtafa 
çıkarak münakaıaya batla. 

mıtlar •• nihayet it kavı•· 
ya intikal etmtıttr 

Himmet ıle Hahl lbrabhP 
mubtehf yerlerinden yara· 

lanmıı.k ıuretlle döğüldtıkle · 
rint ve hayvanların da el· 

lerlndea alındıldannı tddt• 
etmıılerdtr. 

Vaziyetten jandarma h• 
berdar edılmtı. haklarınd• 

ıtklyet olunanler yakalan•· 
rak ıehrimlze ıetlrtlmlıl•r· 

dır. 

Dnn ıu1h cezada yapılao 

duruımalan neticesinde ıuÇ 

lularıo tev ktflerlnl icap et· 
Urecek bır hidlıe olmadı· 

tından mah1'emelerln•n 1•1r1 

mevkuf olarak yapılmaııo• 

karar verllmııttr. 

Dünkü koza f iatlın. 
Sunada dOnkü koza 5Sı 

70, 78 kurut üzerinden ı:ou· 

amele ıörmOttür 

Buid•y fiatlarında biç bir 
deiltlkllk olmamııtar. Yeni 
mabıulQa idrak zamanı yak
latmıı oldujundaa, deilr 
mencller ellerinde fazla ıtok 
bulundurmak tıtememekte 
dtrler. Bazı mıntakalarda 

yeni yıl mabıulü üzerine ıa
tıılar baılamııtar . Samıun 

bujdaylarından 60 tonluk 
bır parti detırmene tealtm 
t• rttle 5 lıı:uruı 5 paradan 
muamele ıörmütı T ekırdai 
da da dıt plyualar için aa 
tıılar yapılmııtır. Ôo6mQz 
deki hafta ftatların ıevılye 
celi tahmin edilmektedir. 

Yeni çift çuval mallar lı· 
kele teıllml l 9,30 20,20 ku· Bir baba ile 

oğlu arasında
ki muhakeme. 

Danzig meselesi ve Almanya 

Pıyaaaya 2551 ton bul· 
day ıelmlf ve ıehlrln · gün 
ltık abtıyacı of tı taraf1Ddan 
temi• edilmekte bulunmuı 
tur. Flatlar l 2 çavdarlı 
ekıtra Polatlı mallara 

7 7,10, 4 5 çavdarlı Ankara, 
Yerköy malları 5,32-5,35, 
9 · 10 çavdarlı Konya, llıın, 
Akıeblr malları 5,25 5,30, 
1 2 çn·darlı ekatra Anado · 

lu aertlerl 5,35 6 11ra Ana· 
dolu ıertlert 5,20 5,25, 9 10 
çavdarla Trakya mallan 
5,05 5, tO kuruttur 

ARPA: Mersin, Samıun 

ve Bandırma lıtıhaal mınta
takalarında iki ay zıufında 

teıltm ıutıle alivre utıılar 

yapılmaktadır 
Almanya Te ltalyadao ye 

nt talepler gelmeje baıla · 

mııtar. Hafta zarfında plyft 
uya gelen 253 ton arpa 
dahili ııtıhli.k lçlo ıatılmıt · 
tır Fıat\ar dökme Anadolu 
mallara Haydarpaıa teıltmt 

4,25 4,3 ', Marmara ve Trak 
ya malları:çuvalh:ııkele tea-

ruıtur . 

.1' FTJK; Almanya ve lo 
glltere tçln alıcılnr f aall 
yet ibraz etmektedirler. Fı 
atlarda bir deiftlklık olma 
mıı. hafta zarfında ylpaaa · 
ya 16 l ton tıfttk ıelmıı, 
985 balya muhtehf clnı lif· 
tak aahlmııtır. Fıatlar ojlak 
mallara 125-127, Karahtaar, 
Kütahya, Eıkııehlr, Yozrad 
malları 112 116, Ankara, 
Bolvad,o, Polatlı , Beypasa 
rı malları 11 O 11 ı, Gerede 

Dı:skçtler maballealaden 

16 yaılarında Cemalettin lı 

mlnde bir çoıuk, 60 65 yaı
larandakl ltaba11nı döidOll 

lddlaıtle yakalanmıı ve hak· 

kında tutulan evraklle bir 

hkte cGrmü metbut mabke· 

meatoe verılmlttlr. 

Dün aaat 11 de ıulh ce Bolu ayuı mall~ra ıoo . ıos, 
Kaetamoau, Zafranbolu Ulal· za mahkemesinde durutma11 

lar, 1 ı. ı J 5, Konya damıalı yapılan Cemalettin vakayı 
ve llııo ayarları 108· 110 tö1lece anlattı: 
ova malları ve .Mardin a1ar - Btr ıkl ay ev•el aa · 

ları 90 95 dert malları 72 76 nemle babam araaında ufak 

kuruıtur. \ bir meıeleden dolayı kavı• 
l'APAK: Alman •arın Trak- ı çıkmııta Babam, o kavıa· 

ya cloı matların ftatıoı ar- d b J l d an er evimize ge me t.. 
tırmaıı aahılar üzerine mü Bız çok 11luntı çeklik. GGo 
eulr olmuıtur. Anadolu 

il f 1 d d ~ı ı'-l k lerce yemekılz kaldık . . 
ma arı tat aran a es f 11 ı 

Baktım ki. dün eve gel 
olınamıı tae de, Sov1etlerln 
bu t ı p mallardao büyük bir 
parti mübayaa edecekleri 
haber alınmııtır. Hafta zar 
foda p yauya 413 ton ya · 
pak ıclmtı ve 468 balya 
aatalmııtır 

ftatlar Bandırma, Buru 
ve Trakya malları 63 65 iz 
mir, lzmlt, Gelıbulu, Ça · 
nakkale mal!arı 59 60, Ka 

(Sonu dördüncü aayfada) 

mit ve ıçerlye girmek idi 

yor. ~nıen kızgın o 'duğum 

babama: Sen ne bakla bizim 

• evimize gelıyoraun dıre it · 

Um Döim~ı falan değılım, 
dedi 

Hakim babaelnı da dinle 
dıktea ıonra, Cemalettfnl 
12,90 kuruı para cnaaıoa 

çarptırmak ıurettle tecı;lye 

1 etti .. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
ına tıtırak etmlıtır . 

içtima eına11nda Danalı· 
dekı vaztyetde tedklk edil 
mlıttr 

Vartova, 4 (AA) - Dan· 
zııte Polonya müme11ıla bu · 
lunan Şodakl, Maraıal Sm 
tılt Rıd2 ve Hariciye Nezarı 
Bek tarafınden ayrı ayra lca· 
bul edtlmııtlr. Şodakl huıu

ıi aalihlyettar ve yeni tali 
mat ile Darızl ie d6necek · 
tir. 

