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~H~a~r~ic~i~y~e~~~e~~ı-.l-i~m~izle ~afen~~ Bare~ kanununa da
ir dünkü görüşmeler .. 

arasında görüşmeler• Proje hakkında bir çok hatip· 
--------------------------------············-------------------------------- ler 8c;~ cılclı • Baıvelıilimiz mi•afir Hariciye Nazırı ferefine bir öğle ziyafeti 

verdi. Ziya( ette Vekiller de hazır bulunda. 
1 

1 

Bay Nazır, itte bu unıu 
ru, Romanya, bOtln mlJle · 
tla kendi hl16k bGkümdara 

milletlerimizin •• hızler ıı 
bt aynı mulraddeı davava 
baih bulunan herkeıto •• 
bl,Olr •effae olarak •lhtm 

bir ••"' uoeuru lıalac:aktır 
Azla doıtum. BOylk doıt 

Ye mQttef ık memlelcetto il toplantı halinde 
lltc 5 

1 lz•la•t yererek .. u.ların Hariciye Nazarının Ankarayı ) il· ,. f lr 
ziyareti, Rema•yaaın harici Ankuı, 12 (A.A. - ılazart•d• hllslm elan 1 rl 

'
lk MUlet MeclJıl bu ıO• ızah etmtıtlr. 

ılyaıetlafn ıefhtı •azlfeılle o 
Lırem lranun preJelerfofn • • llr çok hetlpler bu 111••· Balkan Antantı koaıeJl•tn • k 

k 1 b 'a .. 
ıttır. Al•· sular eserindeki baza ao • 

lla aeaekl relıllflnl ıah11nız za erea n• aı 1 
da btrlettlrdlflnlz bir &aman- 16mum de•let Y• mltııeıat ııaları ftar•t .,ıemlt er •• 

umtJ•· te••nnllerde bulunmuılardır · 
da .•akua ıelmektedir. ltart-mlert heyeti Ulll • 1 F k B 1 hatipleri• bu 

B k lr B.a.ıce LDC •' a1ıa. u • 1 •il ıek •atıf ıle lerl •zerinde u• l k 
' u 8 ı ı kartı ı Yer-, ık ay· •il• ea arına 

--~(So~n:;u;..:•:k:la:c;:.I ..;•:•:.!Jf~•:d:;•:;.!):._..:_:•::•:•::.• _:l:k:ın:,:c;:,.t .,:R~e~l•:.,.'.-•,_----ı 6 llere kifl 1ı. mit ye m zs 
rllerek matldelere r•cllmtıtlr· 

.. 
Yugoalavyanın 

yeni Anllara 
elçi•i· 

S.lırad, 12 (A.A.) - Y•
ı•la•,anı• Milletler Ce•l-
1et1 ... taılMl .. 1 4al•I •• · 
ralllaa• .... mke•lf Aalla-

teklif 
SoYJetler llrltllD• bl 
edılecek elan f ormOll r 
kere daba tetlktk etmltl•r· 

dır. l 
Moık•••Y• ııdecek • aa 

(Son~ d6rd6acl ,.,fada) 

Baremlerin •i:ıalserell· 
n• çarıamba ıftakl topla•
tada devam edtlecektır · 

Tiirk-Fransız 
anlaşması. 
Loadr•, 12 (Radyo) -

ltoyter •J•••• t.aldırtyer: 
l'ra••••ı• Aalrara t.lylk 

elçlıl Maıtılt, dl• tekrar 
TOrklye Harici'• Veklllal 
ziyaret etmtıttr. 
eı,ok elçini•. bu .ı,are-

tl eı•atı•tla, Tlrk-PraDıız 
aalaı•a1taıa metnlal T6rkl· 
J• Hariciye Vekıltne te•dl 
etttlt tah•I• olu•••ktatiır. 

Tren tarif esinde 
deeişikl~ yapıldı .. 

l 5.Hızir11iı seırı lzmirlı l~ndır~ı. ı.ıııh'ı ılı 
lılı•11ir ıraıııiki ı11ıl1r~ı yını 11rıf ı ııı~ık ıdılmk. 

---~r---""-...:-::-:-::· _,..,. -4 ... ., 
M> ~ ,&.. 

... 
• Şehrimiz iıtaıyon• 

8 1 f el•c•k •e t7.S5de an• 
DeYlet Demlryollarala ıkealr m ze 1 • k 1 ec1 .. ektır. 

Oçl•cG lıletm• MldlrlAll dırma~a a': : ls•lr• •a . 
1 8 ..1 Bahis.. aaa.ır .. •• ••I•. aauar1Da Ye _ _. Is 1202 •••ara• da 1tU· ...ıs.t _ _. 
elr - Ealdıehlr araııa IJ 1 •kepreı katarı 15.41 de 
F.. tr .. lerfll .. atlerlal ttr ,:hrtml .. p1 ... k Te ll.4J 
laaztrall«la• ıttbar•• tl•lll de laarelret etiHektlr. 

mlfllr. cl il YI•• llaa4ırmaclaa llare-
y aa tarlf .. I•• ıtre • - ket ..ı ... 1ı 1olca katara 9.3<Ma 

tler&al apfıya 
,.. trea ... ,.brlmlade t.•lu•aeak Ye 
J••F•ru: 9.42 tıle lsmlr• llarelret etle· 

lsmtrtle• Ba•tlır•a ,a ha. celrtlr. 
rell•t .c1 .. e1ı 1111 •••ara· "Of b 8 1 k 1 
ı. •11,,,... 1ratar• ,.1arı•••• " 1 JI · 11 IS r: 
ıl.l7 de ıelecek •e iki tıla• 310 Namarab J•lca lsata-
lrtkahk ltlr te•alrkufl•• ıe• ra Eılrtıehlrde• hareket ıle 
ra ıJ 59 da ııtlecektlr. 17 ,25de ıehrlmlade bulu•acak 

YI•• lı•lr .. ea hareket •e Jı9 •amarah Jolcu ka
e.Aecek ı 205 numaralı yel- tarı .la 9.SO .le Bahlıeıtrtlea 

L-tan, 17.43 ti• ,Mr&· llktıelllre laareket e4ecekt1r. 
cu -
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. Hariciye Vekilimizle Gafen
ko arasında görüşmeler. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
ıözlerfmde, kalbten gelen 
ıamtmi bir doıtluju hürmet 
klr lf adealnl bulmanızı rica 
ederim. 

Komıu milletler ara11nda 
bir ıulh blrllk ve kardeı it 
btrlıttne alet olan, biç kim . 
aeye karıı m6tevecelh bu 
lu nmıyoo ve h:ç· bir B lkan 
mıll ettnt hariçte tutmayan 
Balkan Aotanhnın ıulba ve 
A-nupa mu•azenealne lü
zumlu olduluou müdrik 
bulunuyoruz. lıte buadaa 
dolayıdır ki, niyetlerin •e 
ıulb pener idealini bu de
rece aarlb elmlelerle telııa. 

SEHİR HAB R LE Ri -
Kadeblnıl, Mıjetl~ Kral 

llı!:acl Karolun 11hhat1ne, do 
ıt •e müttefık Romanyanın 
ıao •e refahına, kaldırır ve 
aziz nazırım, ılzln de An · 

karada bulunmuı ziyareti 
nlzln bizde baraktıfı mlnaet= 
tarlıiı arhran beyan Gafea· 
konun ııhhatıolze içiyorum. 

Balkan Aatantına ve Tür 
kiye de Romanyayı birbir
lerine bailıyan büylk doıt · ı 
luia tçtyorum. 

Romanya Hariciye lızırınıa 
CIYlbl: 

Muhterem mlıaflrlmlz, bu 
autka aıaiıdakı ıazlerle 
mul..abele eylemtıtlr: 

lay Vekil; 
SözlerJaJz beni derin ıu· 

rette •lteha11lı etti. Bu 
ı6zlerJata, aıtl ve hararetli 
kelfmelerle lttıf akı mızın te. 
meltaı teıkıl eden de bu it- ' 
tlf akı ku••etlJ •e canlı bir 
bai haline getiren hlı, her 
tOrlG imtihanı muvaff akt 
yelle ıeçlrmlı ıadık bir tioıt
luiu lf ade eylemektedir. 

Bu doıtluk, milletimizi 
ayrılmaz bir tarzda birbiri-
•• bailamaktadar. Bu doıt 
luk blkiimetlertmlzl bir biri 
ne rapteylemektedır. Gene 
doıtluk, lJay Nazır, ikimizi 
Dlrblrtne yaklaıtırmıı ve 
aramızda emniyeti •e mu 
laabbetll ltblrllii münaaebet
lerl •Cic•de getlrmlıttr. 

