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1 

S TEMMUZ PERŞEMBE 1911 Gt.tNDELİX SİY ASAL GAZETE 
ON DÖRDÜNCÜ YIL SAYI: 4222 

Parti Grubu toplandı, 
Başvekil izahat .verdi. 
lazı hıtiPilr •Yeni Sıbır.-ıızetesini ıı~bi~ ıllilar. 

Mareşalın teftişleri 
·······················~ ' . . . : Başvekılın i 
! teşekkürleri! 

Mu~ittin Biraın itizar~ı ~ulundu. 

Biiyii.k Erkan Harbi;;·R.:işimiz Fevzi Çakma~ 
Çeşme ve F oçadaki ordu birliklerini teftiş ettı. 

1 Anlıara,5(A A ) - Beıve· 
ktl Or Keftk Saydam lıa• 
botajı• TOrlr bayrafına latt· 
kalı 111 dinamo ... denizat~ 
ter ita yramı mG1111eltettlı 
,.,.ı ye huıull mDe11e1eler 
tetıkkGller ye bir çok se. 
yat tarafından 13ndertlmtı 
olan tebrik telrraflarına karı•· 
laklı tehrlklerlle teıekkGrlerlDI 

Ankara, 5 (A A. ) - C H. 
P Bly6k Mtllet Meellıl 
Grupu dOa 4 7 939 uat 15 
le Retı Vekili Trabzon ••· 
buıu HaHn Sakamo refıll
ll•de toplandı 

ilk defa ı3z alarak lıOr
•lye ıelen muhterem Bat 
•elcılımız Dr. Refık Saydam 
BllyGk Mıllet Mecllılnln ya 
lcıbda vereceği yaz tatili 
kararına •• bu ı&nler zar 
fabda Bftytlk Millet Mecll 
•iade milzakere ve fntacı 
icap edea mftıtaceltyetı haiz 
'-••ı kanun llythaları hak · 
lcıada izahatta bulundu. 

Ba,vekllta bu beyanatı 
trup umumi heyetince mit· 
tafUıan tatYtp olundu 

Buacfaa ıenra ruznameye 
dabtl Ye Bur1a mebuıu Mu 
htttıaı Baha Puıın ıeçenler 
de •Yeni Sabah» ıazcteıloln 
lg lusıran tarlhlt n6ıhuın· 
da « Bır Arna•udun açık 
Qaalctubu• baılıfı alhada •e 
Debrell Halit Koya imza· 
•lyle lntiıar etmlı btr ma 
kaleııoe dair vermlı olduiu 
lalcrtr 6zerlne müzakere ce 
'•Yan ette. Takrir 1ahlbf bu 
llılalcale1ı ayaen oku1arak 
b'taa ald ftklrlerlol izah et 
tı ve Dalıaılı ye Veklletınden bu 
Rnalıale Gzerlne ne 1apılmr1 
:ldutunu takriri tle ıoruyor · 
". 

Ô Oahıllye Veklltmtz Faik 

Başvekil B. Refik Saydam 
te,ı takbih •• tenkit edici 
m6talealarındaa ıonra ıerek 
makale 11hıbt -.ererek ma. 
ka leyl neıreden ıazete hak· 
luacia emullae ibret olacak 
kararlar vertlmealne dair 
teklıfte bulundular Müzake· 
re oel culnde h~kôınetl n bu 
me1ele hakkında yapmıı ol
dufu muamele •• lttıhaa et
tıtı kararlar tuvtp olundu. 

Ruznamede ikinci bfr me· 
ıele olarak«Son Poıta» ıaze 
teslntn 27 haziran tarih · 
it nOıhuıoda n Baı · 

muharrir Mardfn mebuıu 

Muhtttıa Bırıeolo ıon ıOa 
lerde BCiyOk Mtllet Meclf 
ı nce tedktk •• kabul edtl-
mit o1a• Barem kanunları. 
oın hükOmlerlnl umumi he 
yetin lçtlmıunda Ankara 

lsmtr,· 5 ( A A ) - Ge•el 
Kurma1 Baıkanı Maraıal 
Fev•t Çakmak dGn alııam 
lsmlre munealat etmtı 
ve b6y6k tezahGratla kar 
ıılanmııhr . 

lzmtr, 5 (Huıuai) ...._ Ge· 

nel Kurmay B•ıkanımıı. Ma

reıal Fevzi Çakmak bera· 

berlerfode ordu müfetuılerl 

Orıeneral F ahret tin A ita y 
ve Orıeo~ral izzettin Çalıı 

lar ve bazı ıeoerallerle bu 
eabah 10.20 de Koca tepe 

muhribi ile Çeımeye ıelm ı ı . 

karafa çıkmııtır. Kendtlertat 

lzmlr •allıl, mletabkem me•
kl komutanı, belediye relıl, 

Çeım• kaymakamı ve dfler 
mt lll ve ukert erisin tıtlk 

bal etmlttlr. 
Mareıalla muvaaalatl Çeı· 

Mareıal Ftvzi Çakmak 
m• hallunJD coıkun tezahü 

ratına ıebep olmuıtur. Ma 

reıal Çeımedeld ordu •• 

blrlıklerınl tıftft etmlt 6ile 

yemeflnl lhca lclivOaciekl 
Rutmpalu otelinde yemtı, 

Büyük Millet Meclisinde 

Evlenme işleri 
kolaylaştırılacak. 

Mıclis dün milll piyango idaresi leşkili ilediğar mu~
talif kanun liyihılınm kabul etti. 

&halı bu makale hakkında 
ltabeden teıebbiblerln tama 
ıı.,•n Japılmıı oldulunu •• 
"'•kale sahibi laakkında ka 
:uaen bır muamele ve ta 

lbat Yap mala mahal olma· 
dıtını izah etti . Aynı mev
tu Oıerıae ı6z alan hatipler 
-!!!,lıaleyt ve neıreden gaze 

mebuıu Mümtaz Ökmen ta 
rafıadan ıorulan bir ıuale 

cevabea Baıvekll l(eftk 
Saydamın verdı tı ts-hatta 
Baımubarrlrlo bu makale ile 
ifade ettljl fıkırlerln hatalı 
oldulu ve Cumhuriyet Halk 
Parllıtne menıup btr melau· 
ıua b61le btr makale yaz· 

Büytik Millet Meclisi içiima hallnd• 
Ankara , 5 (A.A..) - BlyOk edilen afyon anla~muı tu

Mtllet MecUıfola bu ıftnktl vlp edılmlıtlr. 

(Sonu ıktnct eayfada) 
toplant111nda mllll plyanİo Meclis 1arın tep,aaacak· 
ldareıt teıkthne, baılra hiç- hr. •=====--·------=----_,,,, ...... .._ __ 
btr ticari muamelede bulun 

Ordumuzun Hataya mıyarak yalnıs kendi yıka· 
calı kömftrü almak Cbere 

•• •• Zooruldak •e Ereflt ltmaa 0ir·ış·ın·ın yıl do•• UmU tarına relen bıtumum remı-~ • lerlo 11hht muayeneye tlhl 

Bulgar . 
Başvekili 
Berlinde. 

- - - tutulmakla beraber alınma· 

H - h .E. J biJ 1 Berlln , 5 (A.A ) n atayın er tara,-ınaa • il llzuu it! tD ıtbhi reatm Yal: 
tle •ize reımfndea muaf 

Ha -

Yak ıenlikler yapıldı. tutulmaları, evlenme tılerl-
~ oe atd lttlumum f:vra km Ma· 

lltak1a, S (A.A) - Hu Saat 10 45 d• bandonun 1t1e Vekaleti tarafından 
~Chı lıahraman ordumuzun tıtıraktl izcilerin ıöyllyecek tabına ve izhar ettlrllerek Da-

d 't•ra rlrtıtala yıldön6mG . lerl lıtıklll maulle lfte meJ hıltye V eklletlnce köylere 
Gt 8 ı Ye belediyelere parHız ela-

' 

· u ıneıut ve uğuru danında merutme baılana· 
• Q H rak •erllmeıtne, de•let dal · 
"' •tayın her ıehrlnde eak ve nutuklar ıöylenacek lertae lurtae!ye tıtolıu t~tn ••· 
~ '6~ llleraıtmle kutlulana· tir. Bundan ıonra Hker, rllmtı bulunan bir bu~uk '"t tg 

1
' A11takyada yapılacak jandarma, Jzct, mektepliler milyon llralalr: m6teda•fl aer· re"• b ma1eılnln tkt milyona tblA.fı l ıı.I itin halk Ye k~J ••' eeaaf teıeklıüllerl btr ı•· b ı 

" llakkındakl kanun ll~l a •· 
•ttQatz lftlrak edecektir. çit reıml yapacaklardır. Ge- ranı kaltul •• T6rkı,.. ile 

~ 8
•b•h ıaat 10 da parti, ce çf• de bir fener alayı Yusu••••Y• araeıada imza 

'lttaCbet belediye Ye · tlca tertip edtlecektlr. ı....;~.;.:..;~...,;.---=---=, ...... ====-

:•t 0dıı1
1 

he1etlerlle Hnaf Batın Hataylılar kurtuluı f zmirde Jo u-
~~lclcauerı relılerl ve bOtüD larınıa tik filli eeerf. olan bu nun tahribatı. 
l ~lGter adına ihtiyar btr ıtnü bö,Iece büyOk bir 
~6,16 lzmlr, 5 ( A A ) - Geçen 
~I~ ordu ••ine ııderek · sevk Ye D•t• fçlnde kutluh· cuma ıftnl fırtına lzmtr, 
•ı~-4,., Şcııuo KanatlınıD ıah yacaklardır Şehirde her t•· Kemal,aıa, Ôdemlt •• Foça 
ı,,,: bl'Qrk orduıunu ıell• raf bayraklarımızla ılıten- kaaelannı• baj ve bahçeler 
\,., •llua kurtuluıtaD mQ ı_ l aLI t h iL t 

••llıt mit, mQteaddıt tıklar •Um · de ua m a r aa yap· 
~l tlkranlaruu arzede 

''dtr. muı buluamaktatlır ••ıhr. 

Bulgarlataa Bııvelcılt Kö 

H lvanofun 1arıa buraya ıe 
lmeı1 belcle11mektedfr 

BatHlrll. Httler tarafın· 
41lan lcarıılanacakbr. 