Dolaıan bir ıaylaya göre 
Polonya, Fraoıa ve loıılte· 
re, üç memleket ara11nda 
tam bir aörüı blrlfil oldu
iunu teyld eylemek dzere 
ıerek dojrudan doğruya, ıe 

rekıe Oanzlgdekt Mılletler 

Cemiyeti yOluek komlıerl 

va11tHlyle milıtere" bir te· 
ıebbüete bulunacaklardar. 

Bununla beraber ecnebi 
mtiıahttlerio kanaatine ıöre 
Şodaklnln Oanzlg ayan me 
cllılne V arıova hükumetinin 
bir ootcuını tevdi etmeıt th 
tımalt daha kuvvetlidir 

Notada ıerbeıt f'!blr ıta · 

tükoıunun •Daozlğln aıker · 
leıtlrllmeılnt menettiği ha · 
hrlatalacak ve ıon zaman· 
larda alınan aakeri mahly~t· 
te tedbirleır hakkında reemi 
maltımat lıtenecekUr. Aynı 

mütahltler aotanın Leh hıık · 
lanna yapılacak herban'ııı 
bir teca •üzün Polon yanın 

lıttkllllne kartı yapılmıı bir 
tacavaz mahiyetinde telikkt 

edlleceflne dair bir ıbtarı 

ahu va etmeaı de m6mkQn 

olduğunu ıllve eylemek· 
tedırler . Sıll\dıkı halde 

Daozıte kartı bır ce· 
bir hareketi yapılacaiına 

dair ortada hiçbir delıl yok
tur. 

Danzlglekl Alman makam 
lan tehrın Leh kıtalan ta-

rafından ffialıne mani ol · 
mak ibere ıerbeıt ıebrl ted· 

rlcen aıkerleıttrmele de•am 
ey lem ek tedıı ler. 

Ecnebi müıahıtlere göre 
Almanya bükümetlolo mak· 

aadı Dıınzlıte c.areyao eden 
badııelerln tamamlyle dabı 
li bir mablyette olduğunu 

ve Almanyan1a bu itlere 
karıtmadığıoı hı.ttl ağuıtoı 

ıoouoda Danzıı limanına 

btr Alman kruvazörünün 
gelecetındea Polonya hü· 
kumetınl reımen haberdar 
ettlflnt göıtermekten ibaret 
Ur 

Londra, 4 (A.A.) Çem· 
berlayo bu Hhah Lord Ha 
lıfakı da hazır oldutu halde 
V arıo•adan ıon haberleri 

getiren laılltereolo V arıo•' 
elçlıl Kennardf kabul etoılf 
Ur. Beıvekll bu ziyareti 

müteakip Bucklngbaro •' 
rayına ııderek kral tarafıO' 
dan kabul edılmlttlr. 

!ngılterenln Berllo ıefl• 1 

Nevılle Henderaon 1•'11° l' öfleden ıonra tayare 

Lonclra ya rldecektt r. et O" 
Bonnet ile ıörütmek üzer• 

0
• 

aabah Parite gıtmlt olao fr'ı. 
ıa ıef iri Corbln bu ,,b• 
Londraya avdet etmııtlr · 

"'' T ahmln edtldıf ıoe 1 11' 
Hariciye komi tul bu atıf' 

1
, 

toplanarak beynelmilel f e' 
:alyett ve bılhaua loıtlte'10 ı.:. d• 
nın Moıkova ıefırl .;Jee o· 

o> 
Molotof ıle yeptıiı ıoP ,,, 
likata dair göoderdli1 

poru tedklk edecektir· _,, 

Varıeva, 4 ~adyo) ,. . ı p 
Gazeteler umumiyet e, 1 ,1ı1 

,at• 
zar günü Daozlgt• ya 

1101
,· 

propağanda hava1ıo10 t>'' 
lerl ö'çmek . makıadırl:ıd"' 
tetebbfh mahlyettode tıo'" 
iuou, V arıeva bük6tlle bO • 

ıoğukkanhlıiı ve fr~~:_,,,ıl' 
k u aıetlntn Bullo bu I 1,ııı' 
ne yaptıjı thtard•0

• ~tıet1 

renin de btıtün taahh ıd•~ 
"l ol•f' ı ne rla yet edece11 • 10ııf 

tan ıonra billÜD po "''"" 
halkınıo fevkalade oıe 

l•'' kıldıklarını ya~ıyor 



Sovyetler Bir
liği başkaları 
hesabına kes
taneyi ateşten 
çıkarmak ni
yetinde değil 

c:da gazttesfnde yazan: Cauoj Yükıek 1 
Sovytt Meclisi azasından , __ _ 

«Taarruza kartı karııhkh 
Jardım hakkındaki ln1llız
Fran11s - SoYJet ıörüıme 
lerı bir tıkma sa glrmtıttr. 
Aolaımanın en çabuk bir 
zamanda akdi laaklundald 
SoY7et batta barekettnıo yu 
ıubuna raimen ı&rilımele 
rla ıe1rlnde az çok mOhlm 
hiç bir terakki ıörülmemek 
tedır. 

Bu bal, ıımdlkl be7oel. 
ınllel YaZIJet içinde. çok 
•bemml1ethdır •• mOtearrız 
larla bGUla barıı dOımanla 
rıaa Gmtt •• eeearet •ere· 
•ek J••I taarruzlara teı•lk 
•tmektedlr. Bu •azlyet kar. 
tııında ıu ıual orta ya çıkı· 
Jor: BCUQn P .. ıftk mtlle,le· 
rla ve baraı doatlarıoın me 
•ut aetlceelol ıabınızlıkla 

bekledlll ıı>rDtnıtdtld bu 
l••lkme •• taYtklo ıebebı 
bedir? Uoıtlarım benimle 
llUıtabık olmamakla bera 
ber burada kendt f ıkrl rol 
•6ylemele lctlaar edı1orum. 
Bu doıtlarım, lagılız •e 
Fran11z hüldimetl•rlnın kar 
tıhldı bır yardım paktı hak 
lluıda Sovyetler Bırlıtı ile 
lılOzakere1e ılrlımekle Av 
rupada taarruza kartı ku ~ 
•etlı bir mania tealılnt tld
detle arzu ettikleri kanaa
llodedlrler. Ben tıe lnıllız 
•e Franıız h6k6metlerloln 
~ovyetlu Blrltjt ile mChavt 
bır pakt akdt arzuıunda ol 
lıladıldan kanaattndeylm ve 
bunu •alualarla lıbata çah. 
llc•tıaı. Kendi kendine 
bQrlbeU olan bir deYletın 
~Uvafakat edebılecefı yrgl 

ile Pakt tıe müeayJ bir pak 
tır ve itte ıörüımelerln bu 

aünkü yazlretlnln Jeıine 
•ebebı de budur. 