Türkiye - Romanya: 
Türklyenlo •• Romaoya

nın birlikte ifa edfcelderl 
nzlfenln cloiru bir tarzda 
anlay111nı bu doıtluk ht11lae 
medyunuz. Kader, gerek 
ıtzlere ve ıerek bizlere, mil 
il lnklıafımıa çerçeveal rçtn . 
de, bGyük Avrupai ehemmi. 
yeti haiz birbirine mü · 
ıahld vaztfeler •ermfı 
Ur. Sizler, büyük bir lakıllp 
canın ldarHI ahıada muh
tqem bir milli kalkınma hıı.
reketıle yepyeni blr Yaziye 
te ııren bir devlet ototltcs· l 
ate 8oğuların emniyetine 
nezaret edtyonunuz. Utzler 
de, hakim •e ceıur hı r kra · 
lın lnkılipklr hareketlrle 
J'•ltY••I hır vaalyele ıtren 
enerjflerl gittikçe daha mü· 
hım bir hale ıelen bir •• · 
ztfentn emrine vermek aıa · 
il lunanın hürriyetine oe 
nret edl1oruz Bu birbirine 
beDzlyen •e birbirine bu 
derece ııkı ıurette ballı bu· 
lunan vazifeler, blzlcırl, en · 
ternuyonal teaanüt •azlfe· 
lerlmizla hakiki kıymetleri 

le anlama§• ıevkl amirdir. 
Umumi mal:atyette meof aat · 
lerl mGdaf aa ediyoruz Bu 
•azlfelerimlzi, bütün de•let 
lerle en iyi münaıebetler 
tdamealne ıayret ederek, an 

rQz ettlrdfilnlz bu Antanha 
faydalıhiını •e elaemmlyetı
nt, Elen •e Yuıeılav doıl 
larımızla dürüıt tttlbad ba 
lınde, her Uhlü ıeraltte, le 
ylde ve lıbata karar ver
miıizdb. 

Azız doıt•m Bar Vekıl; 
Sözlerimi bitirmeden ev . 

vel, ıerek reflkamın ve ıe 
rek ıahıea benim, Türkiye 
Cua:ıh,ulyeU merkealnde bu-
luamaktaa ne derece me111-
n u a o 1 d u 1 u
muzu •e Baran Saraçeilu, 
ıfze •e büyük Tlrk laüllCi -
meli tarafından bize karıı 
ıiıterllen hüınil kabul.len 
ne derece milteba11lı bulun
duiumuzu ılze lıııldlrmek lı· 
terim. Stzlere, hepinize dııerlo 
ıurette medyunu ıükranız 

Her adımda Kemal Ata 
türkaa laltıraıı ıörGlen, fe 
yiz ve kuvvetler dolu bu 
ıeblrde büyük baıarıcmın 
hitıraıı 6Dünde l.ürnıetle 
ejlhrlm -- -
Yıuosl vyınm yani An- · 

kara elçisi. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

raya , Varıo•e elçlıı Vuko 
vlç Atına)•· Loodra ~ilyük 
elçtıl Kauıdolıta Berne, 
Perai elç&ıl Protfç Varıo•a
ya, Ankara elçlıl Subotfç 
Londraya, Atına elçlıt La
zarniç Brükıele tayin edil 
mitlerdir. 

1 RADYO 1 

~ ANllRl RADYOSU -
D11/g11 Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kcı. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 1519.SKcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcı. 20 Kvv. 

l::J 6 · 939 - Salt 
12.30 Protram. 12.35 TGrk 

mQzlil 1 - . · · · · - Hı
c:azkir peırevı. 2 -- Zellli 
dedenin - Hicazkar alır 
Hmalıl - Gülıende bezar. 
3 - Rakımın - Hieazklr 
ıarkm - Bekledim ta fecre 
kadar . 4 - Çorlulunu11 -
Hicazkar 1ark111 - Ben ıa -
on ıöntıl •erell 5 - .. .. 
- Sazla halk türkfhü -
Şu da§ları delmeli . 6 - ... 
- Sazla halk UirküıO -
Bülbül taıt• ne ıezer 13.00 
Memleket 11.at ayarı, ajanı ve 
meteoroloji haberleri, 13.15 
Müzik (Karııık proğram -

Pl.) 13.45 - 14 Konuırna 
(Kadın aaatl - Ev hayatı· 
na dair) 19.00 Proiram 
19.05 Mcızık (Melo~ller -
Pl ) 19.J 5 Türk rnüztğl 

(Karııık profram) 19.40 Türk 
müziği (Aıık edeblyat ıaz 
ti.irl erlod~n örnekler) 20 00 

laıma uzlaıma •e bitaraflık 
emniyeti dahtlınde yapmaia 
ıerek bizim için, eneli dl 
ierlerl lçlo umeylemlı bu · 
luouyoruz Pakat biz, bu de 
rece fay dalı olan vazifemi· 
zl ancak arazimizin emol 
yettnl ve mlll1 lıtlklilımı 
ze hilrmeti müteyakltlz bir 
ıuretle temin etmekle ifa Memleket aaat ayarı , ajanı Ye 
edebiliriz. Bıztm için her ıey- meteoroloji hllberlerl, 20.15 
den dalla ziyade aziz olırn Neıelt plaklar - K , 2 0.20 
bu mülkler eıaaen coirafi T6rk müzlil 
•azlyetlmlz dolaylılle do yü (Kliılk proğram) Ankara 
ktek enternHyonal bir men · RadJoıu kftme heyeti idare 
faal lrae etmektedir. eden: Meaut Ce111tl 1 - .... 

Devam ız ta
lebe hakkında 

bir karar. 
Aakara, 12 ( Huıuıi ) 

Maarif V ek ileti atretmen 
okullarıle, lıae talebeatal• 
devamları hakkıada b••• 
atd taltmalnftmealn •adde. 
!erini cleiftUren yeni lıttr ka· 
rar vermlıtlr. Buaa ıire 

talelıtenl• Itır dert yıla lçlade 
de•amıızlıiı Gçto birinden 
fazla oluna ıınıfta bıraln 
lacaktır . Aac:ak bu •lcldetl 
yatakta veya amell1atla ıe · 
çlrea talebe doktor raporlle 
tablt almak ve Veklletla 
izni elmak ıuretlle mazereti 
kabul edilebilecektir. 

Sözlü iıtt~ınlaı bışlad1. 
Dün; erta okullarda ıiz

lüye kalan talebealn imli· 
ilanları baılamııtır. 

Nif us başkitibi ani olu ık 
vefıt aiti. 

Nlfuı batklttbl Şeref pa
par ıecHl ••iade otuıurken 
blrdenbtre feaalaıarak öl
mlıtür. 

Şerefe evveli bir Gt&mek 
ıelmlf, bunun iizerlne ailHI 
ceket111t almak Ozere dııarı 
çıkmıı, fakat Jçert dö11dCiiü 
zaman kocaaının harekelllz 
o!arak bulunduiunu fark et · 
mittir . Acıklı •e bekleallmı
yen hadiıe derhal .&uyulmuı, 
a•tlrlleo doktor hutanın f iic· 
ceden l>ldüjlnü btidtrmfıllr . 

Merhumun cenazeıl dGn 
arlııadaıları ve tanıdıkları 
tarafıntlan kaldmlmııtır. 

Aılutne baı ıalhiı dile-
rlz. 

Bayati araban birinci beate 
- Nevclvanun. 3 -- Sa

,. dullah ajanın -Bayati ara
ban tkloci belle - BtllltilG 
dtl - ey ıllü rana. 4 --, 
Sadullah afanı11 - Bayati· 
araban alır eemal - Rak
Hylecek. 5 - . . . . . -
Ney Takılml 6 ili Se· 
ltm - Muhayyer ıarkı -
Ey goncal nazik terin. 7 -
Varda Koıta Ahmet - Mu 
hayyer ıla~üle ıarln - Ey 
nthala it•• 8 - Lemlnin -
Bayatiaraban ıarkı - Ba
kaıız hüınün gftveame anı -
na. 9 - Rahmi beyin -
Bayatiaraban ıarkı - Bana 
aeyraaı cemalındlr. 10 -
. . . . - Saz ıemalıt. 21.00 
Koouıma 21.15 Müzik (Rad 
yo Orkeatratı - Şef: Prae 
torluı) 1 - Fr. Scbubert -
7 lncl aenfont Do majör. 
a) Anda11te - Allegro, ma 
non troppo b) Andnnte con 

moto c} Scherzo ·- Trio ç) 

Allefro vl•ace 22 15 Mü 
ztldl kenuıma (Halil Bedii 
Yönetken tarafından - Sc · 
bubert H.) 22 30 Müzik 
(Neıell müzik - Pl.) 23 . 
00 Son ajanı haberleri, zı. 
raat, eıham, tahvilat, kam· 

Balkın Antantı: 
BaJ Vekıl; 

- Bayati araban peırevi. , 
2 - Sadullah •ianıa -

blyo - nukut boraa11 (f !at), 
23.20 Müzik (cozband - Pi) 
23 55 - 24 Yarınki projram. 