Koıe l•anof, blrka~ kere 
Von Rtbeatrop ile buluıarak 
kendletle iki memlelretl alA· 
kadın edea ~lyael Ye lktl•• -

dl meeeleler halılunda 1'6· 
rGıecelıUr. Herbaoıl bir mn 
kavele imzası tahmin edtl · 
memektedlr 

Mumaileyh, bu ıabah Bel 
ıraddaa ıeçmlt ve lıtaıyon· 

da Yu.oala•ya Hariciye Na· 
zırı Markovfç tarafındaa lrar

ıılaamııtır. 

Markovı,, Bulsar ••ı•e 
kllloe Snmka · Mttroylje 
tıtuyoouna katlar refakat 
etmtıtfr . 

oradan Urlaya ıeçroJıttr. 
Mareıal 19.30 da lıaıtrl ı•· 

G ordu 
ref lentltrmııttr. ec• 
evinde ıerefler ıne bir slJ•. 

f ., t verıldı voıuek mi•• 

fır 1arın Foça kasa il 

na ıtderek oradaki kıl•• . 
tı teftıı edecektir. Akı•• 
gene lzmlre d3necek, ıere· 

d ıebır 
fıne vll6.yet tarafın an 

gaztn~ıuoda bir ıt1afet •• 

rllecektlr. 
... Kültür· 

Perıembe ıOnu 

ld reııode parkta lnhlıarlar a 
t poll 

fota edllmtı olan 1 ıı 
1 

k - dıoa ' · JODUDUD reaml uı• 
akı•• JHet eyll1ecelr, aJDI da 

d fuar betedtye tarafın an 

1 ktlr Cu bir zl1afet yeri ec• 
1 d tıcare 

ma •"t•mı için e 
h rlamık 

oda1ı bir ziyafet aıı 

btldlrmel• Anadolu •J•Dll· 
111 memur etmlılerdfr. 

_ _.4' 1 •• • -

Çekyada Al
man komiserle
ri tayin ediliyor 

Praf, 5 (A A.) - Fon Nöy· 
rat tarafıDd•n n•tHdllea 
btr kararname tle Çekoılo-
vakyanın Brao, Olomulı, 
Jthlava, Moranka, Oıtra va 
·ve Geıke, Budejovfce, Re-

komtıerlerl tayin lem an 
edılmtıtır 

l~h hududun~a .~ir ~i
man tayaresı duştu . 

O 
.- ---Aımln lsfaii f11liyeli bıçla~ı. · 

anllglı f ıl · rtle J&phfı tOD 1örG1me 
Londra ı; - DaDZI de laakkıada ıöaderdtfl rapo. 

' iltedJ• tyen 
li.h aevklyatl 111 k m ruda tedlcık etmı1t1r. 
.le•a• edtyer Su • ıaaJ · Alrıam Kennard kral ta· 

bir nı•• 1 ı. Danzııdeo ıeleD aıl rafından kabul edı ectatlr 
OaDııie na p 1 

da ıtil hların ktedlr Londra S (AA.) o on· 
k Jd blldirlloıe . ' K t 

çı ara ılı tllhlar Janın Loodra uf ırl OD 
B 6r• 1 

u meuja 8 elell ıahl· Racz1111kl, dün alrıam Lord 
Kôn tgıbergden g takala · ın Hallfalu ile 16r OıtOkten 
Un mubt~hf • 111 ka 

lerln• çı dakl aağlık yer d • 
ebtre • 

rılmakta, ıonra 1 gunD 
lıhlmaktadır. Pasar de t2 
l•·ı t k dün ıece .. •• • h Oaozl 
kamyon bafıf ıtll 
i• çıkarılmııtır p 

A) - o 
Varton . S (A. Al 

b t Leh -
lon:pa mat ua 1' d bir 

b .. , .,.,ıa • man hudut 0 
• dft . 

1 ID yere f 
Alman tayare• D . 1 '[ayarec 
tüfünO bıldırlJOr. 

1 
d 

(anJJI ar ''' ler paraıGtle at k m . 
b 1 Leh m• • 

Buatardaa lr klf edıl 
lars tarafında• te• 

Almanya1a 
mit, dlferlerl l Uf 
kaçmala muvaffak o m 

ıenra Polonya hariciye na. 
:mı Bek ıle buluımak ize· 

re bu Hbah tııı1are tle 
V arıonya hareket etmtıttr. 

Kont Racaynıkf, cuma 
ıilnl Londraya avdet etlllff 

bulunacafıaı ilmlt etm•kte 

dır . 

Berltn, 5 (A A.) - «Kanııı 
berı» luunıörO, 26 ıll 31 

afuıt<'• t rlhlerlnde ıarkl 
Baltalsh •• Oaazfıde bulu. 

nıcaktar . Varıon, ke1fı
yetten haberdar edılmtı· 

Ur. 

lardır P 

Varıo•ab, 5 t(A .~i~;. h: 16acar kurmay 
lonya mat ua ı, ırıı 

kümetlalD mert ahklm• teY· t b k 8 /İ 
fılıan cıK.a.ıgıberı» kru•• aş anı er .... 
z6r6n0n Daaztll zlyaret ed· 
eceflnl haber •erdlilnl bil 
dtrmektedfr 

Bu ıuretle haraket et 
melde Alm•D1'•' Polon1aaı• 
hutçt• Oaozffl temetl etU· 
• beat ıehrfo harici •IDt Ye eer 
ılyaıetlat tdare ettljinl tanı· 

•ıt olu1or. 
Loadra. 5 (A.A.) - fnall · 

terenin \. arıoYa aeflrl Ken· 
d bu ıabab baıve&ıllette nar , 

hırlclJ• komtteelnln lt:tlmaı 
aa lıttrak etmfttlr. fçttma 
eına1ında Danztıdeld •Hl 
yet tedklk edllmlttlr. 

Komite, aynı ıramaada 

loılltereatn Mos&.ova ıdlrl 
Seedıla Sov1et milıııe11ılle· 

ne gidiyor. 
1 5 (AA) - Macar Ber la, 

1 kurlll•Y batkaDı ıeaen•-
J V.rth rarıD bura ya "'er• 

ıele~elıtlr. 

İngiliz aakeri 
heyeti Ankara. 
dan ayrıldı. 
Aakara, 5 (A.A. ) - Bfr 

m6ddetten beri ıehrlmlzde 
bulunan lnıılız ukerl heye
ti bu al&ıam 1.ta•bula hare· 
ket •t•lttlr. 
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SAYFA ı 1 

İskan k&nununda tadiller: 

Halkın toprağa bağlanması 
hakkındaki hükümler. 

Bl1iik Mıllet Mecltılnfn 
ıon toplantmnda ilk m6za· 
keretlal yaptıfı tıkan kanu· 
nunda deitılkhkler J•pan 
proje, ıaçmealer fçtn •• top 
raluut k6ylü için yeni hü 
kOmler koymaktad1r. Bu hü
kftmlerln tamemı •atındaı 
lar lehinedir. 

lu itibarla btr çok allka 
laları olan •• kanaalaımHı 
beklenen projenin muc1p te · 

btplerlnl ahyoruz: 
c 1 - 25 J O Sayılı kaau

aua 2 inci maddul htikmG 
ae ı~be tahdit edtlen l nu 
maralı mıataka dahilinde 
bu!uaaa topraluız balk1n •• 
aıatfla lau mıataka l4lode 
toprala ballanma11na •• bu 
ıuretle 1ealden 1erleımeıl•e 
a1nı kanunun 12 net mad 
tleılatD A fıkruı maal ol· 
••lita4ır. 

Escl•I• bu mıataka da. 
lalltade llalunan BrGklhler, 
ReYanldar rıbt adetleri mi 
hım blr yek6na baltf olan 
slmre ile Ze1lln ııbı otur
••11 raaak olan yerlerden 
kaldıralan •• ba mıntaka 
tlaladıae 1erleımek makıa. 
4t1le keadıllklertndea ıelea 
eıllaı; bu madde hOlrmuae 
ılre teprala bailatılama· 

makta •• binnetlce ıa1rl 
mlıtaldr bir •a•t1ete Cilt 
mektedtrler. 

Filhakika •1•1 maddenin 
B fıluHı mucabi•ce 101ca 
Tı,k olup 4a tlıltat unutmuı 

••J• ihmal etmtı bulunan 
lıl1lerle aılretler efradının 

ahallıl TGrk kGltlrl•e baih 
k61ler de aahlJe, kaza .~ 
•lll1etler merkezi civarına 
1erleımelerlne meıai kanunu 
•evout lıe de bu mıntaka· 
aın bazı ıabalarandakt bal 
kın ekHrlJetlat bu •imrenin 
teıkll etmeıl •e nlha1et ka · 
H, •lll1et merkezleri •• el · 
Yarını• mClhlm miktarda iı · 
klaa mGaalt bulunmamaeı 
ıebeblyle bu madde hokm6n 
clea dahi tamamlyle iıttfacle 
edılmemektedlr. 

Uzua aenelerdea bul bu 
ralarda 1aıamıı buluoen •e 
bu zGmreye dahil olan bal 
kın taurrufundan, eıHh bir 
ıarette yerleımek hakların· 

dan mahrum kalmaları; kea 
dılerl için Itır tıtıluaraızlıfı 

•e Cle•let içinde her bakım 
dan btr çok me bsurları da 
buluamaktaclar. 

Eıaaen ba halk ıeaı ler· 

den beri bu toprak üzerinde 

çalıımakta •e toprafı tılet · 

mektedır. Yalnız namlarına 

temlik •••memokte ve hat· 
tl mukaddema temlik edtl · 

mlf olaaların Yeraıet 10\tyle 
lnttkallal bıle yapamamak· 
tadarlar 

lıt! hem bu mıntaka da 
hlllndekl TOrk dtlınt ahmal 

etmlf, unutmuı olan yerli 
balkın topr•i• bailanmala 
ranı , m6ıtabııl bir hale ı• 

lebllmelerlnt, hakkı taearru 
flarını ve btnnetfce lıttluar · 

larını temin etmek •• hem · 
· de ıayrl mOıtaktr bir •azı 

yette lu,lan bu bal kın bu 
nzlyetlerl dola1btyle tıhad
daı ~dea Ye memleket asa 
ytflne hılr eden ahvaltn 
aDGne ltçmek maluadlyle 
kanunun 12 net A ve B f ık 
raları teldıf edilen ıekllde 

tadil eddmtıttr. 