1 
Babıettlğlm vakıalar ne 

•rd ? · lr Keltmenln vazıh mi 
~lllJle yani 15 nlıao tarih 

0ıılız teklifleri bıze ve· 
rıldtıı andan beri yapılan in 
tllı 7
5 
~ - Soyyet ıörOtme lerl 
tlladeoberl devam etmek 

tedı 
b '· Sov1et hükumetıoln 

l 
u lbüddet zarfında muhte· 
lf 

1 Projelere cevap Yermek 
çıll l6 ı6n ıeçmeıl tcabet · 

~11 ollba11na mukabıl İnal 
t • F t e ran11zlar ta vık ve 
dlcuı 5 
dı • 9 aün ıeçlrmtıler· 

'" 8 · k u Vaziyet içinde müze 
''•l '-' •rıo alırlıimdan kim 
'•uldur? Kaldı ki mutuav· .,, 1 

•tt 0ıllız - Frao11z - Sov-
b llolaıma11na benzlyen 
'11lel l ~'lttt mı el karııhklı yardım 
~ e.rı akdınt lıtedıfı za. 

lQ 
~11 •Jnı lnallterenln Tür. 
,, e •e Polonya tle çok kı 
'ltdQIGddetler içinde paktlar 
l\l tıttııı ıörfilür Bundan 

lcıt~~tlce çıkar: loglltere, 
~'it Ye ve Polonya ıle bir 
t~ t •lcdıot arzu edince gö 
t,~-.aelerın ıGratle ıokltafını 
{'o '"tltı 
~a. etrneılol de bllmtıUr. 
~G htler Btrlıtı tle olao t," t,~llt •relerin mCltemadlyen 

•dılcneıl •re kabul edl· 

lemlytcek ıektlde ıeclkmeıl 
bizi fU ıual karı111nda bu· 
lundurmaktadır; 86yle bır 

polıtıkanın eıaaıoda acaba 
neler bulunuyoı? Bır barıı 

cepbeıl temini için kati 
emel mt 1olua bu 16rG1me 
lerla mevcudıyetınden ve 
uzamaaından lıt fade ederek 
bir Paalf ık deyletler cephe· 
ıt ıhdaıı daYaıtyle bıç bır 
allkuı olmıyao b~ıka be. 
defler mi? Funaız ve lnaılız 
b6k6metlerlnla ıunl zorluk 
lar vilcude ıelhnıekte •e 
bir taraftan Fransa ve lnııl· 
tere h6k6metler 1 ve dlier 
taraftan h61nünl1et •e ıa
mtml makaat arla hareket 
edtldıjl takdirde h ç tuh 
bünüz ve tavıkıız halledıle 
btlfcek olan ciddi ıbtt ' lflar 

mevcudiyeti hl11lnı buıl et· 
mekte olduklan için böyle 
bır ıual bllhaua ortaya çık 
maktadır. 

Meeoll mal6cn oldufu 
•bere bu müzakerelerde ıu 
olarak lbdu edılt'D bır « Za 
yıf 11okta » Letouya, Eıtoo · 
ya ve Fıolindıyaya.. üç ta 
uflı yardım ve aıarantl 
meaeleeıdır Bu devletlerin 
bu .ıarantlyl arzu etmedik· 
ler&nın 4 ve ııte Sovyet tek 
liflerinin kabulOne bu halin 
mani olmakta bulunduiu 
nun ılerl ıürülmul h•ç ıüp 
huız yerınde deitldır . Ve 
ancak müzakereleri akim 
bırakmak maluadt1le tıkile 
matuf olabilir . 

Herhalde. ö1le vakıalar 
btlı1oruzkı meeell lnıOtere 
ıu Yeya bu mem eketı ga 
rantı etmek lıtedıil zaman. 
bızut bu memleketlerın ıa · 
ranU Jıtemelerlnl bekleme· 
den bu ıarantayl vermek 
için m'1DHlp 101 ve çareler 
bulmaktadır. 

Sunday Tameı ıazeteıı 4 
haziran tarıhh nüıhaaında 
dtyor kı: 
«Po :oaıa, loılltere Hol· 

landaya kartı bır taarruz 
1üzüaden harbe ıtrdsfa tak
dırde keod11t•e 1ardım et 
mete muvatakat eylemııur. 
Dıjer taraftan loıntere de, 
Polon1a Danzıı ve Lttvan
yaya vuku bulacak bJr taar · 
ruz yüzQnden harbe ıürük 

lendaaı takdırde kendı11ne 
yardam et mele muvafakat 
eylemlıtar. » 

Hundan ıu netice çıkmak
tadır Polonya ve Bü1ük Bra 
tanya Lttvanya ve Hallan 

dayı aynı zamanda garanti 
etmektedlrler. Lıtvanya ile 

Hollandanın bu iki taraflı 
garaott hakluoda fıklrlerlne 
mOracaat edıldtfıodeo ha · 
berdar değilim Bundan baı· 
ka. bıldıtıme aöre, Hollanda 
ve Lıtvaoya böyle bir ıert 

ıokar etmektedır ler. 
Da ha seçenlerde Polonya 

hariciye nazarı Bek ~lr Fran 
11z gazetesine verd•il beya· 
oatte, Polonyanın Sovyetler 
blrlljinden heı hııngl bir an· 

(Sonu dördihıcü ıayfada) 

Günün meseleleri: 

Bin bir esrar taşı 
Singapur it ale • 

1 •• 
Paris - Midi 

«Bu gün .llogepur, ht m 
Main yaya bağh aakeı i bır 

l•mandır, hem de bir adadır . 

Fakat örle bir adadar ki 
bir kıraç metre gentıl•itnde 

ince bir boyunla kera7a bağ 
lanmıı bir nztyettedır. Bu 
ıoee bo1un 1alnız demtryo 
lu tçln btr ıeçlt vazifesi ıö 
riir 

Sınıapur denilen adanın 
uzunluiu 44 kilometre. ge · 
nlılılt 22 kılometredır . Bu 
rada 430.000 Çtnll, 68.000 
Malnyalı ve 9.000 Avru 
palı 1aıar 

Stngapurun ne mQhlm bir 
ıtratejık ehemmiyeti olduiunu 
anlamak için harıtaya ~lr 

· ıaz atmak klf ıdtr 
Bundan yOz yirmi eene 

evvel loıtlterenln en büyOk 
mChtemlekectlerh:ıden blrlıl 

olan :>tamfoıt Lbffeleı Sın
ıapura çılltı. D6rt ıene ıoo · 

ra Jobor Mıhraceıl ıarki 
Hlodııtan lnıtlız kumpanya· 
aıoa bu adayı ıath 

Feld Mt.raıal Lord Robt>rta 
6lmezden bıraz 6oce Sınıa · 
pur için ~ DOoya tartblnl 
btr ıOn bura11 tayin edecek· 
tir ı DemlıU. 