1 Cahit Ucuk 
1 şehrimi~de. 

Tanınmıı kadın blkiyect
lerlmtzden Cahil Uçuk hır 
akrab81ı nezdtnde bir mtld
det kal111ak üzere ıebrlmlae 
ıelaııur. 

Bıle~iye Reisi Ankırıyı 
gidıcık. 

Su ve elektrik meHlelerl 
hakkında ılrüımek üzere 

Bele.&ı1e Reııı Naca Kodaaaz, 
Nafıa V ekllett tarafından 
Ankara1a çaimlmııtır. 

Naci Kodaaaz cumarteal 
ıün6 Ankaraya ıldecektlr . 

Bir kız kacırma , 
vahasının mu-

halıemeai. 
Dün ıulh ceza mabke· 

meılatie bir kız kaçırma ••
kaııaın muhakemeılae ba 
kJlmııtır. 

ld~aya gire Martlı ma · 
hallealnden berber Rıfat, 

Dinkçiler maballeatnden 13 
yaılarındakl Saniyeyi e•len · 
mek ••adile kaçırmıı, fak at 
6t ılın yaıadıktan ıonra 

kızı almak lıtememlıttr. Bu
nun üzerine kızıD alleat Rı
fa tın aleyhlae dava açmıı · 
tır. Dün ilk muhakemede 
hakim, Saniyenin yaıı kilçük 
olduğu için Rıfatın me•ku· 
fen muhakemulae devam 
edıleceilnl blldlrmittlr. 
Baıka bir ıOne bırakılan 

muhıkeme ıonunda ıuçlu 

tevkif edllmtıtlr 

Öğretmın o~ufun~a sergi 
açılıcı~. 

15 Haairan perıembe gü. 

nl Ôlretme11 okulunda ta· 
lebenln bir yıllık reılm ve 
alçı, muka••a •e teneke tı
lerlnl ıöaterlr bir ıerıl açı· 
lacaktır . 

Bir hafta de•am edecek 
olan •erginin bütiln ha-
zırlıkları ikmal edılmlıttr. 

--
Galatasaray dün şe~rimiz

den gıçti. 
lzmfrde tkt maç yapan 

Galataaaray futbolcuları 

dün ıehrlmlzden ıeçmtı!eı· 
dır . 

i~mlrde yaptıkları maçta 
Dojanıporu 0 - 4 ve Ateıl 
de 2 - 7 renmtılerdfr. 

--uı sı~a yapılaca~ atletizm 
müsaba~alın 2 5 ~azirana 

bnaklldı. 
J 8 Haziranda Buna. Ed

irne, Balıkealr ve Kocatll 
bölgeleri arHıoda Bur ıada 
yapılacak atletizm 111üıaba · 

kalar görfilen iüzum üze
rine Genel Direk törlük ta. 
rafından 25 hazirana 
kılmııtır. 

hıra · 

S · p ha hğı hakkın
da vilayetin bir tebliği. 
Hastalığın önüne geçilmesi için 
alınacak tedbirler nelerdir? 
Bası laayvaalarda ıap haı 

talıjı e6rnlmeal &serine 
•Jllyet makamı baatahjın 

önlae ıeçllmeıt içle alaka 
darlara ı• teblllatta bulun 
muıtur: 

Şehir 11jırlarıaa tekrar ıap 
butalıiı ıtrdlll llabar •• ıı
iırların mua1eneılntle de 
haatalık ıabtt olmakla Ylll 
yet hayvan ıajlık aabıtuı 

kemlıyonunca ıehlr kordoa 

altına ahamıı ve talimat•• · 
menin 140 ıncı madcleılne 
tevfikan ıehlrden çatal tar · 
naklı hayvanlarla ot, 1&man 
buynu:1, tıraak •eıalr me· 
•adın ıehlrdea çıkarılmuı 
men edllmlıllr. Buna binaen 
ıehtre edun ve tafre ylklü 

ökü• arabaları ılrmlyeceği 

ıtbı ıehtrtl•n de köylere Ye 

tllfer yerlere maada koıulu 
arabalar çıkauyacaktır. Haı · 

talıiın bir an ev•el ıönme 
ıl fçin veterlaer datrealnce 
iktiza eden tedbirler ılanmıı 
ıa da ı6nme huıuıunda baı· 
lıca amil olan tedavi c ı hetl· 
nln balkın tedarik edtcek· 
lert pek butt ilaçlarla •ı• 
iıda tarif •dilen ıekllde yap 
maları gereklidir. 

Hastalık inek veya ik8z 
lerln ılzından tutmuı tae 
yOzde 2-3 nlıbettnde ha 
zırlayıcalınız bir k ilo kreo 
lın mahltlllne bir avuç tuz 
katarak gGzelce bu tuzu bu 
mahlulde erttttkten ıonra 

alız lçlndelct yaraları bir 
çemak ucuna bailanmıı te· 
miz bir bule aabah ckııım 

Orta te~riıat müessıselarl 
ve masle~i ~ilgiler. 

yıkamalı lueolfn mahl61u 
bulamadıln:nz takdirde tuz
lu veya ıaplı ıularla aynı 
ıekılde aisı 1ıkamalı. 

Şaret haıtalık ltay•anı 

ayaiıntlan tutmupa ıariL 
düi6 üzere 4erede laaıta 

hay•anıa ayaklarıaı "eı en 
dakika ıu içinde t•larak sü· 
zelce ayaktaki plıliklerl yı
kadıktaa ıoara tırnak ara -
larıadakl 1aralara lneella 
bir k111m katran, iki kııım 

iç Y•i tkl km•dan miirek
kep hazırlayacaiınız mer · 
hemi• tırnak aralalarana 

bir çıbık ucuna ıarılmıı te
miz bir bez veya ta•uk ti· 

yl ile ıabah, akıam bu 
mellııemden ıürmek makıa-

da ktf ayet eder. Mutlaka 
hayvanın ayaklarını derede 
yıkamak ıart dejtldtr. ETier
de de ıüzelce yıkadaktaa 

ıonra yine bu merhemden 
ıüre blhraintz. 

Tırnakları fena halde ya · 
ralı olan hayvan aahlplerl 
herhalde pazar yerinde bu 
lundurulacak veterinere mi · 
racaat etmeltdtrler Şapla 

ineklerde aağılan tlltl laıan · 
lar f çmekle hHtalıla tutu 
lurlar. Bılha11a memedeki 
kOçük ıocuklara böyle ıap· 
lı hayvanlardan ••lılan ı6t · 
lt:ri içirmek çok zararlıdır. 

Onu• için hHtahk devaoı 

eUlil müddetçe ıaplı laa1· 
van•• ıütGnln lçtlmem.al 
veyahut da yülnek derececi• 
kaynadıktan ıonra içtlmeıl 

icap eder 

Zirai ve ıktisa~i faali
yetler. 