\skan şartlan: 
1 - A fıkraılyle; Türk 

nk ve kültOründen olmıyan 
htç "'r tttfretl ıt , aöçebe vera 
ferdin bu mıntakaya yentdea 
yerleımeelae l~ln verılme

mlıtı r. 

2 - B f ılna11: lkt Bead 
altında taazlm e.&ılmlttlr . 

1 - Bendıyle: Öteden be 
rl bu mıntakada bulunan 
aılret efradtylc yine bu mın
takanın ahalll aıllyeılnden 
olan ••Ja herhaagl bir ıu
retle yerleımek mokaadtyle 
evvelce bu mıntaka1a ı•L 
mit bulunan topralnız •eya 
az toprakh çlftçllertn eıu 

ttlbarlyle mutlak ıurette 

topraklanmaları ve yerleı
melerl ıa1eıl lıtlhdaf edil· 

mittir. 
Ancak ıarek toprala bal· 

laaecaklaran •• ıeralue ma· 
ballerln huıuılyettne ı6re 

bu baflaoma ıeldt Vekilin 
Heyetince teablt olunur kay· 
dı konmak ıuretlyle de bu· 
ıuıl yasl1etlere kartı buıuıl 
kararların lıllhıalt1le kanun 
hükmünOn tatbik aabaaında 
alacalı lıUkametler tayin 
edtlmftUr. 

3 - Hazineye atd araza_ 
den •erilecek topralrlerın 

2510 aayıh kanunun l 1 net 
maddeıla• balla toprak l••· 
zt cetHll dalruınde •• berç. 
lanma ıuretlyle •erllmeal •• 
namlarına temllkt e111 iti 

(Sonu d6rdünc0 ıayf atla) · 
1 ......... 1 •• 

Parti Grubu 
(Baıtarafı birinci aayfada) 
muı dojru olup olmadıiı 
an latılmak üzere makaleyi 
Peru Grupu idare Heyetine 
te•dl •ttlilnl bıldtrmtıtt. 

Grup tclare heyetlnla bu 
ha••'• 6serlae 1aptJfı ted· 
kıkat aeUcHlnde •erdtil 
karar umumi heyetin tedlrl· 
kine bu celHcle arz oluamuı · 

tur. 
Grup idare he1ett Bıımu · 

harrlr Muhittin Btrıenln bu 
makalHIDI ıerek Barem ka
nunları balrluncla ırup um 
umf heyetince ev•elkı mü. 
zake relerla birinde •ermlt 
olduiu prenılp kararla rıoa 
ıerek Parti nfzamnameılnln 

neırı1ata taallAk eden mad· 
deıl hGkGmlertne muhalif 
g&rd6j6n0 umumi he1ete 
a1z etmı ıtt 

Evnll makale aabtbl Mar 
din mebuıu Muhittin Birgen 
ıöz alarak bu makale tle 
ıf ade etti i l f fkirlerln hatalı 
oldulunu beren ederek 
umuml heyete karta itizar 
etti Bununla .. eraber m••· 
su hakkında ı&a alan bir 
çok batfpler makale tle ef-
1.i ara umumlye,.e arz edılen fi· 
ktrler hakkında tenkitlerini 
ıerdettller 

Ba,.vekıl ıoo ıöı olarak 
menuun birçok arkadıtlH 
tarafındın umumi hoyette 
tebarüz eltlrlldıttnl •• eaa · 
sen muharrir itizar beyan 
ettıtı cihetle bııka bir mua· 
mele hapılmuına mahal ol. 
mad ıiını beyan etmtı ve 
bunun üzerine bu menle 
nln de m6zakereıfne nlha · 
yet verJlmtıtır . 

Ruznamede baıka me•zu 
olmadıj ındAn taat 18 de iç 
Umaa nihayet •erdmııttr. 
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SEHIR HABERLERİ \ 
1 

.1 
Manisa mual

limleri diJn 
geldiler. 

Mani ıa • &lretmenlerlnden 
34 kltlllk bir ırup KOltOr 
Dtrekt6r6 Ra11f inanın baı 
kanhiında din ıehrlmlze 

galmtıler, lıtu1onda Kültür 
Ofrektöra Jlk •• L'ıe ölret
menlerlle Ltıe Müdlr ve 
lfretmen\erl tarafından kar
tılanm11lardır. Mııaffr . li· 
retmenlar bir mütldet Şe 
hır Kul6b0 ltabtealade lıtt · 
rahat etUktea ıoDra ıelatrln 
muhtelif rerlerint, itu arada 
Ôlretmea okulunu, M1tlaat· 
paıa ilk okulaDu, Atat6rk 
parkını ıezmtıler,Vall1l m•· 
kamıada st1aratte b•lun 
muılardar. 

Trenden IDdlklerl •• Şeblr
Kul6b8nde lıtlrahatta buluD· 
dukları eanada 6 Eyhi\ 61· 
retmealerladen lıhan Oymak 
Halk••l laeparl6rl •uıtaalle 
Manlıa 6lr•t•ealerlne Ba · 
hlreılr 6lretmealeıt adına 
hoı ıeldlalz hitabında ltu
luamuı •e ltu zt1aretten ar . 
kadaılaranın du1duiu HTID 

ce teralmaa olmuıtur. 
Saat 2.3() da Ştblr Kulii. 

bOade ıehrlmlz 61retmenlert 
mtaaftrlerl ıereftne bir slya
fet Yermlıttr . Vali Recai 
Glrellala, Vali Mua •ini Emin 
Ref ık Kırıtın, Belediye 
Reııt •• Halke•I Re.al Naci 
Koclanasıa, K6lt0r 0Jrekt6rQ 
Nazım Ôrenıun ti• baı61ret· 
men .ve 6lretmen1Hln hazır 
bulundutu bu zı1afet ıamt 
mi bir ha•• J~lnde ıeçmlt 
Ur Zıyafette Dumlupınar 
Bııllretmenl Cevdet Demir 
a1 komıu yfla1et 6fretmen 
lerlnln zlyaretlolo arkadaf 
ları araaıncla u1aadardıfı ar 
ka.laıhk Ye meılekdaıblc 

du11ularaaı aalatmııtır. 
Manlıa KGltQr Dtrekt6rl 

ka•f laaaıa bu ıamtml tep · 
lanta Ye kaynaımadan Ma 
nlaab 6fretmenlerln duydu 
lu zevki açıklamıf, Vala 
Recai GGrelfnln g6ıterdlk· 

lerl alakaya teıekk6r etmlf 
tir. Vali Recai Güreli mfıa 
fırlere iyi 1olc•lukler •• iyi 
ıünler ı•ç lrmelertnl temen· 
nt etmtıtlr. 

KulApden ıonra Halke•I 
ae ıhlen topluluk ••in ... 
lonunda bir mOddet kalmıı · 
lar, iri •e ellencell •aldt 
ıeçlrmiılerdfr. Halkevl 01e 
lerlndeo Raf et Onurlu Hal-
keYI adına mJaafirlerl ıallm 
lamıı, Rauf 1nan bu ııcak 
duyıulara, Halke•lnlo çatıtı 
altında arkadaılarının du7-
dula se•ke tercOmao ol-
muıtur • 

Halka•i mleaftrlere don
durma ikram etmft, mhaflr
ler evi gezddıten ve faalt
yeU hakkında maldmat al 
dıktan ıonra mtıaflr bulun 
dukları Ltıeye ııtmtılerdtr . 
Kendileri bu160 ıehrlm•zden 
ayrılacaklardır 

Sa~ahattin Ali 
•Yeni n~ılJo taDıumıı ro· 

man ve hıklJedlnlnden Sa. 
bahattlo Alt dün ıebrtml ze 
ıelmtıtır . Sabahattin Alt 
mf'mlekett olan Edr4'mldde 
b ir kaç gnn kal dıktan ıonra 
Anadolu içinde btr tedktk 
ı•ztıtae çıkacaktır. 

·.... . . .. . . ~ .. 
•f •,, 

Karaman köyünde ge
celeyin bir cinayet. 
Bir çoban gece yarısı bir hiç 

yüzünden bir adamı öldiJrdiJ. 
Karaman k616ne bir kilo· 

metre meaaf ede •• KepıGt 

ıoıaıı 1anında ıah ıeceıl sa
at 24 ıırala11nda bir adamı 
tabaaca ile •urmak ıu,etlle 
öldirmüıler.&tr 

DGn, yapblımız tahkika
ta ıöre vaka ı&yle cereyan 
etmtıttr: 

Yenl k61den Muıtafa ol'u 
Alı lımlnda btr ıabıı, iki 
HD• e•Hl Karaman k6rün
de çobanlık yaparken aynı 
kiyde• Kurban lımallln kı 
zını ae•mlt ve bılihere de 
kafarmaia muvaffak olmuı· 
tur . İki doıt Itır müddet 
heraberce J•t•dalltaa ıonra 
Alinin aakerltit ıelmlt •e 
f llh hizmetini ifa etmela Oz. 
ere aakera ıttmtıttr. 

Fakat Alt çok 'reçmeden 
aıkerden firar ederek etki 
çobanlak yaphfı Karaman 
Lı:öylne 1anl ıevııltalnfn ya. 
nına ıelmlttlr Orada eakl 
arkadaılarından Mectdı ara· 
anı •e merada koyun ot· 
lathlını 6jrenmlıttr. Alt ar· 
kadaıını aramak maluadıle 
klyden dııarlye ~drmıı •e 
bir haylı ıezdıkterı ıonre, 

ta uzakta bırtılala koyun 
otlattıt1n1 16rm61 •e derhal 

Gayri safı uad üzerinden 
tıı h orunacık kızııç 

verıilıri. 
Gerek J•nlden tıe baıla . 

•ıf, ıerelr 6tetlea beri it• 

deYam etmtı butunıun ıayrl 
tafl iratları verıtlerfoe mat-

rah tutulan mGkelldler H 

bu arada kollektlf ıtrketler 

beyanname 
tercih 

uıulOnO 

ettikleri 

•e ltlrlacl kloun ıonuaa ka 
dar menıup oldukları •arl· 

dal dairelerine yazı tle keJ· 
flyetl blldırdıklert takdirde 

arzuaallD Yerıldljl tarJbt ta· 
kip eden takvim yılının ba. 

tında def teri erini taıdik et 
tirecekler •e takvim •eDeıl 
ıonuada bllnço lclr •e zarar 
b .. aplarıaı muayyen m6ci · 
det itinde mı.lıye daireleri 
na vereceklerdtr. Ancak bu 
ıuretledır kı mükelleflerin 
••rıtleri ıayrl Hfl Irat üze
rinden tarh •e tahakkuk 
ettlrllecektlr. Malt1e Veki 
(9tt bu kararım defterdarlık · 

lara bıldlrmıı bulunmaktadar. 