Fakat loıılız hülc6mell 
Stnıapuru, Cebelüıtarık sıbı 

lmparetorlufuo haktbl bir 
kalut haline rettrmeje an 
cak ı9ı4 d~ karar verdi 

Bu kale, 14 ıubat 1938 de 
tamamen hazır bir vazt1ete 
ıeldı Stogapura 3 mıl1ar 

600 mtlyon Fransız frangı 

dadar bir para sarf edılmtı 
U. Burada o kadar eıaıla 
çalıtı !mııtar kt ;924 teo 1938 
e kadar Sınaapurda altı 

mtl roo metre mlklbı toprak 
kazıldı. Yer altında muaz· 
zam borldorlar açıldı . Bura· 
da tl'ılı edtlmlı olan ambar
lar, harp gemtlerl için bir 
milyon ton mahrukat lıUap 
edecek derecede büyüktür. 

Bu küçük adanın altı 

muazzam ıılib ve cephane 
lerle doludur. 

V akttyle bataklıklar ve 
kauçuk ormanlartyle dolu 
olan Stnıapu~da bu ıOn ce 
ılm doklar vardar. Hurada 
1alnız deniz 0116nün lfgal 
etlijt yer 35 kllometredır. 

Evvelce .ıün .ıeçmez or 
maı.larla kaplı olan yerler· 
de bu ıün ambarlar 1ollar, 
ha•• . meydanlara kurul -

muıtur. Bin bır eerar 
yan bu büyük ukeri 

lafı 

ctha-
zın hemen 1aoında earaylar 

yüzme havuzları ve golflar 
meydana ıetirllmtıtır 

Gl'neral Dobhıe nln ku 
mandaaında kara, deniz •e 

hava olmak Ozere üç üı, 

7000 uker Ye 40 tayare var · 

dar ve bunlar Geaeralln em· 
rıne hazırdtr 

~azfltesindeu 

rafında luyalık la r "ardır . 

Den•za tı gemllf'r ı bu )'Üz

deo vazıfe l t-rJnl bıraz müı 

kQI yapar FakAt bu, aynı 

zamanda muhasım tarafa 
karıı da bir kuvnt trtkll 
eder 

CebelOttarık yarımada11 
oın tayareye bir fayda11 ol· 
mas. Halbukı Stogapur, ka. 
ra tle olan irtibatı bır aanl· 
ye de keıllse daht tayare
ler için buruı mOkem mel 
bir konma meydanı Yazlfe· 
ıf ıörOr Yanı buliıa olarak 
ıöyle deollebtlır ki, Sloga-
pura herhangi bir ihraç 
teıebbOıü 1apmak, keodlııoı 
bıle btle ateıe atmak de· 
mektİr. 
DBımao tayarelerlne ıe · 

lince, bunlar Sınıapurda pek 
mahdut ve muayyen bua 
rat yapabilirler. Bır haYa 
taarruzunun tahrip edebile 
ceğl ıeylert zaten Slogapur 
elinde tlıt mlılt bulunduı ur 

Eğer Sınaapur bu gOnkü 
f'!ktlde lrnvvetll ve ttıükeın
mel olmamaı oleaydı, orada 
bulunan ıemller, tamfr için 
ta Mahaya kadar gelmete 
mecbur olacaktı. Bu 16n 
dGnyanın üçüncO ıtıml ta 
mlrhaneıl Sıogepurdadır 

( Btrlnclıl « Kutn Meri »yl 
ta nılr edecek olan lor.ıtere 
de suHmptondedır.) 

Stogapurdakl tamfr havu 
zunun uzuoluau 3000 met 
redir. 50 Bin tonluk bır ıe 
mlyl lıtlap edectk derece
dedir Bu ba vuı. için tam 
atı yıl ufraııln lf, 150 mil
yon f ıaok para harcanm11 
tar. 

Fakat Stngapurun en ba
r11&61ide ıeyl, ıabıh hayu 
zudur . Bu havuz tlmdlye 
kadar SO•eJlf kanalından 
ıeçeo JOzen ha•uzların en 
genltldfr. Uzunlufa 250 
metre, ıenft llfl 50 metredir. 

Su havuzu eekız Hollanda 
gemlıl çekerek 16.000 kilo· 
metreye, yani Stnıapura ka
dar ıü ı üldemtılerdlr . Bu 
1üzücü ha•uzda 3 500 000 
perçla Yardır ve 124 milyon 
franıı mal olmuıtur. fakat 
70 l 00 tonluk bır zırhlıyı 
ferah ferah içine alabilecek 
ceaamettedır. 

Sıogapur, Malezyaoıo 80 
iazlar anlaıma11na dahıldır. 

liuruı dünyanın eo · bolluk 
içinde olan c6merl bir mem
lekeudır. Slngapur deniz 
ü11ü dört milyar franga YA · 
kın bir paraya mal olmuı · 
tur . Ve bunun btr kıımını 

~tok z•ogln olan Malezya 
mihraceleri ve Malezya ek· 
ı!yonu ödemlttlr 

Meıeli Johor mthrııı ceai 

95 milyon frank .vermlttlr 

Uzak Şark 
ve Amerika· 
«Blrleıtk De•letlerlo Japon 

yaya ıevk edılen ıl lih ve 
harp malıemeıl ıhracıtıoı 

lreımeye hez r olduğu btze 
haner verıllyor Bu pıı kolo 
jlk lıtıhallnln üç sebebi var· 

dır: 
ı _ Son neıredılen bta 

tiıtıkler Jııpooyaoın ıtbal et 
tıjt harp materyellnln ylz 
de 27 ılnln Bırleıtlı De•let 
lerdeo reldtflol ıöıterır: 

2 - Raporlar 16ıterlyor 
ki yabancı tmtlyaıh b3lıe
lere J&pılan turruzlar btl 
ha11a Japoalarm lıtıll ettik 
lerl mıntakalarda teda•iil 
etmeılne mani olm•J• ça 
lııtıkları Çtn dö•IZID• zarar 
Yermek makıadı1le tahrik 
edtlmlıttr. Halbuki, bu d6 

•izi koroma k için 50 milyon 
dolarlak bir ıluazda bulun· 
muı olan Btrleıık De•letler 
Japon teıebbüıünOn bu ıaf· 
haaına kartı kayıtııı kala 

maz. 
Nıha1et üç0DC0 olarak 

Amerikanın ılyaal mabfılle• 
rl Bırletlk Devletlere ald 

menfaatler TıyençlD 1131ntakuı 
na münha11r kalan ablukadan 

cıteıar· dofrudan doiruya m 
J poo· r1r olmasa da, ereeç • 

yanın uaak ıarktakl hare 
ketlerlyle haleldar olacafı 
ftkrladedlrler. 