Maarif Veklletlnln öa6. Ziraat V eki.leUnden .ıl• · 
müzdekl deu yılı baıından yellere göadorllen bir tamı111cl• 
itibaren tatbik etmek lıledt · memleketin zirai •e lktlı• 
il orta tedrlıat mCie11eaele- di vaztyetlnfn tedkık ye t• · 
rinln mealeki btlııler •ereo kibl için ziraat ldareluıadell 
mGe11eıeler olmaıı leıebbü- tıtentlen maltlmahn, bir uıu · 
ıü üzerinde tedklklere de•am 
edtlınektedtr . Bu ııtn eaıu le göre hazırlanarak muıa" 
tatbiki temmuz ayında top- tazam ıurette ı6nde?lhııe•1 

!anacak olan Maarif Şura· btldtrllmtıtlr. Her mevıtaıd• .. ,e 
tından ıonra kati ıeklinl al· mahıullerln vaziyetine ı0 IJ 
auı olacaktır. nadular, eklliıler, topr• 
Ş d&J' imdiye kadar teıblt edl · mahıullerl, genel zirai 

len vaElyetlere göre orta rum, hava ve yer afetlet1• 
tedrlaat m6eueıelerlnde atel nebatat bastalakları, 1ulao•~ 
yelerln açılma itidir. Talebe Hhalu, bajlar, zeyttalıkle 
umumi kültür(luü kuvvetlen- ve hayvan vaziyeti haklı•"' 
dlrecek nazari bllıllerl alır- da ıatatlıtlkler ve maluOS•', 
keo aynı zamanda Alelye- hazırlanacak ve ayrıcada rsP~. 
lerde bir aanat •e meılek larla amele vaziyeti, ıoe•1 de öireneceklordlr. Bu llleı l r' 

cul atoklar kali nkaro • leiln neler olacafı ayrıca 
teıbtt edilecektir. ıöıterilecektlr · • 

Fakat orta okullara at.el 
yeler ilave etmek, atelyeler 
de bulunacak lletlerl bulun
durmak mOhtm bir bQtce 
ile tedariki kabil olacağı 
için Maarif Vekaleti bu hu 
ıuıta :uaıtırmalar 1apmak· 
tadır . İlk e•Hla bu ıekıl 
okullar tecrübe mahiyetinde 
olmak üzere muhtelif vıla • 
yetlerde teıiı edilecek, alı · 
nacak randımanlardan ıonra 
lcab eden hazırlıklar yapıla -

rak umusalleıUrilecelı&Ur. 

Halkevi temsil kolu Ye~•~1 

çi piyesini hazıılıyo~ •. 
Halke•i temıll kolu ~· 

ı Ye~' aahlp zade Cell in p' 
çl adındaki 3 perdelik 

0 ~' 
reUnl aahne1e ko1mai• 

rar vermfıtlr. "'~ 
50 - 60 Kııılık bir 1 ,ıı o 

royu ihtiva etmekte 
1 
,~ı 

bu plyH yakmda te••1 

ltcektlı. 



11 HAZiRAN 1111 

Danzigme
selesi hal 
edilebilir mi 

AS l A 1 
Yazan: Hermann Hanschning 

Dcnzig s1rbut şehri t$kl aqan reisi 

«Da•zlr meHleıt tamamen kedecek, b6yle kolu bacağ: 
lıaalledtle~ek ıtbı deilldlr. koparılan Lehlıtanın a;tık 
Fakat her tarafı hoınut bir ıGnde zenbe~eil tama · 
edecek htr hal 9areıl laer mea duracaktır. 
l•Jden ••••l Anupa ıulhu H!tlerln ıtra1et ılıteml, 

TOlll.DlLI SAYFA a 1 

Aonan imparatoru 
En genç devlet adaınların· 

dan birl olan Aanan impa
ratoru Bao Dal btr kaç ıiin 
evYel Franu:va ıelmrıttr. E•· 
vele• do btldtrdlilmlz aıbı 
kftçilk kral bu 1e1ahatıoı 

Uzak Şark hava poıtalar10· 
dan biriyle yapmııtır. 

Sa111ajeate Bao - Dııtyi 
biml olan tayare Tuouıa 

Yardığı zaman kral bir m6d
det lltlrahat etmek lıtemtı 
•• HJahatıaı• ıen k11mını 
Tunuı ile Franıa arHında 

itllyen haftalık poıta taya· 
reılyle ikmal etmlıtfr. 

imparatoru karıılemak ÜZ· 

ere tayare meydanına hü · 
cum eden halka mani olmak 

üzere ciddi tedbirler ahamııhr. 

DEVLETLERiN SiLAH · 
LANMA MASRA.FI. 

Sildlılanmağa sarf e~ilen l!ara 
ile her g·ün 200 nıılY~f! ış
siz adiını doyurıılııbılır. 

90 çok 1eyler kazanmıılarciır. 
"Almanya 

yar frank . 
ilci günde 1 m&l· ht'r Fraouz yavruıun• B. Hıtler Hyyarelerl •• 

bin frank ödtyeblflrdl. ,_ i toplar1 aayeılndetl1r ki, de-
loıllt~re üç gftnde bir mtl · 

yar frank 
Japonya dört ıOode bir 

milyar frank. 
So•yetler beı rii11de 3 ili 

4 milyar frank. 

h aekl aıaer 
8. Hıtler d 

19 l h mokra1tler ben6z hasar bu 
ma1raflarını kald1r••" a :.~ lunmadıkları içindir ki re· 
.a.ı l bir otomo k l ,.. man al eııoe ç•• eyUildeo •u•affa o -
hediye edebıllrd! . a laalk• muıtur. Gene harp Ya11tala

y ahud da her 1 nalı da· ranıo heybeti ılye1lndedlr iri 
30 mllyo• kilo tereJ ıeçf!• martta ııllh atma.la• 

lçtn lizımdır. Yalnız Da•zlı Dauzlı meıele.1 için biç bir 
•eıeleıl1le allkadar ola•la daimi bal 'areıl yaratamaz 
rın l1I atyet 1ahlbl ohnelara Httlerln ıımdlye kadar ı ı 

l•rttır. rlıttil ıtyui icraat, Danzııe 
Dnzlı mHeleıt Hltlerl• bir Alman karakteri •erecek 

1lrthlara gelme.ine kadar bu Hrbeıt ıehlrl Almaa1a1a 
4l•aaya lehine olarak in ilhak için çalıımak olmuıtur. 
lcııaf •t•lttlr. Deaelltlır ki, Bir kaç ıene oluyor. Ben 

Poıta tayareıt meydana 
ıeltnçe e•vell Sa nı•je1te 
Hae - Dal tayareden in· 

' dt Üzerinde kah•erenıl bir 
elbl1e •ardı Y0z6oden yor· 
ıun olduiu anleıılıyordu 

FranH haftada btr mtlyu 
frank. 

iıtabılırcll. l 1 Mora•ya ve Bohemyayı lı-
h A ••D la 

Y abud da er et ._ . ıal etmtıtlr. 
Para harbi artık baılamıı· çlılae alta ay ınezu•IJ 

tır. Almanya 1939 da ordu· rebtllrdl I 
ları için 1915 dekıodeo ya · loglltere yeni hlsm•t• • a· 

11narl•· 
ol umumi harp içindekinden caiı a1kerler için 1 800 
fazla para harcamaktadır. dıiı baki kumaılarla 4· 

Almanya aıkerl ma1rafla. kilometre, yaal Loa.lrad•• 

fakat tehdıdle fetihler r•· 
lu artık kap••••t 16rl•
ınektedır . Harp ıantajı k&rla 
bir 11 olmaktaa çıkmııtır. 

4•rupa mualae.lelerın koy- Httlerla hemen yanında •e 
.tutu kayıtlarla ıllihından onunla ıahnn tema1 balta· 
teeerrlt etmtı •e yahımıı, de idim. Onun 'çln, Httlerl• 1 

ltlıılrllil •e kenıre ftkrlae Şark ılya1et'ne atd telikkıle 1 

••dık bir halde iken bu me. rlnl «Şarka atd ıaha poltU-
ıeleyl Hltler luırcalamamıı ka11nı» 6freadlm. 
0lıaydı, Daaztı tekrar Al· Almanyanıa cl•armda bu· 
•aayaJa dinebtllrdl. Anu- lunaa memleketleri •'yaat 

• ••da dlımancaıına rekabet- ve a1lırerl muahedelerle Al· 

ler •arke• Danzlı meıeleıl manyaya baihyarak •e ooun' 
balledtlecek gibi deitldtr. otorlteıl altında •e ona ti 

Eler Hltler, "tabtl hayat bt yarı mlatakll birer dev -
••haıı» demekte de•am eder· let haline ıcttrerek Alman· 
•• Da•ztı meıel11l laakkıa- 1 yayı Şarka doiru ıentıletmek 
lia yapılacak bitin m6na- 1 mnzubahlıtl. Bu memleket-

" kaıalar 1emereılz kalacak· terdeki ıtyatl ve ıklleadl ejan· 
tır. lar, Almnnyanın ıe~lh11i1 