Uygunsuzlu~ yıpn11ş. 
Oıuçgazl mahall eılnden 

Kemat adında blrlnta •~rhoı 

o16rak gc'!Del evlerden b irine 
ıidcrek u1ıuoıuz hare"et 
lerde bulunduju lddtaaıle ya 
kalanmııtar Suçlunun kua 
kola ıatnrnıa,lc .. n bekçiye 
hakaret ettiği de ayrıca iddia 
oluadulunda~ hakkıbda tah 
kllrata ltaılaDmııtar. 

o tarafa dofru ııderek Me
cid, Mecid diye bafırmııtır. 

Gecenin ı•t •akttlertntle 
Allafn ••az, ayaz bafırma· 

11aa laiç ce•ap •ermlJ•D ço 
ban, Mecıt deid Kurban lı 

mailin ko1unların1 otlatan 
Aneltacı kipinden SOler · 

UJaD otlu Fahri lmlf. 

AU tle Faları araaıada H 

kiden ltert kaçırılan kız me · 

Hleılatlen dola11 bir ıer· 
ıtallk olduia için Ali ya
vaı Ja Hf ıOrOlerla yanına 

1aklaıtıfı •akit Fahri: 
Raıtıele ı6f üp n1mafa 

baılamııtır. Ah muhatabını• 
dalla kim olduiunu anlama· 
dan Fahri tabancHını çe· 
kerek geceatn uıız aaatle· 
rlnda AU1a dlrt el ateı et· 
mtı, kalbinde•, •Gcudunun 
muhtelif yerlerinden afar 
ıuratte yaralamııtır. Sıllh 

Haine koıaa köy ıbt11ar he· 
J•tl .lerhal F•hrlJf 1akara 
mıılar ve jandarma1a tea 
llm etmlılerdtr Alı de aldıiı 
yaraların tH!rlle 6lmütUlr. 

Dan, katil Fahri ıehramfze 
ıettrtlerek mGddelumumtlılrte 
lfeclea ı alındıktın ıonra ha 
ptıhaneye ıönderılmfttfr . 

Malul subay, er va şehit 
yetimleriıe ıırilecık ba

yiye ıkrımiyaleri. 
Maliye Veklletl, be1lye 

Qçte birlerinden mal41 ıu · 
ba, •e erler ile ıehlt Jetim · 
lerfne 1939 mali 1ılıoda ve
rilecek be1l1• ikraml1e mlk· 
tarlarını teıbıt etmtıttr . Bu 
yıl blrtaet dereceden mahil 
ıuba1lara 23 t lira , ıkıncı 
dereceden malul ıubaylara 
207.90, QçClnc8 dereceden 
ma'dl ıubaylara 161 70, dör
dGacii dereceden mal<il ıu • 
lta1lara 138.60, beııncl de
receden malOıl subaylara, 
l J5 50, altıncı d~receden 
maldl ıubaylara gz 40, birin · 
el dereceden maldl erlere 
1J5. 50, lklacl dereceden 
malQ\ erlere 92.40, ilçüncü 
dereceden malQl erlere 69.20 
d6rd6acil dereceden malul 
erlere 46.20, bet •e alhncı 
dereceden malul erlere 2J.10 
lira, ıeh lt yetimlerine de 
23.30 lira Yerllecekttr. 

Vekal~t önümüzdekı ı••· 
lerde tkramlyelerln tedlyeal· 
ol alakadarlara bddlrec~lt
t ır. 

Viliyıt idare hıyıti ~ün 
toplın~1. 

Vtllyet tdare hey;tl dün 
Valf Recai Gfi rellnlo riya · 
ıetlnde toplanmııhr . Toplan· 
tıda muhtelif ltlf!r Ozninde 
ı6rüıülmOt •• kararlar Ye· 
rllmtıtlr. 

Altın arayıcı
ları faaliyete 

geçtiler. 
Rüıen Koç •e lbralatm 

Ka1malcç1 adında tiri lrltlnJa 
Ylll1ete mliracaat ederek 
Merkez Kumaada•hfıaıa l;u· 

hınduiu bahçede tkt ıas 

teaekeıl altı• r6ml16 bu· 
lundutunu ılerl ılrerek haf· 
rlyat için •lll1ettea mlaaa
da aldıklaraaı 1azm11tık. 

Bir kaç ıil• arama• 
ya fulla ••ren va ltu etaa4• 
altın teaekele· 
rlaln ltalundufu Jert telhl
te ulraı•• hu tkl arkatlaı 

tekrar kaıı1a haılamıı· 
lardar. 

Baş kadmm hakırııinı Ui· 
rıııı 

Şahla adında biri beı ka 
dın tarafıaden hakarete ma · 
ıuz kaldıiını hidta ederek 
zabıtaya mGracaat etmııtır. 

DGn ıulh ceza mahkeme· 
ılnda aaılulartlan Emine, 
Halime, 70 J•tlaranda ka
dar olaa Ane Eıma •• 16 
1aılaraadakl M61r&faha ifa
deleri ahamııhr. 

Bunlardan Ayı• yeııaıo 

b6y6k, MOklfat da klçlk 
eldufunu iddia etttltnden 
her tklılnla yaılarının nlfuı 
müdGrlOIOnden ıorulma11•• 
karar •erllmlt Ye m•halce•• 
bu ıün ıaat ı 6 J• bırelnl
auıttr . 

Hayvıolır vırıiıi mıruıı 
zımım. 

Mall1e Veklletl, ha1•••
lar verılıt m6ruru sam••1 

oın beılanııcını let\,tt ye •i· 
liyetlere teblıl etmlttlr. 1839 

s.,.ı. ha1vaalar verıl kan•· 
nuaa r6re mClruru zamıO 

lbbarnamenlo teblfltodea iti. 
bareo heaap edtlecelltlr Tar· 
bedllmemtı verıtler tçln k• 
ounda ta1tn olunan Oç ••· 

nelik mGruru zaman mOd" 
detl lçlade Yerıı tahailitllı 
ettirilip ihbarname teilll 

,ı · 
edılmlt lıe ı•n• teblll ta 

•• lalntlen tahıll mQruru saiD 
nıoa baılanııç ıayı l acaktır · ,. 

2898 Sayıh hay•anlar •• 
1 
· 

glıl kanununa g6re tah•
1 

mQrur samını baılanf'eıı 
tabaldıukun tlln •e e•••1

' 
dlld•l1 

••rıllerln de teblti • il 
mali 1ıla takip eden ..,. 

•• , al batt olarak kaQ.ul olu• , .. 
caktır. E•nlkı mali yıl• ıl 
eadllf ettlil takdtrd• tab• • 
aaüruau zamanı ••rıfolD t•. 
alluk ettıtt mali yıld•P tt•f. 
lıracakhr. 3343 Sayıh h•,'1• 

6 v•' vanlar verıtılne 1 re 
1110 

nın taalluk ettılf mall 1 11 ... 
ıonundın tttbaren bir -" 
yıl tçtnde tarh edılllllfttll 

d k tıl•f •e tarhedllıp • • bef 
mall yllı takip edell !&1•· 
mali yıl içinde tahıll 0

11,,ı 
mıyao hayvanlar yeti IJ • 
mGruru zamana ufrıJ•c• 
tır 
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Fransa 
Türkiye 
ve Sancak 

Slovo - Sof va dan 1 
-------------------------~----------------

"Sı1a1ette ımkiaaıs hiçbir bOıoOnlJ•ttn tezabCbO ıekhode 
l•J olmadıiı içindir lıt ona telikkl etmek dofru deid-

«Her t•JI •OmkOo kılan ıa•f\t dlr . K.endlılnl beynelmilel 
•dını vermlılerdlr. Sly11et bir ku••et olarak taaıtma 
bldtıelere, lnıanlarca ve la muvaffak olan, T6rklye 
tartlara uvar. Bundan bir- bOyOk de•letl~rln Yakın 
lca, •J ••vel ltal1ao me · Şarkla Akdeniz meaelelerln 
buıları faıtıt mecltılade bü· deki rekabetlerinden dolan 
JClk aüma1tılerle Ntıl, Kor o muazıam politika için fı 
•ikayı ve Tuauıu tılerls, dl· tıfadeyl mualp blı lmtl 
1• bafmrlarken fra•1111 olmuaydı, Sancak meHIHI 
Baıvekth Daladlye Yakın iki memleket aruında daha 
Şark mOıtemlekelerlndekl yirmi aene u:aayıp ı ıdebılır· 
••Jalaatlne çıkmıı ve mGte dl Fakat, pollttkanın bu za· 
ad.Alt defalar f raaHya ald rurt tleaah, meaele1lnln bu 
llalıtemlekelerle Frenııa ıekllde halli tesabGrlerlnt 
llad&11 altında bulunan ara - ıaıtermlf bulunuyor. loııltz 
&lata ılllhla m6dafaa edlle· - TGrk anlaımaaını mucip 
ceıını ve bunlara hı~ kim· olan 1ebeplerlo bir luımı 

••Din tlokunma1ına m6aade da bu ıfyHetlo oetlce1ldlr 
•hıaamıyacalını ı6ylemııtt. HaUl M11ır Hariciye Veziri 

F•lcat, ••ti re•lzyonlzmtn Yahya Paı•nın Ankara "• 
''•PIJo•luiunu yapan Fran Btlkreıl ziyareti de bu ılya 
1'• ıt1aMtla zaruri kıldıjı 1etle alakadardır 
llrlar tahhoda •• kendi rl franıa lçlo alır bir kayıp 
1•ıl1le Tthlitrenfn lehine teıkıl eden ve otorite uhıbı 
olarak muahedel.rt tadil •• f ran11zlarıo ıtlraz1arını ma

ceınt1et1 akvamın kendi cip olan Sancak meıefeılnfn 

-.••tla11na •erdıtı Sano•lı il hallı, Anupanın ne zl1ade 
TGrkıyeye teerkettl. Sancak ebemmlzel vertlen bu par 
IQeıelHlnln iki memleket çuında ıarp devletlerinin 
•raııoda halllne 1937 aene. plaalaranı fevk a ilde btr ıuret
•lnde Cene•rede baılanmıı t.- kolaylaıhrmtf bulunuyor 
;• •ukua ıelen anlaıma ile K.aradenlzden Eğe denlztne 
•11calın emniyet •• a1aylf kadar yeni bir majino bat

lılerı Tlrklyeye tevdi olun· tımo tHlı edtleceline dair 
'lluıtu . Bö1h•llkle Türkiye olan faylalar, bu 16yledıkfe
bG1&aaıetıne Sancak üzerin- rlmıztn aklılerlnden beılia 
de bazı haklar bahıedılmfı btrıey defıldlr 
•• TGrk orduıu Sancaia ıır Mamaftb, diplomatların 
'lllt buluourordu. TQrklerln beaapları bertaraf, T6rk -
1' 11••k Cizertndekl fıll blkt Fraaııs anlaımuındarı çıka 
llalretlerl •ıt• daha o zaman rılacak baıka bir detıce de 
.. ,ılam11hr •ardır: Re•tzyootzm kendl 