BtlUln bu aebeplar dola 

yfllyle, Bırlttlk De•letler ~= 
arıuzu durdurmak ıçtn 

t etmek il ku•Yete mOıacaa 
lıtemeee bıle, herhalde 
harp vasıtaları vermek ıure 
tiyle Japooyaya yardıaı et 

•mecbur mekten vaz ıeç111•1 
kalacaklar » 

J Tbou•ernln ean 

in g illere Hari ciJB mü~ta .
şan Bağdat hırsızı 1 ılı~ı
nin kita~mı ıınzim ı~ıyor 
SlyHtlerln ılyaıetleD batkla 

kit bu · 
itlerle uğraımıla va tehll 
mala11 dOoyayı ıaran 
kelerin ıevıemlt oldufuDa 

ııarettlr. 
1 ıte, bu gOn öjreııdlflm ı 

bir haber yClreflıntıe ıu 
eerptl. 

1 ' 
Naza· 

oııltere Harlc ye 
retf daimi müıtl'f9" Sır 110 

b nelaıllel 
bert Vauıttard •J 

-thlt ıu.· alyaıi bldlıelerlo mu 
rette girift oldukları bu gOn . 
lerde Tlyeoçıodekl ve Moı· 
kovadaki badlıatı taklbden 

b l s.~dat haraııı zamen u up • 
ftltmloln milkilemelerfnl ta· 
dıl ve kıtalarıoı tanzim 

edly or,::m::u:!ı.:.· ----~~:-
H oe kadar 

alınmııtır. er 
hülsQmet aJ,oo aatııı ıle reı · 

lngilterenin hava inşaatı: 

Bir <tydıı 
bin tayare. 

iorlllz gazeteler&nln yaz 
dığına ıöre bundan iki oy 
evvel İoglllz hava n zırı 

Sır Kınıley Vood lnıtltere · 
nln tayare lnıaahmn nok
un tahmin edılmtı oldufu· 
nu btldırmtıtı. Verllmlt ole o 
rakam ayd d6rt ylz ta-

1are adı 
Buıno müteb,.11ıtar ln

gllterenln ayda 750 tayare 

ıoıa edebflecejlal ve ayl(kl 
ayında bu miktarın 1000 
tayareyl geçeceilnl tahmin 
etmektedirler. Hiç bir me • 

leket ılmdlya kadar bir a1· 
da bu kadar te1•r• lnıa 

edebllmfı deitldır. 
Soo altı aJ zarfında, in· 

ıtltere birinci bat tayare· 

terinin ve ihtiyatlarının kay· 

yetlerl ıayaaı ha1ret bir ıe

kılde artmııtar. Bu da iki 

aJ enet kabul olunan, Je · 

al tayare fabrikaları loıa· 

atına &mir ıl1a1etln pratik 

oetlcelerfdlr · 
Fakat henOz, lmallt ba-

m! haddine erlımekten çok 

uzakhrr 
loıılterede ta1are imal&· 

tına .ertlen ku•Ht dalma 

artmaktadır. Domlayo•larda 
yeni tayare fabrikaları ku· 

rulmuıtur . Dlferlerl tıe bl· 
ydtülmOt ve maddet HliY• 

cihetinden zenıtoleıttrtlmlt· 
terdir. 

Yakında lnıtltı ta1are 
ımalitı, A yuaturJ• •• Kaaa · 

da fabrikalarının da imal&· 
tiyle ıkı mlıllae çıkmıı ola-

cakttr. 
Sulh zamnıoda ıa•ayı hiç 

bir vakit bu kadar ı6ratle 

tnkııaf etmemlıU 

Aynı zamanda laılltere 
bava orduıu da aynı ihen· 

ı• u1arak kadroıunu ı••f ı
Jetmekteilr. 

Pasif müdafaa manevraları 

Ôoüm6zdekl aJ zarfın.la · 

lnıılterede ıa1anı dikkat 

paalf müdafaa manenaları 
yapılacaktır. 

Bu manenaların yapılaca· 

ğı eaha lnıtltere için ha1ati 

bir ebemml1etl haiz ola• 

cenup ıehtllerlnde Kent Sur· 

rex kontluğu haYallılnde 
ki dart yQz kllometrellk 

mıntakadır. 

Bu tedbir manevraları ay· 

nı zamanda, bakıkate• mlim· 

kOo oldufu derecede yakıa 
ıeraıt içinde . Japılmaıınil 

teıebb•h edilecek oll!.il hava 
manevralarJ1le aynı sama· 

na ıaabet e1decektfr. 
lo!:aitereoln Mar.at ile 

Bogokr araaıodald Ramıga-

Slog,.purda d6ayanıo en 
kuvvetli bahrtyeıl •e en ku 
dretll br.ıtaryaları •ardn Ve 
büıüo bunlar, adanın uçlar
ında. veya adaOJo etrafınd~ 
bu'uoao ~dacıklar üzerinde 
örtü ü bir haldedı,. 

Slogapur deoiz ü11Cl Ce 
be1 ültarıktan daha ihtündQr 

Y aln•z bir Z'lyıf tarafı 

vardır o da, bu adanıq et· 

Mdezyaaıo federe olmı · 
yan devletleri 800 mllyon 
ve Malezya Boğazlar aofet 
muJDa dahıl devletlerde 
bir mtl1ar ıekız yüz mllyoo 
fraok vermtılerdtr. Buna Yeot 
&eliodm •erdıtı 190 milyon 
frangı da fllYe ederaeotz 
Sınıapur kaleıın rn lngılızle 
re o kadar çok yük olma
dıfını göriiuQnClz. 

men mücadele etmekte lae 
de buuau kazancı pek çok. 
tur Buradın, tıbbi ruhı tna
me1ı halz 35.000 tüccar 
ham afyon vey ( lülu af· 
yon ) alırlar. Hu af 1oalaı 
kGçiik madeni tllpler içinde 
•atılır Af y<'ouo 42 "ramı 22 
Fraoıaz fraogıoa verıllr. Fa· 
Irat lükı af f'ooua 42 gramı 
230 franktır. 

Hükü '.Det aahı• azaltmak 
için afyon ftatlarıoı artır · 
maUadır Falrnt eatıı da ala· 
bıldığıne artmftkladtr. HGk6 
metin bundan memouolyet 

1131tık g6ıtermeıl lazımdır 

te, Dover, folkeetou. HH
Uo••• Eaetbourne, Brlılaton 

ve Vorthlur ıtbl cenup 
ıehırlerl tam d6rt saat ka· 
raohkta kalacaklardır. 

Kırk eektz mıatakanın 

lttlrak edecef I •e balen bir 

çok aerahların bulunduju 
bir mıotakada icra edilecek 

olan bu mane•ralar blllaae. 
sa bO yOk bir ıanat ve hu. Burada af yon ticareti hO 

kumrt taraf ındaa ıohttare 

Çaokt top, gemi Ye tayare 
gibi mOdafaa •aaıtaları çok 
pahalıdır. ıuıl7et arz edecektir. 