Daazıı, umumi harpten adamlarından olmah Bly6k 
••ul lltr Alman ıelırl idi. Bu malıklne •• çlftllk Hhtplert 
IDu .. akkalr. Fakat Danzfg Alman, tıçllerJ yabaocı ol 
aynı zamanda karakteri ile malıdır Bu m•mleketlersn 
•e ı•çen aıırlar zarfında bitmek •e tükenmek btlmi
Lehııtan krall.iının bir par yen nüfuı zenrınltklerı keza 
~aıı idi. Bunu eıkl tarihler AlmaoyAya hizmet etm~ıı !dl. 
16ıtermektedlr. Almanlar yalnız kalifiye it 

A11l karakter,ıtlk c4het ıu ııörmell, ekonomi branılan 
dar: Danzlg, Alman de•letl· ile me11ul olmalı ldt. 
ile, daha doiruıu Pruıya Bu, ıerl kalmıı. •• Al 
de•letıne ald olduiu de•lr · manyaya tlbl milletleri bir 
de, denize m•tlaka htr mah· nevi köle yapmak demekti 
reç bulmak arzuıunda olan Bu ıeçkın •janlar Şarkta b!r 

btr Lehııtan deYleU mevcut, ne•I yeni Alman ldnreclferl 
detlldı · O zamanlar, Oanzl- olacaktı. 
lin htnterllndı Pru11ya ım - Almanların yara müatektl 

Paratorlufunun bir parçıuı . dedlklert PCllonya, Roman-
111 teıkH ediyordu, Dlier lı · ya, Macarlthln, Yugoılavya 
1!9anlar Ruıyanıo elinde bu· ·~ ozııman hayatta olıı.n 
lurıduiu için ltuıya Dan11Jie Çekoslovakya devletlertne 
hı~ ihtiyaç duymuyordu . Baltık de•letlerl de d•hlldı. 

Fakat colrafl •e ılya.I Hlyeraıt plioı üzerine bir 
"

0 ktadan Dınzlı körfe:ıt bir "milletler cemiyeti.. tesıı 
b•tGnlGk teıktl eder. Hart - edilecek, bu milletler cemt
taya Itır 16z gezdirilecek yeti pllnında hlklmlyetlerl 
~lurıa, eler Al:nauya tle açık •eya mahdut fak1tt 
b ehııtan doıt olmadıkça, hepıt Alman1•YA tabi bir 
l arıatı k&rfeılnl bu iki .le•- çok ıektller bulunacaktı. Bu 
et •raııada takıtm etmenin güııkü Bohemya ve Morav
lnılc&nı yoktur· lklıl araaıa - yanın hlmaye1t o zaman o 

da Paylaıtırı1acak olıa daht o lsadar ıarlp tHa•vur edıi· 
•ulb mt1ordu. enantyet altına alanmıı 

''Yıl111az, Hattl böyle bir 
teı•bbthle fnsl barut fıç111na 
dllba çok yakl•thrılmıı 
olur. 

D •nztı Almanyaya veril 
;• bıle, Almanya eıkı bütln 
6

1Ga(l lcazanark eakln du · 
''çalc, baraıı koruyacak yer
de 1 • 

1 •111peryalııt ve DHJOD• 

f '0•Jalıtt Almanya, bu kör 
b•ıt derhal bir deniz üufi 
•ltoe ıettrecelıtlr . 

811 ıuretle, Lelalllanın bl · 
tltıtc 
l hanaaı olan Gdynla 
t;'\ırıda tahrip edilebilecek 
~· Yani Lehtıtanan denizle 
~il al&lca11 kolayca ke1ıle · 

' Vııtll kerltioruau ttra 

Hlller bu nazarlyeierl tH · 
•ip edlyordu. Fakat kendi 
ıt de bu nazariyelere bazı 

llarakterfltlk müıa he deler 
tla•• etti· Hıtlerln mibaa
delerl bazı hudut memleket· 
lerin taall61ı ediyordu. Malr 
aa.iı bu hudut memleketle
rine Alman hatkı yerleıtlr

meldl 
Hakikaten boı eahaları 

zabtedeckl cr, oraya Almao 
köylülerJ yerleıttrecekier, 
köyUiler boı ıahada kulf 
bir Alman miiltemlekeıt 
meydana getirecek, bir hı:.rp 
oldu mu, buralardaki nol 
ne1lldeo iltlfade edıcekler. 
tlı. 

Genç imparator mütebeı-
ıtmdl. K.endlılnl karıılama-

1• gelenlerin ellerini ııkh 

sonra emrine tı balı edUea 
otomobile dairu ilerledi. Fa
kat derhal binmedi.. Bir 
müddet deha etrafındakile
re iltifat etti . Bıo - Dal, 
Marellyadan otomobil ile 
defruca Kan ıehrlne ııtmtı
tfr . Tattl ayını burada ıeçl. 
recelcUr. Refakatlertnde bet 
kiti bulunmaktadır. 

naın rakamlarını ııslt tut- Nevyorka kallar elan meıa 
maktadır. Bununla beraber feyl 6rteblltrdt. b 

1 
Foreglen Poltcy A11ocatlon B61lece 6İlm ltlDe ta .Jı 1 

1 l oer•••• bua arın rekQnunu 4 milyar olunan bu par• ar 1 
400 milyon olarak tahmin ıellyor? Bunları nerede•• ı · 

ka~ar 
aedlyordu. Bu ıene A•uıtur- yorlar? Ba daha •• V 
ya Mora•ya •e Bohemyanın zaman denm edecek? e 
llhakındaa ıonra bu beı aaııl allaayel bulabilir?. 
milyar genlt ölçlde •ıılmıı 1939 un tohum hallaıi•kl 

a1• · olacaktır. laarbl ıçta yatır1lan ıerm 
Yani takriben 200 mtlyar ler umumi harpteki •ıallerle 

frank B. • •• ,,ı 
· toplanmaktadır . r• 

laglltere a1rarl olarak J 12 k fıttlııraz 
Hıtler o zaman Bohem ya, (çok deill) lttr ço eaf. 

mllyar Hrfedecekttr Bu, ıe· ı ı.J ltlr 
Mora•ya, Pomeran,a, Boı ve muhtelif & ç •• çen ntıanda Sır Con Slmo 
na, yukarı Sılezyayı zılue- liıyon. 

aun A•am Kamara11nda 1.Urolert 
diyordu. D~ier taraftan, Ltt 1914 de iktlıad 

btldlrmtı olduiu •e bu k• - tbl harbin 
vanyayı ırk nokta11ndan te l • 2 ile 2 d6rt eder 1 d 

dara iktifa olunamıyacafını • e •-
muı61 edılebHlr aörüyordu. I~ aydan fasla d••• 1.J 

hemen ardından lll •e etti il t ıı o au · 
Lltvanyaya, Eıtonyaya Let- rakamdır. mlyecell•I lıbat' 111 

onyaya •e Baltık memle- iu hatırlarda •1dır? 
Fran1a laenlz Hnede 55 d&rt ıe-

ketlerıada uçme Alman bu Halbuki bu JaarP etmlı-mtlyar ıarf eder. 
lunduımayı kafi buluyordu. ne d6rt ay cle••18 

~ovyetler Bırlıtıae reltnce 
Bu memleketlerd~kt ıeç•e o kırk milyar rublelık bir ttr.N 

1 
ÇGDkl ıktlıacl-

Almanlar 1ayeıtnde, Baltık harp büdce1ı ıl&n etmltUr kt için mi. il 6t 
baronlarının ne1lt olen a1a · bu 300 milyar franıa teka· dc;ılar her .. ,i dl•..,::e1-
letlerlyle ölln~o mllli ka· bül eder lerdl, yalnız bir '9.J. yalnıs 
rakterlerlyle Alman karak- halyanın, Japonyaaıa na: Sahte par•· •D 1,uk· 
tHlne a1ırlarca karıı koyan Amerikanı• aılleal mGkelle · yapılsp ta 6den•

11 

Baltıkhları kandırmak kabil fıyetleıtnl bunlara ekltyen razları. Jtın~a 
olacaktı. B Hıtlerfn ıdareıl a 

dünyama ılllhlar1na bu 1939 · k d bll-
lıt~ Danz'g mevzuu ile üçGocCl Rayb J• 

18 a be• . 1eneılnde ıtınde tisi milyar- d kt11e 
formüıc ettfğl meaelentn ar- d4n f ula urf etttil neticHl· yGk harbin ıoaun a ecektlr. 
krı11ada Huluın bu gayeleri zer btr vazıyet• dOt 

ne varırız. k ın•tı ı• 
mevcuttur. Bu büyGk trler 1 Gerçi tfllı etme 1 b sı iblara 1arf ettlil para f d• bir .,. 
olmaea, Dan~llf meıeleıl ile dGnya b~r 160 boı du. ıoD ıeneler sar 10 V Al 
mevz:ubahlı elle olmaz. tı teralrlr• etmlıtır. • 

ran 200 milyon adamı hH · d i yarı 
manya trlade yaı• ı ı _ Fakat, Httlerin bu bü1ük ltyebıltrdl T t ao 
ıfli• •azl•etıot tOrHl aı 