Soo Fran11z-Tlrk anlaı HJrlnt taktp etmektedir. Bu-
lla•ıından Hınra ela • T6rlder nuo yeni teaahftrlerlol ve 
Saııac:aıın mutlak ve mGoa- eıerlerlnt cebren veya l)'lıla 
le,,, 16Uhmes bllılml ve le durdurmak, biç klmıentn 
••iılbt oldular. Banunla be · kuYvet ve kudretıade deitl- ' 
taber, bu meıeleJI temiz bir dır.» 

loo~11da müthış ~ıı yangın 
londradan yazılıyor: 

700 Senellk bir şehir 
oerhava edilece~. f londranıo ıoo ıeneler zar 

,•ttda ıötmedtil mGthtı btr Reyter ajaoııoıo btldırdl-
l 'll1ı1a dGn ıece Yenl z~- flne rare Sovyet Ruıyada 
'llda d O ı h ca tleılnde aeklz eYI 7 O Hnelık o an v., ıOzelll 
'"'P etti. glyle 16hretl bulunan Mola· 

t, ~dın ve erkeklerden m6 ıa lçlndekl ka ıabl'lnın f ı lmt 
fıt'' lcll otuz kııllık bir ka alanacık, ıonra kaeaba ol-
tQ e I •le•ler aratında kal dulu gibi ve ebedi ıurette 

t 
•ı lrdır. Bir çıkmaz ıoka berhava edtlecekttr . 

' •ılc t R kd b ._
1
._ 1tnııı o an otuz ktıı- ybenı e üyük yeni 

d 6alertnd• alevden btr bir enerji lıtuyonu lnıa 
~., 

8 
' Yüluelmal&te idi edilmekte olduiu tçla bura· 

t1t, .. " l•lltlde alevler ile çev· 1• b6y6k ıunl bir 161 yap 
,,

1 
•••alhlar yanan btr mak lazım ıelmlıttr. 

ıa" tl lklnct katana kadar Bu kuaba ı&Uin yapıla
'~tQa'i•. oradan civardaki cslı yere lıabet etmekte ol -
.._,:rdeıı birinin alçak da · dujundan feda edllmHl icap 
lt11,t' •llıyarak hayatlarını etmektedir. 
ı,,..a ''lla•ia mecbur kalm•ı - :----------

~•r. zlyettedlr. Yoz ıtfılye yan· 
c,.. ıını ıöndürmeye çalıımakla-

''" ._ IQı kurtarmata çalı · d •ad t ır. 
lı it •o ardan birinin aya· Yanııoın aece vukabul 
'ı 'J•rak bet metredea mauna ra"men bir çok me· 

'lı • le, YU•arlanmııtar. Ale" raklı pollı kordonunun etra 
itil ''••ıııa düıen bu kadını f ıaa toplenmıf ve eabaha 
,,ı:•r-.ak için derhal ttf al kadar yaosn blnalarueyret · 

'-'-"~ de •ı•lı atla•ıılar ve mtılerdır . 
''ta~tda11ı biri afır ıurette D ğer taraftan Loodranıo 

8 
, .. ..,ııtır. ı ' maltode kilo bir çukulsta 

\'"' \l ••b•h yanrının henGz fabrlka11nda da yangın çık · 
.1 'ille.. ö ıl mııtır Zuar fevkallde bft 
~ .. "el .. nClne r•ç mtı 
''~lı" 1 Falrat her tOrlü yiıktOr Nüfuıça zayiat ol · 

' bertaraf eclılaıı •a mathlı bllclırllmtıtır · 

TOllKDILI 

Mihverin Yakın Şarktaki 
uğradı(Jı büyük hezimet. 
1 La Republique gazelesinde11 ( ---~T6rkl1e Roma - Berlln 

mlh•erladen kati ıurette 

kurtulmuıtur. Darbe müt
blttlr. lhl totaliter davletln 
bOkQmet merkezinde bu dar
bealn ıtddetl bl11edllecekt1r. 
Romanııt Akdenfzln yakın 
ıarkında bQyQk emelleri 
vardı; Berllaln emelleri lıe 
daha bGytıktür. Yakın Şar 

ka mahkfyet_ -- Yeya ay111 
laHaba gelecek olan - Ya
kın Şark devletleriyle bir it· 
tlfak tlrt mthver de•lett için 
IOzumluydu. Müılüman mem· 
leketler nez4tade yapılan 

httebbCbler bu y&zdendlr. 
Fakat Türklyeolo Franıız 

- laııltz cephHIDe ıtrltl 
b6t0o hu çahımaları ııfıra 

icra etm•ıtır. lran, Surtre, 
Flltıtln, Şarki Erden ıtmdl 

kuv•etlt lilrer ba11mıo ardın· 

ela kalmııtır Üç temel dl 
reflnlo me•lrll batan vazi 
yete hlklmdır, bunlar da 
TOtklye, Sovyetler Blrl ı fı ve 
M111rd1r. 

Gerçi petroHerı bOyOk bir 

kumı ttlbartyle ln1ılltz •• 
Fraaetz olan ıtrketler tara · 
f ıudan tıletılen Roma oya, 
Almanyaya belkl yarın ken
dlılne tankları, tayarelerl 
•e b6t6n motôrlO topçu ku· 
•etlerini beıllyt!n ııda ıek 

lınde ıerl daoecek olan pet
rol vermektedir. 

Ruıya da tkt mihver de•· 
lellnt petrol bakımından bea 
lemlttlr •e elıo da beıle 
mekt~dır. Fakat bir laarp 
patlad•lı takdirde, ıeçea 

barb10 miHllnı hatırlayan 

Romanya ve Ruıya • petrol 
lerl'DI vermlyeceklerdfr. 

Bunun, daha uzak olan 
Ruı petroliinden mahrum 
kalınca Romen petrolOoQ ele 
ıeçlrmek için Almanyaya 

, hır nıtle olacaiı mı .a,ı • . 
n~cek? Belki, fakat harp 
halinde ordu, donanma \le 
ha•a ku•vetlnlnln tıtıblall 
eJecell petrol mıktarını bh' 
g6z 6niine ıettreltm. Her 
bürük devleı 25 ıll JO mil 
yon tonlu le bir ıttıhllkl gö · 
ze almak llzımdır Halbuki 
Almllnya 1 700 000 too ıe-n 

tetik p t tro! imal e dıer, bo 
mtktar Cıç haftalık harp ıh 
ti yacını kuıılaaıa ya ancak 
yeter. 

Stokları oldufunu bdlyo
ru m, fakat bu stoklar Al · 
manyayı uzun zaman idare 
edemez, bahuıuı ki İtalya 
ya ve bellcl Macarlıtana da 
petrol •ermeı l icap edecek
t ı r. 

Almanya Romen petrolle· 
rtne ıthenebıUr mı? E••ell 

1 

bunları fıeth etmek llzımdır. 
Bu petroller tabii romenter 
fakat belki de Kullar ve 
l6rkter tarafından müdilf aa 
edilecektir. Sonra ku1u1er .. 
tutuıturulmaaı m6mkGadClr 
Nıbayet h6t6n b11 petroller 
yalnız Alman1a11 09 ıll 
dlirt ay, Almanya tle mGt· 

tefıklerlnl aeklz, on hafta 
idare ec~ebılır 

Mueleyl her ucundan çe 
vlrlp tedldk edebılırtz . Mih
ver, harp halinde (laaıltere 
ile franaa dil aynı •azlyet 
tedtr) harp etmek için IOzum 
lu petrolO buluoduiu yer 
den almak mecburiyetinde 

dlr: Amerlkadaa, Felemenk 

HJndııtanındın, Ruıyadao, 

\leya Yakın Şarlıhn (İran ve 
Irak) imdi birinci kayoai• 
ancak Atlaı okyanuıunu 

•ıarak varmak mGmküodür, 
halbuki logtltere Süveyte 
blklmdlr; Ruıya Almanya 
ya •e Hıt1er po1ttlkuına 

düıman kaldıkça ruı pet 
ro\lertne 1Chenmek kabil 
değıldlr D6rdünc0 petrol 
(Sonu dardOncQıayfada) .... ~· ...... . 
T ayara postası yerine davı 

postası. 
Amerıka llcAnupa ara· 

ııoda tayare poıtalarıoın vı
zır Yıztr tıledljl bu deYlrde 
daha benGz medeniyetin ta
mamen ıtremedıtı yerler de 
vardır. Tayare pollHının 

lt\emedlft battl otomobille
rin pek nadiren ıeçUit kız· 
gın ç6ller bunların batı•da 
gelmektedir. 

Bu ç6llerde nakliyat hlll 
eıkt uıullerle yapılar Kenan 
henüz rolOnO tamamen de -
mlr7oluna terk etmtı deftl
tlır. Poata •• telıraf meHle· 
lerl bu çöllerde ballo\mam11· 
hr. Çal •ıırı memleketlerde 
umumiyetle telıraf yoktur 

Mektuplar da çok Hkl 
uıullerle ınk olunur Reıml 
mlz burıuo ıOael bir mlıalı 
dır . Şatl&I Afrlkada İnııllz 
Somallıtnde poıta, rulmde 
glirOldüjG lzere develerle 
16Uh6l6r. f3u uıulOn ıayet· 
ı. afır olduiunu ıli7lemek 
fazladır Fakat ılmdılık bun 
dan baıka çare de buluna 

mamııtır 

Somalıdekl poıhcılar: t• 
htrlerde -olduju aıbı blılklet 
6zerlnde yarım 1aat' içinde 
poıtayı dalıtamıforlar. Bl · 
laktı b•r harbe çıkar ı&hl 

uzun •zuD hazırlanıp ılılb 
larıoı da yanlar1Da aldıktan 
ıonra yola çıkıyoJ"lar lnıll 
teredeo, Somaltnln en iç ta· 
raflarına bir mektup kaç 
ıünde ıtdıyor bıltyor muıu 

nuz? Oou biz de bılmı10-

ruz. 