A ı 4 

Sayyetler Birliği bıs~alan Ruslar ~ine. Almanlar da 
hısıbma kestınıyi ateşten Japonlara yırdım ediyorlar. 
k k • t' d d w •ı Oaıly Te l~grapha Moıko 

Çl lfml nlYI lD 1 101 · •adan blldırtldtttne ıöre So•-
(Baıtarafı 6çüocü ıayfatia) yet Ruıya ile Çtn arıuanda 
laıma •eya ı•Hntl leteme- lmaalanan yeal ticaret mua 
dtflnl ve tiri memleket ata- hedeıl Moıko•ada StaliDID 
1anda ahiren aktedtlen Uca- Erment mua•IDl ve dı, tlca 
ret anleımuanJn k~ndlılnl ret komleetl Mokayan ile 
ta•amen tatmin ettlltnt ıa - '91r inç ay e••el gizli bir 
rıh bir ıurette btldırmlıttr. •asıfeyle Moıko•aY• relmtı 

olan •e bly6k Çtn cumbu 
imdi, Polonyaa1n hareket rlyetçllerlnln lideri bulunan 

laath ile iç Baltık de•letl- Yat - Senin oilu doktor 
ala hareket bath ara11nda 
ne fark •ardır? Htç. Bun•a
la beraber bu •azlyet laııl 
tere ile Franıaaın So•yetler 
Bırhltaden yalnız Polonya 
l~ta •• bizden ıarantl 

al•ayı arsu edip etmedik· 
lerlnl katı, •• ltılmedtfımız 
dlier dört .le•let haklun.&a 
deftl,mutad dtplomaUlr mi 
DaHbetlerlmlz bde me•cut 
olmıyaa Hollanda •e lı•l~re 
hakkıada da ıarantl lıteme• 
ılne mani olmamaktadır. 

BGtln b•nlar 1lhterl1•r 
ki, laıılızler •• Fraa11zlar 

So•yetler 81rhit ile mtha· 
•IJllr •• mltekaltllllk eıaıı 

na dayanan bir pakt lletıl, 
bGtün yGkl So•yetler Birli · 

11•1• yükleneceil bir pakt 
akdini arzu edt1orlar. Fa-

kat keadlne hürmeti olan 
•• ateıten keıta••JI ltaılra 
ları •aııtaılyle çıkarmak ar· 
zuıunda bulunan kımıelerln 

elinde 01uncak olmalr lıte -
•IY•• hı, bir memleket bu· 
aa mu•afakat etmlyecekttr. 
K••••tl, iktidarı •e bayıl · 
yet •• •elcarı lt6t6n dQnya 
da mal6111 olaa So•yetler 
fttrltlt lıe böyle Itır pakta 
••le•lpetle mu•afalrat ede-
mez 

Bana 611• ıeltyor kt, 
Fran11z\ar •• lnıtllzler, So•
yetler Bırllfl taraf andan ka 
bul edılebtlır hakiki bir pakt 
detti, ıaaece eflılrı umuml
'elerl 6nGnde ıOra So•yet· 
ler Bırhll•I• 1Ullfıtrl•1lilnl 
16ıtereeek mGzakereler me•
cut elmuıaı •e mltearus · 
larla lt•r muameleye detru 
yolun kolaylaıma11aı ar•u 
ediyorlar ÔaGmüzde ı•ç•
cek ıloler bunun b6yle 
olup olmadıiını ı6ıtereeek 
tlr » 

Sur - Foo aruı1nda alrde
dl l mtıtır . 

Japonlar ye Ruılar ara· 
11nda Man•urt hududunda 
muharebeler oldulu •ırada 
bu muaheden ın yapılmaıı 

ılyHI ebemmlyetlnl ıöıter• 

mektedlr 
Muhabir diyor ki: 
Çın ku••etlerAnla Japon 

taarruzu kar111ında ıerelr 
tayare •e ıerek m6htmmat 
••rllmeıl ıurettyle So•yetler 
tarafından yardım g&rdGil 
ıtsh bir meeele d.-itldır . Bu 
muahede ile bu meaeleotn • 
daha iyi bir ıektlcle tanzim 
edtlmtı elma11 mümk6n
dlr. 

Buna mukabil Japon or 
dularının kullandıkları mi 
hlmmatın ylzde elllıl Ahnaa 
malı buluamaktadır Berltn, 
Tokyo1u bu yartinnlyle Al- • 
maa halyan ttUf alr.ına ıtr· 
mele mecbur etmek tate
mektedır. 

istıı~ul borıııın~ı son 
hıflanm piyasa vaziyeti._ 

( Baıtarafı lktncl 19Jfada) 

raht.ar, Kltah1a, Eık•ı~bır, 
Y ozıad mallan 52 53, Aa -

kara, Polath •• Orta Ana -
tlelu m

0

alları S 1 52 tabak 

ylalerl 50 52, yıkaamıı Jln 
70-75 kuruıtur. 

DERiLER: Keçl dertleri 
lerlne Almaoyadan tal•pler 

artmaktadır Halaydan ıeh 
rlmlze koyun deriıl ıelm•l• ı 
"•ıla•ıt olma11 flatlara te 
ılr etmlı ye l ·2 kuruı bir 
ıerlleme lu ydedılmtılir. fi· 
atlar keçi derileri çifti 108 
205, otlak dertleri çı ftı 130 
140, kuzu derileri çıf u l .CO· 
160, kuru 11jar dertleri kilo · 
ıu 60 64 ealamura 40 42 ha 
•• kuruıu koyun 58 63, tuz 
lu kuru 56 57 kuruıtur . 

Doğumevi ve kö)· ebe mektebi · 
mubayaa komisyonundan: 

Mu bam men 
ltedell 
Lira Kr. 
1170 

. 
K6y Ebe 

· Dofu•••I ••ktebl Yelaun• Cınıl 
JO 11 45 ton Kok k6m6rl 

Dol•me•I tle kly ebe mektebi•!• . 193:1 yıla ıhtlyacı 
olup yukarıda g6ıtertJen kok kimGrG •fık ekııltme ile ıha · 

le olunacaktır. Eluıltme 12·7 939 çarıamlta gOol ıaat 10 

da Dotu•e•tnde yapılacaktır. 
lıtekltlerln mGnalıua ıO•Gnden ine• ıartnameelnl 16r· 

••k ilzere Dotume•lae mOracaat etmeleri tlin olunur. 
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• 
--alıkesir inhisarlar 

Başnıüdürlüğündeıı: 
Kanuaen aabarda kalma •lddeU ikmal edtlea 1 O elsi 

elye ald 398 kilo 936 malaıulG tiltlaler 1 temmuz 939 
tarihinden itibaren on beı ıln mlddetle açık artırmaya 

konalmuı olcluf11ndan taliplerin 16 temmuz 939 ıünGae 
kadar baı•ldlrlllQmlH •lracaatları illa olunur. 
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TORKDILI 