1 ıayelerlnln tabkkuk edebil· Franıa bu ıeae mfüılafaa- ' R ım 
aularla öıtebılır. e 

mut için, bu rayelere ma· e1Da tahılı ettfit para •le tkt, 
0 

fakat kam 
nl olabilecek yeılne b6y6k üç mılyoa atleya bar1ndıra. mark ölmiltl 

1 
bu öUimG 

devlet olan Leblllaoın tah· cak bir mllyoo bahçeli •• bıyo murekabrı~ lmkinını 
rlk edllmeıl llsımdır. Bu inıa edebllirdl. halktan gizleme 
pllinın hakikat 1alaa11oa çı · veriyor. ld i oıalları Yahud da doğduiu ıüo Hariçten a ı ı 
karılabtlmeml lçfn, hiç olmua •- ' ~t Ah11aoJ• 

ödemek müt•U 11 1 

1 badde 
L-ehlıtanın kolunu bacaiıoı ı----------·---ı yı uhallttnı ••ı•' 
kopararak ODU 15 milyonluk maalar bu ıtya1etle hiç ali- tahdıd etmıye ıevk ediyor. 
kOçOk bir deYlet haline la- kadar olmıyorlu. Eier böy· Almanrn keodt ken~nt 
dlrmek icap eder. le bir ıey olacak oluua at- otarılye rnabk6cn ediyor. a-

Bundao bnıke, Httlerln tık Garbi Avrupa ıooa erdı bli ltalya da aynı yolu ta 
baoka bir talebi mevcuttur: d~mektlr. ktp edtyor K6m6rl• kauçuk 
Almanya ne yapıp yapma- N11yooal - Soııallıt teı· •eya benzin imal edıll1er. 
h, Şark bududlarında lktncl ktlata cebir ve tazylka daya· Afaç kltlklerıodeo ıeker 
b6yilk hır devlettn teıekkü- oır Yaloız ıunu ftlr.ııf et· l•tlhıal edtltyor. Ve meı• 

d ._ Hıtl h i me1••11 lrah•e · ltlne mani olmalıdır, diyor. mek fizım ır al, e,, er a acının 

Almanların bu18nkO lı- leaebbQ.te oldufu eıbt bura· ntn yerini tutuyor. Bu •U 

d d h ık k "'ll 1 in biz t retle ba•ı ,.,,ıerl hariçten teklerinin eıa11, Lehlatanıo • a " u ea D za .. d 
d d d i bf ti k ınechurlyetlo eD 

•ıkerl kudretini orta an tçln e o muı r eıaı ar· ge rm• 
kaldırmaktır Almaalaran 1r•- zuJa dayanıyor kurtuluyorlar. Paket me• 
yeılnln bu olduluou aala- Buna karıı yalnız ıerbeıt lekeUn dahili aç•I• bu yQz 
mak için uzun uzadıya dl b&r Avnıpa federaıyoou kur· den artıyor. 
ıünmele hacet yok.tur. Ta mak ve bu cereyanın önüne MıUetlerl kesif bir ıurette 
So•yet Ruı1a hudutlarına y11loız bu teıekldllle çıkmak borçlanmaya .,.. lmklaları 
kadar olan bfttQn Şark, Al· llzımdır. Ve onu ftDcak bu nın ea zeoglnlerlol ılllhlan· 
man Na1yonal Soıyallıt plln- ıuretle önlemek kabıldır. m•J• ha1retmtye ıevk eden 
lar1na açıktır. Garp devletlerinin plioı mu bu para herblaln ıonu ne 

Muhakka ld,bu plan bazı nffak olduktan ıonradır ki olacak .. 
ıh Bu harbi açmıt olan dik· 

Almanlara heyecan veriyor. bir d6nya ıu u ancak o 
..1 l blll tatlrlertıllr. Ba •J..I• Itır Falııat' kitle laallatlekt Al· za•an •fltl•• e r.» 

çıakl demokralller artık 

ıOrGltlye aldmı etmiyorlar • 

Ku•vetlert artmıı •• ıtllh. 
laa•• tempeları laıalaamıı· 

tar. 
. Taak ta1are •e teplarıa 

miktarı itibarile totaliter 

de•letler inceden mall6p 

ıörOamektecllrler. Çlakl de

mekratlk de•letler yarı .. 

ıırmefe kati karar ••r•lı

lerdtr. 
Berlln •• Ro•• yarı• ltu 

halt aalıJaHk mıtlar? 
Ve 0 zam•• ılllh yaratı 
den•• bu 6Uim Y arııı•• lllr 
•lhayet Yerm•J• raaı ela

caklar •ıd1r? 

A. •r•pa ancak ltlrle ter
alıtaa etmek ıuret11letllr lll 

ılaOn blrlacle timdi atetle 
oyaar ıtbt •Jn••hlı telallke
de• kendlal koruralltlecek· 
tir. Harp ptle•enl•tl harp 
tehltkeıl •• ihtJllll tloi•r•· 
cak olan ıfllı tebllkeıl ... 

Parti - Sorhl•• 

1 •• 

Kral Zoğo Pa· 
ri•e gidiyor. 
lıtanbul, 12 (Huıaıl) -

Sobık Arnavud Krah Ahmel 
Zolooull bemıtrHI gefe•
lerde Ştılt Sıhhat Yurdunda 

mihlm bir ameliyat re,tr

mlttl· Zoionun hemıtreıl 

atDeliyattan ıonra beaO• ta· 

mameo lytleıemedtil için, 

Almaoyaoın Köln ıehrlnde 
oturan beynelmilel 16hreU 

hıılz Dr Profe16r Köferln 

f.tanbula relmHIDI bek?e• 

mektedlr Doktor buslnlerd• 

lıtanbula s•lecek 98 laaı· 
taJI mu•,••• edecektir. 
H .. tanıa ,.,.hat etmeılade 
bir mahzur olmadılı anla-
111.,18 Ahmet Zofo, kar111 
•• laemılrHI memlelretlmlal 
terkedHek, Franıaya ılde

cektır. Abmed Zolonun ıe· 
lecek hafta IODunda lıtan· 
buldan a1r1lma11 muhte· 
meldir. Seyahat• atd her 
UlrJO hazırt.lrlar ikmal etlil
mlt bulunmaktadır. A•rupa 
elupreıl ltalyan •e Alman 
topra lıla randan ge~tlil için 
"'bık kralın denla tarilclnt 
ihtiyar et01e1t çok muhte .. 
•eldir. 



SAYPA ı 4 

Avrupa krizi 
ve TO.rkiye 

(Evvelki yazanın de·umı) 
lamel laönünln ılyaaetl · 
n to devamlı •urett• prenıl
bı Sovyetler Btrllflyle 11ln 
bir anlaım• olmuıtur Loa 
dra tle anlaım• yap1lm11tar 
Ye pek yakında tmzalana
caktlr. 

Moıkova ile aalaı•• ka. 
bil oldu in kadar tamdır. 

Ya Partıle? iyi menbadan 
aldıluaız mal6mat btze ıüç 
laklHln ortadan kalkmaya 
yls tuttuiunu zaaoetllrfyor. 
Bu 16çllklertn neden l .. aret 
oldufu maltlmdur: lıkeaıie· 
run. 

fHleo l•kenderun artık bt· 
ztm olmantan çtkmııtır . Fr 
•••ıs - T6rk anlaımaaı bu 
keyflJett •• T6rklyeala ıa 
rp devletleri 11nıf ına kati 
olarak ı•rttl•I biiklmleıtl

recektlr. 
Andre Clot 

La Trthaae des Natlonı 

lnallizlerin ıtratıjisi 
aır ada m1lletl olan lnıl • 

ltzler, her milletten ziyade 
liman ve hareket üılertyle 
allkadar olmaktadırlar Brt
tuyahlar, b6t0a lılre -
mlze klmClr lıtaıJoaları ve 
do••Dma Oılertyle 6r0lmtıı 

.. lr •I ıermtılerdlr Sınıa · 
p•r tle Hayf anı• yealdea 
tahkim •• lnıuı da ı6ıte · 
rlyor ki, lrtlbat ve mu••••· 
la Jolları•ı mulaafaza et•ek 
meHlHt, eıktden oltluiu ıt· 
bt ltu... ile hlll loıtllzle
rt• •e•lzclllktekl ıtratejlk 

dltlnlılerJne hlktm lt.lua
••ktadır. 

lnıılıslerf D Şarki Akdenta· 
ıiekı ittifak pellttkata•ıa 
karall:tertıtlk tarafı, ciddi 
Itır •azlyet lıar111ında kendi 
••rlee hazar bul•ndarula · 
cak olan ll•anları temla · 
.ı .. ibarettir. 