Vaydmandan sonra f ran
sa~a giyotin gizli . olacak. 
Meıhur Alman canlıt Va, 

dman Venayda ıtyotlnle 

idam• ldam olundu Fakat 
bu caninin idamı ıtyotınln 

Franıadan ebedl1en kalk 
muına ıebep oldu. 

Bu ıurelle V aydme.n rt 
yotinle öldürülen mahkum 
ların IODUDCUIU olmuı bulu -
nuyor. 

FraDla bük6metl Vayd· 
m anın tdamıadan ıonra bir 
kararaame aeırederek ılyo 
tinin lıaldır1lmaaıoı ıJAn et · 
mittir. 

HGk6metla aeıredılen ka-

rarname•tnde buoa ıebep 
olarak ta ıtyotlnle aleol 
ıdamıD halk Gzerlnde ablilıl 
bir ibret teılrl yap.na11 l•tlh 
daf oluoma11na rafrneo ak 
ıl teılr buıule ıettrdlflnln 
anlaı•lmıt olmu ıdır. 

Hallcın ıı,otınle idam ol 
unan canı ve nefret yerine 
merhamet hl11etmt'!kte oldu· 
ju. bunua ceaaden lıtenılen 

1ay~yl thlll etlljl aö r61mOt 

tOr. 

SATFA ı S 

Birleşik Amerika Devletleri 
bayrağında yeni bir yıldız: 

ALASKA __ 
Paı·is _ Midi Pierre Doıuinique 

frank değerinde mavi ttlld 
derlıl, kırk milyonluk baıka 
bıyvan kiirkü, bir milyar 
franklık balık konaeneıl lb · 

4 Temmuz 1776 da Amc· 
rıka a.uklalıol ılin etUil za · 
man Bırleılk Amerıka de• . 
letlerJnln bayralında oD · Qç 
yıldız vardı Bayraktıkt her 
yıldız. A ınerlka feder .. Y0 

nuoa dahil olaD bir devleti 

ılaterfyordu 
Son federaıyoD blrllll aı · 

rıo ntbayetlerlode olrnuıtur 
Ve o zamandaoberi Birleıtk 
Amerika Oevletlerlolo bay
ra"ı (berinde f ederaı1ooa 

.. 1 k 
dabıl Devletlerin ıay ı ll a 

ki yıldıı 
dar, yani kırk se z 
k ,lmııtar. ld 

•ı ıı: Kuk dokuzuncu ;, 
l rblıln· 

Amerikanın ıtma 1 i• 
k arazııı 

de bul•nan Al•• a · 
de pek yakın bir Atide AD1• 

ıltıbık 
rlkan federaayoauo• 

1 Ame· 

1 

edecektir. Bu ıuret e 
ldıslar 

rlkan bayratıodakl yı k 
ları kır 

btr f azlalaıacak ve ıarı 

dokuza çıkacaktır. 
Aluka, buıOD yalnız katı· 

da p•· 
la defıl, aynı zaman 1_ 

Amertaa 
ra ile de Bırleıtk 
de•letlerıne balh bir m•: 
lekettlr. A~aıkayı 1867 ;-
7 .200.000 dolara, Aı11erl a 

1 1 namına 
Bırleıık Devlet er S.. 
Amerika• nazırlarıoda• 
v•ard çardan ıatıD aldı. 

buraııDID 
Amerikalılar, 1 t D a ID 

kendi namlarına •• 1 
l111 aıdılar, mauna memouo 0 I veri en 

«Buz o•aları» dly• 

para1a acıdılar. s • .,.ad 
Buauala beraber 

ıo haklı oldutu•U za
1
•

1
•D 

k teDe f D 
göıterdı: Son kır f k 
de Ala1ka, altı 11tll1•r r:n 
tık ıilmOı .,e bıkır ı raf 

etmtıur. buçuk 
Buraıı aened• bir 

111 
mlly.r franklık Kea 18

1
1 

k 1DI JOP 

raç eder. 
Ala1ka, hemen hemeD ıay· 

rl meık\l• bir ar.ad olarak 
telakki edilir HalHkaten de, 
diiıüoGlecek oluna, bu mem· 
leketlD bdy6k bir k11mı bus· 
lu mıntaka dahllfndedtr. 
Halbukt, böyle zannetmek 
yanlııtır . Vakıa Alaakanın 
ortalarında ıoiukluk 11f arın 
altında 40-45 deHce1• ka
dar düflfı fak at AlukaaıD 
.. hıl mıatakaları: bllakl• 
yumuıaktır. NJıbeten mute 

dil ıkhml andırır· 
Alaıka .. bıJlertnl• mute-

dil olmaıının aebebl, ba ıa
btllerf 1atıyan GolflıtrlD 
denen 11cak ıu cereyanları· 

010 te•lrtdlr. Bu kelime Ja· 

poncada ıtyab cereı•n de· 
meldir. Bu akıntı, Japoaya
dan ıelır . Golftıtrlm dene• 
ııcak ıu cereJaDı At1aı de. 
oızıode ne rol oyaana, bu 
aıcak ıu akıntm da bOy6k 
okJ••••ta a1a1 roll oynar. 
AmerlkaL Btrleıık Dnletle

rJnlo AlaıkaJı kalabalıklar 
tırmak lıtemeataden makıat 
ıadece bu memleketin lktl· 
ıadi noktadaa olaa elaemml. 
yellen dolayı deill, a1nı 
uma ada müdafaa nokta110· 

dandır da ... 
f ederalln harbiye •ezar•

tl, usun zamaadır Alaıka
oıD mOıtemlekeleıUrllmeılne 
çalıımaktadır Bunun, mllll 
mQdaf aadaa faycla11 .ardar. 
A•erlka Bırleıtk De•letlert 
Alaekaya, Kanada içinden 
bdyOk bir otoıtra yaptırmak 
tçln plln bazırlamıthr . 

lıonıeneıı, do ••" 

ltalyan gazeteleri 
Fransaya çatıyorlar. 

G11etıler binlerC. itaıfaıihaktının G!ünen~iğ~i Y8 Hun· 
laı için hıpishınıler hazıı~~1~!~~.1 ~~!!~!ı~111!;,,ı . 

! yor· .ttomadao yaıı 1 
• ao· mlt olan bu anlaıma, Tu -

ltalyan gutelerl ıoD 1 t ouıta ya111an ltalJanJara 

l d F 
kartı ıa1e l k 

er e ranıaya kt kaJıtlız ve ıarhız o ara 
t!ddetll bir dtl kullanma a mllliyetlerlnl muhafaza et· 

dır d mek imkanını emniyet aiti 
Buna uık olao ıeJ e l 

ki da J•t• • na a mıth· 
Fran11z ropr• arın 

1 
t . ltalyanlaı tarafnıdan ar· 

ı l 1 r• kartı ı ı • 3 
yao ta yan• lmak tık merl rllill tanıomaJAD 19 S 

Uk bir ıurette 7apı 
ma ı ktır. Tıbılı bu tarlbh ltalyın - Franı•z an · 
ta olaa tnJ b l t96S l k 

ı l anların Fran . laımaıı l •• 11 ıoa a· 
bi.dlıeler, ta 1 1 il ıd t kın makta ol . dar talyao mi lyeUne a 
ıaya kartı • h6kOmlerl ıhtt•a etmektedir. 
duklan tana da tetir et - Btı htlkOaıalcı zat•D ltal -
mektedır. yanlar D"uuaa 1apılaa bir 

halyaP aıas•t•Jerl, Fran· ta•l21 Jemekll. Fakat bu 1Dn 

t 
bu harekellerf11e b 1 LI f d 

11z atı o Frao••· muka ı • r e • · 
bir tahrik ıözO tle bakmak kirhkta bulunmadan 1896 
ta •• ltal1••10 <ı ltalr.:ıı anlaımuıoı feabetm•i• kal · 

- t bama>GI ede ••ına ıabar ye • kaua, bu hareket , bir FraD· 
mlyecejlPI 1azmakladır. 

F 11s hlk~metınln meıullyeltnl 
Ro:u• mehafillert , ran11z-

Jarın D•l1ı.ityen tn meıhur lzertoe alamıyacafı bir me· 
« Ha.yır » ıadan ıtmdl ı tma dan okuma olacaktır. 
il Afrtkad• ltalya aleyhtarı Bu mOlabua iledir ki, Ro -
btr poltUkaya ıeçtıjlne lıa- ma, f raoıız bOkameUnln, 
ret edı1orlar . parlAat-.nto eucQmenlntn ka· 

Bun• delil olmak Ozere rarıoa ltUrak etmly:ec:efl 

parlaın,.oto encümenlnlrı, 
t896 Tuaut Aolaımuını feı 
hetmek huıuıunı:lald karara 

ı6•terllmektedlr . 

Qmld lndedfr. 

cRe1to del Culloo» hal. 
!a buna ula mütude et 

(Sonu dördQncl ••Jfada) 
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IAYPA ı 4 

Halkın toprağa bağlanması 

hakkındaki hilkü.mler. 
( B•ıtarafı ikinci HJfada ) 
ltartyle kabul edtlmtı tıe de 
bazı mahallerde ıörOlecek 

lOzuma karıı paruız olarak 
•erllmeal kap eden ah•alde 
bu toprakların Vekiller He
yeti kararlyle meccaaen •e· 
rllmeıl mu•af ık 16rGlmii1 •e 
fıkraaın llu bendi bu auret. 
le taazlm edllmtıtlr. 

Toprak üzerinde istikrar 
tıminı: 

2 - Yukardakl madtle 
b6kmlne ıare •erilecek top· 
raklaran mlıtebtklerl namı

•• temltkt •• •erilen top· 
raklar Gzertnde lıtılnarae 

temtal maluadtyle 2510; ~lr 

fıkra lllveat1le tadil edtlmtı · 
tir. 

a.. kaaun mucibine~ eı 
haaa ••rllecek olan toprak· 
ları; bük6metl mahalltJ• 
te•al •• ıahılı etttilne ıöre 
llu topraklar &zerinde laer 
hanıı bir ıuretle tah11 aallı 
taraf ıadan •uku hulacak ld · 
tllalara kartı g6çmealerln •e 
yerlettlrtlealerln hukuk uıu-
11 muhakemeleri dalreılnde 
ihbarda bulunmalarına mu· 
alllk hatulmaluızın bebeme· 
hal hazineni• dahi yeni ma
lik ıle birlikte ba11m me• · 
kle ıtrmeılaln temini mak-
1a4ilyle kanun llyıhuıaa bu 
ıekllde bır hOkOm tll•e edtl . 
m'ıtır. 