1 RADYO 

- lkllRl 8lDYOSU 
D11/ga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kca. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 1519SKca. 20 KYv. 
T.A.P.~1,70.. 9't6SKcı. 20 Kn. 

b 7 · 939 · Ç'.lrşamba 
· 12 30 Protram 12.35 Türk 
müz il - Pi 13.00 Mem
lelıel ıaat ayar1, ajanı •e 
meteorolojt haberleri. 13 15 
14 Müzık (Karııık profram 
- Pi .) ' 9 00 Profram 19 OS 
Müzik (Strau11 ua tkl valıt 

- Pi. ) 19.15 Tlrk mftzlil 
(Fuıl heyetı) 20.00 Memle 
ket ıaat ayarı , ajanı •e me
teorolıj ı haberleri 20. 15 
Konuıma 20.30 TOrk mlzlil 

1 - Oıman beyin - Sa · 
ba peı re•I 2 Dede -
Saba ıarkı - G6t eyle ı•l 
bl\bG\lert. 3 - Aıık Muı 

tafa - Saba ıarkı - Bir 
eımere 16all verdim . 4 -
. . . . . - Keman talutml. 
5 - Klzım Uz - Htbzam 
ıarln - Benzemrzı'n kfm · 
ıeye. 6 - . . . . - Halk 
t6rk0ı0 - lndlm daidan 
ovaya. 7 -- ... .. - Halk 
t6rk6ı6 - Damından 16r6· 
oilr ballar. 8 - Raif bey 
Klrdıll hıcazklr ıarkı 

Renıl ruhıarına 9 - Oı 

man Nihat - Klrdllt hicaz· 
klr ıarkı - Reaıt ruhearı · 
na. 10 - . . . . . Mu
hayyer t0rlı6 - Bu g6n 
a1ın oa darda 

21 1 O Ha ftahk potta ku· 

tuıu 2 l . 25 Neıell pllklar 
- R. 21.30 M6zlk (Bayan 

Ferhunde Erkin tarafından 

dlane ıo1olara) 22 Oo Müz·lr 

(KlçlUr Oıkellra Şef: 

Nec•p Aıkıa) 

1 - Schumaan Dlr 
dOncl 1enfonlntn rumbaeı 

2 - Rlo Gebhardt - Maı 

karade konter •alıl 3 -

Bılly Gol••yn - Cambaz
lar {Folutrot) 4 - Hanı 

z , nder - Polka 5 - Kari 
lıomzak - Vıyanada ıece 

6 - GluHppo 8ecce 
Amalft nrenadı. 

23.00 Son ajanı haberlert , 
ziraat , eanam, tahTlllt, kam 
blyo - nukut bonHı (flat) 
23.20 Mültk ( Cazband-PL) 
2l.S5-24 Yarınki prolr••· 

Kıdmlar hıvı fil osu 
Franıatla kadın tayarecı . 

terinden mürekkep lt•r fılo 

teıktl olunmak üzeredir. 
F ran11z ıl •ll ta1au etlik mCi 
diri bu projeyi tedktk et· 
•ektedir. 

Bu ftloaucı vazlfeıl laarp· 
ten ziyade Fran11z ta1are· 
clltllnl• propalanduını yap · 
malı olacalrt1r. 

Bu proje kabul olunduiu 
takdirde kadın tayareeılerln 
emrine aç tayar~ tahılı olu 
nacalcbr. Bunların kuman. 
da11: Madam Maryıe Hıly, 

Maryıe BoıUe, Etızabet Lt. 
ona •erllecelırtlr . Diler 3 
kadın tayarecı de pilot ola 
r.ıı bu ta1arelerde buluna· 
caktır . 

Kadınlar ftloıu Yakın Şu 
lra oradan da A.frlk&ya uça
cak ve her duraklamala· 
rında konferanılar vereeek
lertltr. 

5 TEMMUZ lllt 

Siyası.ıl Bilgiler Doğum ve Çocuk Bakım Evi . 
okulu kabul 

şartları 
Slyuel Bılııler okulu, 

yükıek derecede bir. meılek 
•• thtfıu mOe11e1e .. dlr. Son 
11oafta okullar; mali idari ve 
~lyul ıubel•re ayrıhrlar. 
Kırktan fazla alınacak okur
lar, Maliye Velıllett heeabı
aa tahıtl edeı:ellnden bu 
ol< urlar ıon ıınıfta malt ıu 
beye ayrılacaklardır. 

Okula girme şartı: 
Okula ıerek leyU, ıerelı 

nehari ıtrebtlmek için ıeç 

me 110• •ına ılrlp kazanmıt 
bulunmak llzımdar . Sına•

da kazananlar mu•affaktyet 
derece.ine ıar• ı&re leyli 
olarak ayrıldalrtaa IODra lrad· 
roaun mtbaadeıl alıbetlade 
yine mu•affaklyet dereceıl· 
ne ılre nehari olarak ay · 
rılırlar. Sına•• glrmemlı •e
ya munff alı olamamıı bu· 
lunanlar okula ahnmıyaca • 
fı ııbı, Gcretlı okur da alan · 
mı yacaktır . 

Sın••• ıırmek için aıalı 
clakl ıartları haiz olmak ll 
zamdır: 

A. - Y •tı 25 den büyOk 
olmamak. 

1 - Llıe mezunu olmak 
•• olıunlalr imtihanını •er
mit baluamak, Yeya ltıele 

rln Hkl imtihan talimata• 
meılne g6re mezun•1et lm
ttbaaını kazaamıı bulun · 
malr 

C - Sıhhatinin tahılle 

•• mecburi hizmete m611lt 
buluodufu idarenin g6ıterece· 
il bir hHtahıne raporlyle 
1ahlt olmak. 

D - 1939 yıh mezunu 
olmıyanlar için: L•ıeden çık· 
hktan ıonra ae tıle me11ul 
oldufunu bildiren reıml •e· 
ılka ve hıeden çıktıktan 

ıoarakl hareketlerlnln cll · 
rtht1616ne dair bulandul• 
yerin retml memurlarında• 

alı•••ı bir htlınlhal •ara· 
kaeı ibraz etmek. 

Mlracıat zaman1: 
Okul• ııtrmek l~ln kayıt 

zamaaı 25 afuıtoıta baılar 
ve 23 eylulde biter. ' 

Mürac11t oıunacık yer: 
Ankuada Sıya1el Btlgller 

Okulu DırektörlGIG , lıtan 
bulda Bayazıtta YGkıek Oı 
retmen Okulu Dırelrt6rlote 
dar. M6rıcaat bir lıtlda ve 
lnf lllldaya ballı •ıaiıclakl 
e•rakla yapılır: 

Diploma •• hlbl1et cüz -
danı a11Harı. 