Ştmdl: Bu ıtratejlk dOt6 
Dit tarzı, Baltık deatzlnlie 
ile tatbik edtlmek tıtealyor. 
Ancak mlıtakbel bir mit· 
teflk ııfattJle, lnıılız ıtrat-

•Jlerlnln ebemmtyet •erdikleri 
Se•yetler BırltilDID Baltık 
dealzladekl ıabtllerlatn .. o,u 
ıoo ktlemetre,ı btle ıiç 

ltulmaktadır. 

DoJçe Alıe••Jn• SaJtuaı 

SON 

f ngiliz -Sovyet 
paktı. 

( Baıtarafı birinci ınyf ada) 
Str~Dı, pazar olmaaıaa r•i
men din de teklifler lze
rtade t•lıımalarına de••• 
etmltUr. Straaııa bu
ıGa) yeni teklifleri hami· 
len Muıkovaya laereket '!t
meıl kuvvetle mulatemel · 
dır . 

sı, .. ı mehafıllerde,tels lif
lerin malal1etl hakkıada ka· 
ti ma16mat •erllme•ekle 
berat.er .... defa Moıkeva 

mlzalcerelerlnla mnıllet bir 
ıurette · aetlcelenecelt kana
ati izhar eddmektetllr . 
Moıko•aya yapalacak tek

lif ile, Baltık de•letlerl me· 
ıeleılaln bir hal ıuretlae 

raptedflecelt imi.il ku•••t· 
llcllr. 

laytp ıühür 
Mal,yed•n almakta oldu 

fum malul maaıımda kul
landıfım zat tatbik mühll
rlmtl kayltettım. Y ealıt•I 
alacalımdaa eıklılntn htik 
•I olmadıtı tlln olunur. 

Balıkeılrla Kooakpıaar 
aablyeıtnlD Akçaki· 
yünden lımall •ihı 

Mehmet Akdoğan 

---· 
lürhımyı icrı 

IDllRUllUjUndın: 
B6rhantyede M6dlr aade 

sııe,man •• lımallln evkaf 
ldarealn• olan borçlarından do
layı pe.ierl Hıcı Muıtafanı• 
birinci ııra •e birinci dere· 
cede ipotek teılı etUtl Blr
lıaanlyealn Glmet nablyHl•
de kl ıa hudut •• 
evMfı •e içindeki alit ve 
ede•ah ve •Gıtemllltl ol
baptaki arttır•• ıart•ame· 

ıınde ya zıh buluaan ( 1 O l 00) 
lira lrı1meU muhammtaelt 
bir bap zeytin yalı fabrlkaaı 
Ye mOıtemtllt allt •• 
edevatı dairemizde P~ ı ı n pa
ra Ye ac:ık arttarm• ile l 9 
7 939 çarıamba ıaat 1 J de 
ıatılacalı •• bu tarlbtetelc 
lif eluaacak bedel ıayrl me11 
kulla muhammen bedelınıa 

70ufe 7Snt ltulmazıa ıatıı J Sıtıa 
claha uzatılarak 3 8-939 per · 
ıembe ıln6 ıaat 11 de 1t11e 
dairede ıatııı icra edtlecek
Ur. Bu mal lzerlade hak 
tddlaeında ı.ulunaaların e•
rakı mlıblteleriyle birlikte 
yirmi ıtn içinde memurtye• 
tlmlze mlracaatları lbım

tılır. 

Alul halde hakları tap11 ıl · 
cilt ile aablt olmı1anlar ıa
tıı bedelini• paylaı•aaıatlaa 
hariç kalacakları ve ıart•a
•e 9 6 939 tartblatlen iti'-•· 

rea 939 166 aumaralı doıya tle
1 

dalremlzlle açık bulu•ll.ansl · 
dutu tla11 olunur. 

lıa~nıı ııliyı hu~u~ 
blkiıliiinjın: 

la•dır••••• Çıaarlı •a
laalleıl•den lıke•tler oflu Se-

nal tarafıaıian kar111 lıtan
bul Ntıantaıı Meırut11et ma· 

halleıl Bırıaetayaam• ıapa 

ıolıcak 55 aumaralı Nuri 

evinde Ha1rtye aleyhine aç· 

tıiı thtar da.-aaının yapıl

makta olan muhakemeıınde 

miidıiieaaleyll Ha,rtye•I• 

lkametailunıa meçh•hyetl•• 

mebni keadlılne bir ay zar. 

fıacla laaael ze•cl1ete din · 

meıl için tlA•en teltllfa t le· 

raıına mahkemece karar •e· 

rllmtı ve b• baptaki muba. 

kemeıl de 26 1 -939 pazarteıl 

ılnl aaat 9 za taltk lıılın . 

mıı olmakla m•laakemenla 
bırakıldıiı muayyen g6nde 

Bandırma aıllJe hukuk 
mabkemeılnde ya bı zzat 

•eya .. lr •ekili lcaauot ıön · 

clermeıl akıl takdirde mu 

hakemenln aıyabında yapı 

lacafı teblll makamına ka

im olmak lser• laeyflyet 
lll• ...... r. 

TOllKDILI 13 HAZiRAN &Ut 

lan~1111a ic11 
1111urluğından: 

landırıa ticaret . r..,,,-ı-,t-ır--ı 
Ban4ırma 11 •• ~!·~~.~~~~ Fahriye Altaylı 

ald ve Bandırmanın ıabıl 

.,oy•nda Gtlleryliz kahveıl 

lttlHltnde 131 metre •• 28 

KADIN HASTALil.LARI VE DOGUM BiRİN
Cİ SINIF MÜTEHASSISI 

lluagenehant: Millfkuuutlltr cad.dtıl No: 134 
PAZAR G0NôNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 15 

DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VE 

Btr borca kartı birinci 11 
ra birinci derece ipotek olup 
1•mlnlı I~ ehli Yukuf tara

f ıodan tamamı•• (7105) lira 

kıJmet tefıclır edllea tap•nun 

ıubat 937 tarlla Ye 21 nu 
mara11ada kayıtla Bandırma · 

nıa Paı•beyırı mahaUeılnde 

•akı aaf ı ıolu önü yel arka· 

ıı Menan arıaaı ile mahdut 

deelnıetre mura bbıadekl ar 
ıHı 2490 aayılı artır•• ve 

ekıtltme kanuauna tevfikan 

7 6 939 tarılatndea itibaren 

15 rü• müddetle 22-6 939 
taribtne kadar 'H muk6r 

tarihte ıhaleıl Bandırma ti

caret odaııoda mGteıekktl 

heyet huzurunda icra kılın · 

mak 6zere satıhla çıkarıl
mııtır . 

• TEDAVi EDER. ............ . ... 
8 30 metre ıenlthlıı Ye 21 

metre uzunluktaki ıabada 
mebnt •• ıarp cıhettadekf 

bahçe k11mında11 1ırllt11ce 

altında çamqırhk, mutfak, 

merdl••n Ozerlnde Hndık 
o~aaı iç koridorda üç oda 

ve koridorda bir hell •e btr 

banfo 31 .40 metre bahçe 

ile zeml•I aarnıç, en a lt kat

ta ııfınak duyarı•• kadar 

derinlikte 4 50 lrtlfaında be· 
ton arma sabır• mafazaı ı 

•alaza ~beri yazlık ıalea 

Ye altı 11fanak cümle kapu. 

ıu koridor Ye iç kerlder 

ilzerlade d6rt oda heli baa 
yo ve ufak zemlDlerl aht•P 

daıem• ta vao kapu Ye per• 

çer~lerl J•ilı boya 145 met· 

re 11ıha üzerin.le üç kat be 

tonarme lyl bir tıçtltkle 

yapılmıt bir bap haDe: 

14 7-939 Cum• 16n6 ıaat 
14 de• 11 kadar Baadarma 
icra dalreılnde aÇ1k arttırma 
ile paraya çenllecektır. 