Kanunda t.u yoltla bükmOn 
me•eut olmamuı; hemen 
laer tarafta bir lıttkra111zlıiı 
tlavet etmlı •• za•allı söç· 

men, mOltecl •e lıkiaa tlbl 
.. ulunan eıhuın tua••ur 

edllmtyecek derecede zarara 
uframuıaı mucip olmuıtur. 

HtUu'.imetl mahalliye tara· 
*' fıadan •Ültehltklerlne tahılı 

edilen araziyi yeni 
malıklerl Hnelerce ıılettlll 

•e imar, ihya ettlil halde 
Hnelerce ıonra ortaya çıkan 
bir tahıı aaltıtn bu toprak 
(llerınde bak lddtulyle tka
••I da•a etmeıl veya meni 
mOdahale kararını almaıı 

•e ona mukabil n•allı ıöç
mıea k6ylünla halrlar1aı ta · 
kip edememeıt blanetlce 
ellerinden tıledtklerl bu top
rakların alıaruuına 11bep 
olmaktadır. 

Halbulcı lakin edtlea eı · 
ha11n lıkloıaı, yerleımHlnl 
lalk6met yapmıı, tıllyec•ll 
toprafı hOkfımet kendtlerlae 
ıöıterm•ıtlr. 

Bu huıuda 16çmenlo, lı 
kln edilen tab11a hrç bir 
ıunutakılrl olmadıfı ve h6-
k6metın kendfılne tahılı et· 
tlll toprakta çocuk, çolufu 
ile çalwıtılı halde hayatını 
ballamıt oldufu topraiı• 
aradan ıeneler ıe~Uktf'D ıon· 
ra elinden alıama11 ve ken· 
dlılnln yealdea btr ı~f alete 
dftt•eal ht~ bir adaletle ka
bili tellf def ıldlr. 

lıte .bu ııbı hallere ma
hal kalmamak &sere topralı 
••reni•, ıaıterealn, lık&nı 

yapanın htllnimet olma11 
· dola71ıl7le tahıı 1altı tara
fından •tılacalc bu ılhl da· 
Yalar.la hazfneala daht yeal 
malik ile laırlllste haaım mey. 
lele ı•rmeıl eıaıı düıGınGl
mtlı ve bu •addeye bir fık· 

• ra lll•e edılmııtır . 

A.yoı :ıamaada ıab11 .. 11, 
taraf ıaclaa Taki olacak lddı 

alar. açılacak davaların bir 
mlddetle takyidi muvafık 

ı&rtllmtıı Hı bu maddeye 
( temlik tarlhlnd•D ttıbaren 
3 ıene geçttlıteo sonra m6ı · 

tabtkler tarafından ancak 
tazminat da•atı açılabtltr.) 
Kaydı ıll•e olunmuttur. 

Şabıı aallı tarafından açı· 
lan bu ıibt da•alarda; ma
Hrlfl muhakemenin yalnız 

•• münba11ran 16çmene lı 
kln edllea eıha1a tahmUı 

dahi bu eıha1 için batlı ba
ııaa itlr kllfet t•tktl etmelc. 
tedtr . 

Hattl bir çok yerlerde 
da•a11 kaybedeD bu ııbt et· 
haltaD maıarıft muhakeme. 
ntn; bir mOtkllltla tedarllc 
etttfl mahıulüa•n, harmanı · 
nın Hhlma11 ıuret11le tahıll 
edtldlil Ye iki elleri böirün· 
de kalan •• hiç bir ıuuutak . 
ılrl olmıyan za •allı göome. 
ata aef alete dlttliil görll
mektedtr . 

Bu ılbl hallere mani ol
mak makıadtyle tie bu mad 
deye (da•& kaylııedllcllil tak· 
ıllrde muarlfl muhakeme 
bazlaere 7üklet1llr ) kaydı 
kenmuttur. 

3 - 2S 10 Sayılı kaa11aun 
17 acı mad4ie•lne tlttlk (top. 
rak tenı) eeheltnde lılllnı 
&dl lçlD weralmeıl tldlza eden 
toprak mıktarını; mutlalı her 
tarafa •ermtie lmkla yok 
tur. 

Araalaln lnbah lılabılıyetı 

ne, kıymetine •• •ÜHtfne ~ 
ıl>r• ıeçlml temin ed•cek 
toprak miktarı tehalüf et . 
mekte bulundufundan nrl · 
ecek toprafın yalnız kemi . 
1et ile takyidi mu•afılır 16· 

rülmemlıtlr . 

Eu1e ı te•zf ' ceheltade 
161terllen miktarın her ta. 
rafta ••rtlmHlne de tmklnı 
maddi olmadılındaa •erile -
rek toprak miktarının; ma
hallin huıuılyet ve topralıa 
•erim kabiliyetiyle mütena
ılp olmak (bere te.bıtt za. 
ruri 16rfilenk 6 11cı fıkra 
tll •• edılm•ıttr. 

ita/yan gazete
leri Fransaya 
çatıyorlar. 

(Baıtarafı üçlnc6 HJfada) 

•lyecektlr, diyor. Ztra, ltal

ya bu takdirde 100 000 ita 
lyana karıı hazırlaa9D bir 

ıutkut kartı11nda bulunacak
tır. Herhalde, Fraa11aların 

yaptıkları bu g6ıterıler, at. 
moıferl dOze tmei• hizmet 
edecek maht1ette deitldır. 

fa1t&D IOD relen haberle
re ıöre, 400 ftalyan alle.t 

yekalarını 11yır · 
mak fçın Fuı terk etmııur. 

«Clornale d'ltalya» ı•ze
teıı, Fran11a ajanılarnuD, 

bir harb halinde ltal yanla· 
rın mukadderat meıeleeını 

ileri tOrerek tehditte l ulun 
duklarını •• bu ıuretle be · 
yaoaamelerl imza ettcrmtk · 
te olduklarını 1azmaktadır. 

Aynı razete, harp baılar 

baıla•az, ltaly•nların kadın 
Ye çocuklarlyle btrltlcte hap· 
aedlleceklerl kampların daha 
ıtmdldeo .. azılanmıı el.lul•· 
au rasırer . 

TOltKDILI 

1 Mihverin Ya
kın Şarktaki uğ ... 
radığı büyük 

hezimet. 
(Baıtarafı ftçüocü Hyfada) 
aabuıoın ön6nde lıe Türk 
ıeddl vardır 

TGrlıı:tye Yakın Şarkın pet
rol kaynaklarına götQren 
yolu kapamaktan daha faz 
luına yapmaktadır; lr11mea 
Bak6Jü ve Ruı petrolleri de 
artmelctedlr: aynı zamaada 
M11ırı da 6rtmektedtr1 Tlrk 

•• M111r orduları ara11nda 
~aılamıı bulun•• doıtane 
•Ona1ebetlertn ittifaka mıo· 
cer olmaeı muhtemeldir. 

Alman - ltalJaD bezi• 
metinin ıumdlOnO daha iyi 
ölçmek için, Roma ile Ber 
linin pl6nlarını t&1arlamak 
klftdlr. 

Ev•el& Danz1lt ele aeçlr· 
mell. Tebdtt •hında fakat 
harpıtz olarak Poloayanın 

te.ltmlyetınl elde etmek. O 
zaman koridor meıeleılnl 

ortaya koymak. Gene harp 
ı•z olarak Poloayaaın ikinci 
btr defa bovun •imeılat el 
de etmek Denizden rabıta-
11 ketllen Polonya otomotık 
olarak mihverin tlbll1et1 
altına düı•c~ku. 

ikinci dene: Belki Slo 
•akyayı ılhak ıuretlyle bft 
yQmüı Macarlıtanı Roman 
yaya karı• nvk etmek Ma· 
car orduıuDUD Alman aö
nGllülerle takviye etmek. 
Burada harpılz olarak Ro 
maoyaaın teıltmlyetinl elde 
etmelr 1 hudutlarnu Macarlı
tan lehine tadil ve ılya1etl· 
nl Almanyanı• tlbllyetl al 
tına koymak. 

Üçlncü de•rede de Yu 
ıoılavya üzerinde -de ayaı 

tekllda harekete ıeçllecektl. 
9ulııulıtanla anlaıarak bu · 
rada ea bGyük rola ltalya 

oynayacaktı 

8u ıuretle Yunanlıtan •• 
Tarktyenın hudutlarına ka · 
.lar ııden bir a :vı ltal7an 
- Alman, hakikatte müa

.. aaırao Alman hayat ıahaaı 
yaratılacalı&h Ttlrktyeyt, Su
riyeyi, ~afkuyayı, Muıulu 
ıöıtererek • onu Alman -
ltal1an tarafına çekecekler, 
ıonra 6ç lıtıkametten hare 
kete gececeklerdi: Karade 
nlzln ıtmalıade buiday, k6· 
m8r ve petrol~; Karadenl· 
al• cenubuacla, Yakın Şar 
1110 petrol •• pa111uklarıaa, 

M111rda SQveyt• ve Mııı r 
pamuklarına dojru . Bunlara 
muvaffek etuodulu takdir
de Alma• - halyan mıh 
•eri dünyaya hlkım olacak
tı. 

Aynı zamanda, denizaltı 

f ı lolarını ve lnu•az6rlerlel 

azami haddinde çoialtacak· 
lar, bunlarla Atlaı okyanu 

ılyle Akdeniz yollarını ke 
ttrek, kendtlerlnln Yakın 

Şarkta bulacakları petrolden 
laıtltere ile FranHyı mab 
rum edecaklerdJ . 

Plln mubtetemdl Franıa 
ile foıılterenln ıllihlanma 
larındakl ıevıeklık dolayı· 
ılyle 1938 de bu plana ma
•I olmamıza ıml&ln yoktu; 
1939 da tıe bu iti aac.k 
Tlrlclyeoln en m6htm rol6 
oynnacaiı bir aat yaratarak 
batarmak milmkOnda Bu 
eet ıtmdt yerinde 1ilkıel . 