6 Tan• 4.5 X 6 boyunda 
fotofraff. 

Atı kllıtl ı . 

SIÇAll SIOIYIDIO YIPlllClll 
yır YI zımıı: 

Seçme 11na •• •Jnt zamaa · 
da Ankarada Sıyual Bılıl
ler OL:ulunda •• lıtanbulda 
YGluelr Ôfretmea Okulun · 
da yapılacaktar. :Seçme 11 
na vı •ı•lıdakl ıGnlertie ola · 
caktır: 

25 9 939 Pazarteıl ıaat 

8,30 da flrlrçe komposlı· 

yon •e Edebiyat. 
Z5 9 939 Pazarteıl ıaat 

14,30 da TOrkfye tarihi •e 
• R6nenanıtan ıGara A •rupa 

tarihi 
26-9 939 Salı ıaat 8,30 

da TOrklye, komıu memle · 
ketler •e bOylk devletler 
•oirafyaıı. 

ll.9 .939 Sah ıaat 14,30 

ve Köy Ebe Mektebi Mubayaa 
Kom'i•yonundan: 

Muhammea ~6yebe C••••= 
bedeli: Doiumevl mektebi: Yelaünu • 

Ltra Kr . 3JOO 
2025 0) 6000 2200 5500 kilo Koyun eti 

Ekmek 
(birin••) 
Slt 
Yofurt 
Pirinç 
s.c1.,eı 

TazeHlaH 
Kuru ıeba• 

1350 oo 9000 1500) • 
570 00 5400 300 5700 • 

2400 • 
2300 .. 

288 00 2200 200 
69!) 00 900 1400 
900 00 500 400 900 • 

7600 » 760 (lO 36'20 400J 
120 00 soo 500 ı coo • 

Dafumevl ile k6y elte mektebını n 1939 yılı lhttyıcı 

olup yukarda g6ıterllen maddeler açık ekııltme ile thale 
olunacaklar. Ekıtltme, 6 · 7 • 939 perıembe 10n6 Hat 10 
ela doiume•lnde yapılacaktır. 

lıtelılllerln •lnalıaı• ıGaladea l•c• ıart•amelerl ılr
mek Ye •ıttrak etmek Osere dofume•ln• mlracaat et 
melerl ılla olunur. 
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Balıkesir askeri satın 
alma. komisyonundan: 
- Balıkeılr bırltlrlerlala ihtiyaçları olan 70 ton •• · 

tateı açık el11ıltme1e .. konulmuıt•r 
2 Tahmin edilen bedeli 4900 ltradır. 
3 - Mu•akkat teminatı 317 lira 50 kuraıtur 
4 _ ihale 24 7-939 paaartHI ıOal ıaat 18,JO da Ba

lıkeelr Kor Satın Alma Komtıyonu blnaeıada yapılacak

tır. 

S - Enaf •• ıartlar laer ıOn kemlıyoada ılrllelttltr. 
6 - Talipleri• belit belıelerle •e muvakkat temlaat· 

larlle btrltkte lro•lı1ona mlracaatları llzu•u illa ol•· 
aur 

4 - 1 - 114 

Balıkesir askeri satın 
alnııı komisyonundan: 

1 - Kahkeılr birliklerini• lhUyaçlan olan 30000 kilo 
patlıcan, 8000 kılo bamya, 5000 ktlo bıber, 2000 kile de• 
mateı açık ekılltme'• konulmaıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3710 liradır. 
3 - Mu•akkat teminatı 278 lira 25 kuruıtur. 
4 - ihale 24 7 .939 panrteeı ılaO ıaat 1 1 de Kor 

Satan Alma Komlıyonu blnuıada 1apılae1l&br · 
5 - Enaf •e ıartla her ıln lıomlıyonda ılrlleblltr · 
6 - Taliplerin hellt belıeler •e mu•akkat teminatla· 

rıle '9trlıkte komlıyoaa mlracaatlar1 IOaumu ılln oluaur· 
4 - 1 - 185 

da Ha1••n Ye nebat flzyo 
lajlıj 

'i.7 9 939 Çarıamba uat 
8 130 da Rtyaaıye (llıe ede 
btyat kolu mezunlarının ltıl
meel lizımgelen bab •ıler 

den) . 
28 9 939 Perıembe ıaat 

8,30 da Felıefe •• içtimai 
yat (lı1e fen kolu mezunla. 
rıaın bll•HI llzım relen ba
hlılerdea) 

28 9 939 Perıemhe ıaat 

14.30 .la Y abaacı dılt. 

Sıaa • netlceıl en ıoa im· 
tlhanlardan 8 ıtıa ıenra 

Aakarada •e lıtanbulda yu 
karıda adı ge,en okul blaa· 
laraada tlia edilecektir. 

SJ•a•d• mu•affak olan
lar bu ıkl okulda haz1r bu 
luadurulecak kefaletaame 
ıuretlal •• be,aanamelerl 
alıp bunların muamelHlnt 
ya11tırmala mecburdurlar . 
Kefaletname maameleet ya 
pılmadılıça kati kayıt tçln 
elcu\a mtlracaat edılemez . 

---
[yf ıl kulesi ıDzıll ne ıl

ıık isıiıır? 
Matmazel Jalrlln V lal tı•••· 

deki bir Fra•11z kı•ıaı• ı•· 
rek 1.85 olan bofu, ıerelıİ 
ee ılzelllll eayeılnde Eyf• 
kuleıl ılzelt ıeçllmıı 01411 • 

tunu blldlrmlıtık. 
Bu talı lauıu ltaıın• k••" 

mazdaa e•••l Eyfel k•l•,t 
ıGzelı blrek ıatarall la•''~ 
tını lrazaaı1erdu. Fakat, •' •• tak yine ayal me1lekt• ' 
lıımafı arzu etme••ı.t•• 
lıtlkball laakkıada yeal prO 
jeler dGtlamekte ye: , .... 

- Ne J•pareıaıs, • 1 
a,ı. ehemmlJ•tıls ııler b•;. 
tatmin etmiyor; d••1•~:: 
beal• de lseatlıme ılr• 

1 tlraılara• •ar. Fakat t.•P; 
fi a.ı. ylluelı t•Y••r • .,., 
etmeyin, bilin emeli.., tıc:• 
ıtrıyat ••fazuınd•• .. 
olmakbr. 

- Peki tlyetreda çabt 
malı lıteme• mlılnts? •" 

- Hay1r, bayar, hlf •• 

Dırslerin bışlıma zamanı: dur•••· ..... 
1939 - 1940 Den yıh Doiruıu ya Eyfel • 1 bt' 

15 lttrlnclteırtnde baıhya - nln aklı da ltoJU kati•' 
caktır . ,ak. 

~~--~~~-------~ 
Ba11ldıJı yer: Vll&Jet Matbaatı-Babk•lr 