. Şartoameıl 3 -7-919 P•
:aarteıl 16nlnden tubarea 
dairede laerkeıln 16rebtlme
ıl lçla açık bulunclarulacak 
tar. 

Tayin olunan ründe fı\au 
eve tahmto oluaan kıymetin 
yftzde 75 fi teklif edilmedi. 
il halde arttırma 15 ıla 
dalia uzatılarak 29 7-939 
cumarteıt ılal 161tertlen 
aaatte en çok art1raaa •laa-

Mezlı6r kaauna tevfikan 
ıatılıja çıkarılan tıbu ar 

aan1• bedelt mubammeni 
beher metre m11ı11rabllaı 1650 

kuruı olup tall1tlerln ~. fi 
at Gzerlndea mecmuu tu· 

tarı•a nasaran ylzde 7 .5 
yAzde yedt b•çuk p•J ak-

çeıln• Bandırma ticaret oda· 
11 •ezaeıfne yahrmaları •• 

taleplerin hu bapta taazl• 

edtlen ıat ııa ald ıartDameyl 

16rmek Gzere 22 6 939 ta · 

rthlnde ıaat JI de• e••el 

Baadırm a ticaret oclaaına 
m6racaatları ilin olu.ur. 
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yilzde 7 b•,uiu alıbetlDde 
pey akçata Yeya milli ı.tr 

bankanın teminat mektubu 
•erılmeltdlr. ipotek ve lrtt · 

fak bakin ıahlplerlle •ıter 

alllcadarlar1n bu alacakları · 

aı ve lauıuıtle f atz •• maa· 

rafa datr olan iddialarını ltbu 
llia tarlhtndea 20 ıin lçla · 

.le blldlrmelerl llsımdır. Ak 
ıt ha ide bu baklar1 tap• ıl 

clllerlle 1&btt olmayanlar art

tırma ltedeltala paylaım•ııa. 

daa hariç kal11lar Malaal 

le olunuar. hudat •• enafı yazıla bu 

Arttırmaya ılreı.ılmek içle ••in ılıtertlea ıartlar tlalre· 
yukarıda yazılı lnymetla ılnde ıatılacalı illa oluanr . 

Devlet Deıniryolları 3neü 
İşletme Müdürlüğünden:1 

ı 
Yeal yapılan orerlerln 15·1-939 tarıhıadea utbano tat 1 

bık edtleceil ve bu münaıeltetl• tre•lerl• bareket •e mu · 
•Halat ıaatlerlaln deflıecell, fazla la.bat fçlD lıtaıyenlara 
mlracaat edılmeat Uln olaa•r· 

'"1,apu Sicil 
· 1'1tıhatizlığındıın: 

VallyeU: Me.,kU: 
Bahkealr Kara tepe 

Ctnıt: 

Tarla 
Hududu: 
Gündctiuıu Sarı· 

falurlarlı otlu Yu 
•uf Sabrı, Poyrazı 

peltı ko•taerl Al.· 
dllmGmla tarlala 

rı, batııı ca•cı 
Hdmt Çakır, kıb 

leeı Alsıaı• oful
larandaa Halil ol
ı. Hallllın balları 

Hudut •e bulundufu yer Y•karı .. a yasılı tarla••• ana· 
ınulan lraea maliki GGveç otlu Halil kar111 ve imine kıııı 
HanlfenlD 341 de lllmıle ·kızı FatmaJ• kaltlılındaa ba· 
hlıle namına ıenet almak lıtetllitnden tahkik •e teclktld 
için 19.6 939 ıta6 maballtne memur 16•derllecektlr. 811 
J•r lıakluada taaarraf lddla11ada bulunanları• bu ılaler 

l ltl•de yazı ile tapu ılell mubafı•hlına ••Jabut malııaUlae 
ıelecek ••••ra •lracaatları ll•u•• illa el••ur. 

\ 

Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Kooıisyonundan: 
1 - Balakealr btrJtlderl•fn bir ıenelık lhUJaçları olaa 

130 ton ııi.r eti ka1tah zarfla «laıtltmcye lıonulmaıtur 
2 Tabmf• edilen bedeli 35 JOO liradır. 
3 - Mu•aldcat temtaatı 2.632 lira 50 kuruıtur. 
4 - ihale 29 6.g3g 16nl ta•t l 1 .ıe Bahkeetr Kor 

Sabo Alma Komtıyonu btn111ada yapılacaktır. 
5 - EY1af ve ıartları iler ıln Komtıyonda (lstanbal 

•• Ankara M. M V. levazım lmlrllil Satıa Alma Komtı· 
yenlarıacla a6r6leblltr 

6 - Talıpl•rlD beltı belıe~er ve muvalllrat temlaatla
rıaı laavl teklif mektuplaraaı poıtalla vaki ıeclkmeler ••· 
t•ber deitldır. ihale aaatla.len eD •e~ Itır ıaat ••••I ... 
kadar komlıyo•• makbuz makaı.tlt tealtm etmeleri ltlaumu 
tllD elua•r. 

4-1-135 

Balıkesir Askeri Satın 
Alına Komisyonundan: 
1 - Kepıütte bulunan lıt1hkim taburunun Itır ıenelllı 

ıhttyacı olan 14 ton 11fır ati açık ekıtltmeye ko•ulm•ı
tur 

2 - Tabmtn eclılea bedeli 3780 liradır. 
l - MuYakkat teminatı 283 lir• 50 kuruıtur 
4 - ibate 27 6 939 ıG•I ıaat 11 ele BahkHlr Kor 

Satın Alma Komhyeau btnaaında J•pılacaktır. 

5 ·- Evıaf ve ıartlu her ıln Komlıyoada ılrGlebıltr. 
TalıplerJn belit belıelelerlle m••akkat temlnatlarlle birlik
te Komlıyoaa mDracaatlan llsumu illa olua11r. 

4 - 1-136 

------
Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Konıisyonıından: 

1 - Balalıeılr merkez birliklerinin bir aylık ılattyafla· 
rı ola• 95 ton un kapalı zarfla elrıtltmeye koaul•uttar. 

2 - T ahmta edilen bedeli 9975 ltradır . 
3 - Muvakkat temlDab 7 49 lira 5 kuruıtur. 
• - ihale 26 1 939 ıl•i ıaat 11.30 ia Balıkeılr Kor 

Satın Alma Kemlıyoou bl•a11Dcla yapılacaktır. • 
5 Enaf ve ıartJar her ıln Komisyonda ılrlleltl· 

lir . 
6 Taliplerin belli belıelerl ve muYaklıat te•taat· 

larmı haYI tekltf mektuplarıaı poıtacla •akl ıeclkmelerl 

muteber tlejıldlr. ihale aaatından evvel eb ıeç bir aaat 
••veli•• kadar komlıyona makbuz muka .. tlt teıhm etme
leri lüzumu ıli.n olunur. 

4 - 1-137 

Tapıı Sieil 
Muhafızlığından: 

Mnktl •• malaalleıl; 
Vlctla•IJ• mahalleıl 

Cınıl: 

EY 
Huhuclu: 
Salı taıçı Belıdrln cla•ı, ıo 
lu kain Heaanıa HaMD ••
reıeıl e•I, arkaıı Ko111ı11•cula· 
rın Alamet evi, ö•I ,.ı. 

Hudwt ve b11ı11la•thıiu ••laalleıt yukarıda yesıh ~•la , •. 
rl Bahkeılrln Salaathlıar •ahaUeatntlea Sahuacu Hecı N•· 
maaı• tarla11 ıkea parçalara bilerek •• J•pmak lser• ta· 
llplerl•• ıattılı za•an .. u yeri ile 312 ıeneıl Ali kısı •• 
Ruıc•lılu Oıma• kanaı Hatteey~ aatmıı •e Hatice de al· 
dıkta• ıonra keadt paraaı •• leza Ylmlle •• yaparak tlll .. 
tliye kadar ıenetals •e atzaaız hlan6alyetle tHanuf ... 

melrte b•lu••uı oltluiundan halalıle uamıaa ıeaet al•• " 
lıtedlfloden mGllctyet aebebl tahkik ve teıblt edilmek O•• .. 
re 22-haslraa 939 .... malaalltne memur ıl•derılecektlf• 
İtirazı elanların bu mlcldet içinde yazı ile tepu ıfcll .. .,. 
bafızlıiıaa ••Y• ıelecelr memura mlracaatları ıosull• 
tll• olanur. 

____ _,. _______ ~-----------------------------,,,,,,,,,,,--
Baıılllıfı yerı Vıllyet Matbaaıı-Balık•tr 