•lıttr ve ... r ıln claba 

RADYO 

ANKARA RADYOSU 
Dolga Uzunluğu: 

1648 •· 183 Kca. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74111. 1S19SKca. 20 KYv. 
T.A.P.31,70.. 946SKcı. 20 Kn. 

6 7 . 939 - f'trşt atbt 
12 30 Pıoiram 12.35 T Grk 

mOzlil 1 - ... - NevHer 
petreYI 2 - Saadetti• Kay• 
oak - NeveHr ıarlu - Hıc 

ranla harap Qldu ıe•da. 3-
Saadettln Pınar - Nıha•eat 

ıarlu - hlli yaııyor. 4 
•. Kemeoç talcıtml . 5 

. . . . - Nıha•ent prkı 
Klrfezdekl dalgın IUJ•· 6 
- Neıetklr - Mabur tar· 
kı - GGcendlm hen Hna 
7 - .. .. - . Mahur ıaz H 

malıl. 13 00 Memleket ıa 
at ayarı, ajanı •e mete · 
orolojl haberleri. 13. 15 
14 Maz ık {Karııık profram 
-Pi.) 19 00 Prolram. 19 05 
Müzik ( r •nor Mccormack ID 

1&7ledlll ılıl melo.11 - Pi. ) 
19.15 Ttlrk mOzlfl (Faııl 
lae1ett) 20.00 Memleket aaat 
ayarı, ajanı ve meteoroloji 
haberleri . · 20.15 Konuıma 

(Ziraat ıaatı) 20 30 Türk 
mtlzlğl 1 - .. .. - Ferah 
feza peıre•I. 2 lımad 
Hakkı bey Ferahfeza 
lııeıte - Çaflayaa cuyl ıl 
rltkle 3 lıcuatl laey - Fe · 
rabfeza ıarkı - Atet ' aıkın 
4 - lıhak varan - Ferah 
feza ıarkı Seyretmek 
için 4 - ltmatl Hakin bey 
- Feratifeza ıukı - Meh
tapta ıOzel olur. 6 - .. . . 
- Ferahfeza HZ Hmafıl 

1 - Mehmet Nutp - Hı 

eaakir ıarln - GörmezHm 
eler 1evdlceflm S - Refik 
feuan - Kut ıarlu 

Y akdı cihanı aletin. 9 
. . . . - Halk tlrklbü 
Kartı da kara yonca. 1 O 
. . . - Oyun bava11 21 . 
10 Konuım• 2 1 .25 Neıelt 
pllklar - R. 21 30 Müzik 
(Opera aryaları Pl.) 
22 00 MGzlk (KlçOk Orkeı 
tra - Şef : Necip Atkın) 
1 - J . Hreuer ~ balyan 
ıark111. 2 - J. Strau11 -
Bızde (V alı) 1 - Leopold 
- Çtnıan bayramı . 4 
Kart Blume - Gö kıyıla · 
rında 6 - V . Czeralk -
Doello - Parlıln Madlen 
ıok•lında 8 - Malu Schlln 
herr Alp köylülerinin 
danı ha•aları 

23.00 Son ajanı haberlerJ. 
ziraat , e1ham, tah•tlit, kam 
btyo - nukut bortHı (flat) 
23 20 Mü•lk (Cazband-Pl.) 
2l 55 24 Y arınkı prolram. 

kuv•etleamektedır. 

Şımdılık Almanya •• lral 
Ja kaderin makuı ctlnılnl 

bot lı::arıılamaya çalıııyorlar. 

Romada Tarldyealn yerine 

Bulıarlıtaaı ıeçlrmek ll•ım 

reldtll 16yfeo!1or. Bu lafla 

•akit ıeçlrmekten ibarettir 
Türklyenln temıtl ettliı ıey 

Bulaarlıt•ndaa bambaık• 
hır t•Jdfr. Türkiye, Ruıyayı 

6 TEMMUZ 1119 

Vilayet idare Heyeti 
B<tşk,ınlığından: 

Hududu: Mehalletl: Canı ' : 

Safı: Eıklıehırll Muetaf a, 
Solu: Berlııter lbrahlm 
Arlıaıı: Hafız Oıman ••l 

Oruçıazl Ahsr 

Ônti Yol: 
Onıçı•zl mahallealndea lac~otlu Mehmet Allela 46.89 

kuruı lll•a •erıl•laln temini tahıllı için idare heyetince 
balada enafı yazılı ahırnı mftzayedel •v•ıllyHI htta• 
bulmuıtur. 1 ı Temmuz 939 ıalı alDÜ ... t 17 de tlaalel 
lntlJHI icra kılı•acaiındaa talip olanların 1Gzde ?.5 •fı
betlnde dlpoztto akçaıı •esneye yatmlarall idare heyetlr• 
mOracaatları la•ımdır. 

Daha ıl1ade malumat almak lıt11enlerlD Mulauebel 
Huıuıt1• Yarldat mGdGrliilD• mOıucaatlara illa oluour • 

. 3 - 1 - 183 

Doğumevi ve kö,· ebe mekte6i 
mubayaa komisyonundan: 

Muhammen 
lledelt 
Lira 
1170 

Kr. 
K.61 Ebe 

Dofume•I mektebi 
30 11 

Yek üau Ctaıl 
45 toe Kok klmlrl 

Dol•mevl tle kly ebe mektebinin l 93Y yılı tlat17acı 

olup yukarıda g61lerllen kok k6mür6 açık ekııltme ile lha· 

le ol unacaktır. Ekılltme 12· 1 g3g çarıamba ıDol eaat 10 
da Dofume•Jnde yapılaeaktar. 

. l.teldılerln münakua ıODladen ince ıartaamulnl 16r
••k üzere Dofume•IDe müracaat etmeleri ıl&n olunur. 

.. _ J _ 171 

Bıılıkesir Menıleket Hası 
ahanesiBaştabipliğinden: 

1 - Açık ekılltmeye ke11ulan it BalıkHlr Memleket 
H&1tahane1t tçıa mubayea edilecek 3580 ltra 10 k•ruılak 
ed•lye, paaıumaa malzemetl •• bakterlyolojt lensı111ı· 
dır. 

2 - ihale 24 1 939 tarihine ra1tla1an pazarteıl ıOnl 
Hat 15 de vlllJet makamında m6teıekkıl •ncOmenl dal· 
mi hu•urunda icra lulınacalınclan llteldıler yukarda J• 
zıh ıGn Ye H•tte mu•akkat teminatı olan yilzde 7.S at•· 
betinde 269 lirayı yatırdıklarına dair makbuz •eya baDk• 
mektuplarlle eacOmenl dalmlye •• llıte muhte•lyatı ıl• 
bu buıuıtald eeraıtt 6ireamek lıtıyenlerln Balıke.ırde ••"' 
cü-neo büroıu tle Memleket Haatah 111 ,e1 ve İıtaab•I, lz••r 
11hlaat mü iürlülderloe müracaatlara ıl&o elunur 

4 - l - 186 

Japonyarlın niüttefi"
leri ve düşmanları. 

« 1914 de Almanya Japon r•t•btleceft latç bir fır••t• 
yanın dOımanıytlı; 1904 de kaçırmı1acalını anlıyah• 
lnbıl ı z mCltteflklydl. l93Y da Bu de•letler bırleım•••k· 
loıtlla düıman, Almanya ie hıt• etmlılerdtr. Btr A• 
mütteftl. olmuttur. rupa harbi Japoayanı• ta"' 

ÇGnlrt 1904 de henüa de bamm6l edemedıil bir ı••' 
Dizde pek kuYVetli olmıyaD alo \lflD lotikamıaı al•all 
J•ponyanın Ruıyaya kartı için ona fırHt •erecektir· 
lnrıltereJe thttyacı •ardı 1938 [y ı610ade Al111aof• 

Halbuki 1939 da Alman. •• ltalya ÇelcoıloYakya, rr 
yanın Uz•k Şarkta arazlıl an1a •• İnılltereye kart~ 
buluomadıiı için artık teh harbe ıırmlı 0 1 .. lardı Ja 
llkeh dej ı ldır, balbukt logt?- P•DJa f rahız. logllts •e t• 
tere hafi tebltkı,ltdır. Japon· lemenk lmtlJaslı mıatak•l• · 
yanın Almanya ile İtalyanın rına aaldıracaktı . Yalaıı f• 

f R ~· tara ıoı tutarak uıya, tnıtl- lemeok Htadtıtanıaı• ııtt 
tere, FtaBH, Amerika•• Ho · k ,... l d a kld9 ya a .mtı o ıay ı OD lı 

landa ya kartı koymaııaıD mani otabtltrdl ? f el•••~, 
baelt ıebebl budur. Japonya doaaamuı mı' feleco••• 

• Li• 
V iadlvoıtok Ye deniz vlll oradaki 81kerl •aeıtalar• ~ 
yett ylaOnden Ruıyaya, Hı- fi deflldlr. fug l(IZ do••0-;~ 
nd& çlnt ile hntlyazlı mınta- 11 mı ? O tlmal d••'11• ,. 
kalar y61G11den FtanHya Fa bulunacaktı. Amerılıao do•;, 
(ipi• adaları yüıüaden m&1ı mı? o ~tla1 deols~:, 
Amerıkaya Felemenk Hın •aztfe almıı olacaktı. o• 
dtıtaaı y\iıGnden Felemeoae onya Hıad•çlnly• t•::;11, 
Honı Kooıla imtiyazlı mıo etmlı ot.aydı, Uz•k ~ c•' 
takalar, A•uıtralya •e Yeni ı6ndermek Ozere R•• .,. 
Zellnd y6zinden lnılltereye 1 heetaden u"er çekebıltr• 
düımandır. dl .. " 

Bu ıartlar içinde Japeaya ... 1,ıı 
1 P.rl• - ... 

örter; l~omanya tle Yuna 
nlıtanı himaye eder; Bofaz 
laran bekçlıtdır, ıark 1 Ak
denlze h&klmdtr 1 Y alnn Şar
kı 6rter, petrol6o iki kara 
yolundan birini keıer. Onun 
lçlndtrkl Tiırldyenln lnıllız 
- f raruı~ cepheılne ıeçlıt 

Roma ile Berlla için vahim 
lııtlr hezimet teıktl eder » 

nın hu a ta bey as de•let · . 
4
_, 

1 ten hırt al ey hine harekete Pter~ 
l Bauldıjı yy: V ıl&Jet Matbaa11-Balık•lr 


