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f enkoyu kabul etti. asker daha gönderdi. 
----------~----~---·······~ ··---_,.~--------..------

Türk • Romen görüfmeleri hakkında re•mi bir 
tebliğ nef redildi. Gaf enko diin 

Atinaya hareket etti. 
Anlrara, 14 (AA.) - Ro

lha•ya Hariciye Nazırı B. 
Cafealre ltuıl11 Hat on bir 
•t .. da Yalo•ada Relılcum

la•r lımet l•lnil tarafından 
kabul uılmıı •• kabul ··
... ,.da Hariciye Vekili 
lııuı Saraçojlu da hazar 
bulaamuıt•r. 

la ,an fnln6 de on bir 
.. .,Is beıl• Baya• Gafeakoyu 
•• Bayan Saraçeflunu ka
ltul etmlttlr. 

Ba, Gafeako ile Reııt 
cu..,hura takdtm edilen ma 

IJett mltar6nıleyh tarafıo 
dıuı 1emoi• alıkeoulmuıtur. 
Yeınek Hat üçe lcadar u · 
IDfml bir hu·a içinde de -
•am etmtı ve mlaaflrlmız 

••at d6rtte Yale•adan Da. 
cıa Yapuru tla Atlnaya laa
relcet et mJıttr 

Ankara, 14 (AA.) Reı-

IDI teblti: 

R .. mı bir &IJarette ba 
l•neaak l•ere 1 J iııazlranda 
Aalraraya ıelea Raman1• 
Hariciye Nazarı 1. Gafen· 
l.e, Tlrk hlk6met merke -

zladekl lkamett eına11nda 

Baıvektl Or. 8 . Refik Sa1· 

dam •• Herlctye Vekili 8. 

Bir lngiliz heyeti 
Ankaraya geliyor. 

4lmanya, hesabımıza yapıla~ 
miJhimmat ve ealahayı 

vermek iatem~yor. 
Lo•rtla, 1 J ( Radyo ) -

lııaınıa aıkerl rlcall•de• mü
'•lclıep .. lr lae1et, •••ellıl 
lla 4akara1a hareket etmtı
ltr • Tırk - leıllız aelııerl itti -
f •lcı için baılıya• ım(lzake · 
'•lere de•am edecektir 

Bu laeyet, Tlrklyenln la · 
llha fabrıkalar1•a 11marh· 

~'e.tı eılllııa Ye miihlmmat 
•lduada da Tlrk blktme· 

tı,ı. temaı!arıııla b•lunacak
tır. 

l 4llkadar •ehaf llcle ı6y
'•cilliıae ı&re Tlrkiyeee 
~"k•ddema Al••• f abrl· 

' 
'11lrıada •e bllha11a Skoda . '" l " haal&tlaaaelerlade yap· 

''"• '- 11 top, tlfek YeHlre 
'- ••fer Al•a•1aca teılıaı 

•dtl l'.:•lc lıtenilmedttınde• 
, 1 

1J• .. •nda• ıonra blttlın 
••rtılerıaı l•ılliz fal. 

••Is •l•rıaa yerecektir. 
~ l.taaltul 14 - lnılllz ••
(l;.' rlealt~d•• tul ıeneral 
L "•) an rJyHe~ladekl H 
~ ... L 

••ı..:•Jet, yarı• ıebrtmlze 
li ktir . 

'l•a:)et, merke• 
' ) c ... aı ile 
"-"-t taraf ıada• 

...._a .... •e 

ko•utanı 

••laman· 
Sırkec:ld• 
,., ••• ı •• 

oteUae mltaftr cdılf!cektlr. 

Heyet, akıam Aakaraya laa 
rekat edecektir. 

lıtanbul, 14 ( liuauıl ) -
f ranıı&ca latan bul ••zetcıi 
nin Londradaa aldıeı ma · 
lümata 16re lnııherede ltu · 
lunaa Tlrk aıkerl he1etl Al
manya •• Çcke·Slovakyaya 
ırparif ecitlen harp levazımı 
yerine laıılltereden muba· 
1aatta bulunacaktır. 

Aynı telıraf lıaberlerlae 

16re Tlrk lnıılız lttlf akı 
lmerlae Alman1a btlha11a 
Slroda fabrikalarında T&rkl
ye aamıaa 1apılao bazı top
ları t•lam et•lyecellal bd
dlrmlttlr. 

AJnı telıraf haberine 16· 
re Balka•larda Ye Yalrıa 
Şarkta Tlrk· İnsılıa kara •• 
deni• lı•••etlerlala tekalk 
l8frikl .... ileri etrefında 
Orı•••ral IC&•ı• Orba,la 
lnılli• erklaılaarbl,••I ara 
t1ntla Len.Irada um11•l,et 
itibariyle nokta!Dazar teali 
edilecektir Muhtemel mlı
takbel lııarelılta dair pil••• 
teferruatı lH l•ıtlıs aıkerl 
lıeJetln Ankara ztyaretl •• 
aaaıD~a tt1tblt edtlmlı e!a-

c•lltır . 

Şükrü Saraçoflu ile mftte
addlt ı6rüımelerde bulua· 
muıtur. 

Sa1flJede ltuluna• Relal 
cumhur İımet ınıaı. B. 

Gafe11koyu t4 hazıra• tartht11d• 
Y aloJad• kaltul etmltlerdır. 

Bu r•••i ziyaret Tark •• 
Romen milletleri arHıada 

me•cut tatlık •• tlerln doet 
lufu •• iki milletin btrblrl
ae baflaluu rahıtaların bl· 
ti• tecrlbelerle m6teha•· 
mıl lllflamlıfını bir kere 
dalaa b6tüa lıııymetlle tella 
r6z eltlrmltUr. 

Tlrklye Harfcfve Velcıh 

B. Şilluft Sara~oilu tle 
Balkan Antentı koaıeyinla 
bu ıenekl relıl olan mi· 
ıaflrlmlz arHaadalıl devamlı 

ı~hGımeler iki neztra, Bal· 
ka• Antantının bırltftne fı

ttkbaltoe ve ıulh ılyHetlae 

mlıterek bafhhklara•ı Itır 

kere daha m6tahede hnki
aını •ermlttir. 

lkı nazar, bu aataatta 
komıu mdletlerl arHında 
8alkaalar nizamı•• elze• 
Ye A. •rupa ıallauna ıttUlrçe 

dalaa zt1ade llzumlu b•lu· 
naa bir lrardeı .. lrllil •• 
teıaaltli hareket ileti •aı· 
fını ıörmektetllr 

Mısır Hariciye 
Nazırı Anka
raya geliyor. 
Ankara, 14 (A.A.) - Mı 

aır Harfct1e Naz1rı memle 
ketlmlzt reımen ziyaret et· 
melıı &zere perıembe ılal 

Kahiredea laarellet edHek 
•e ayın o• eektzınde Anka· 
rada buluaacaktır . 

•9qj 1 •• 

lngiliz donan
masının ha

zırlığı. 
Lo•dra, 14 ( Rad10 ) 

Hük6met doaa•ma itin kül · 
layetll miktarda maaot lthar 
etmlttlr. 

Alt.kadar makam•t, l•ıl· 
ltz donanma11nıa ber llatl • 
male kartı tamam•• hazır 
lana111 ol.ıutunu ltıltlırmlt· 

lerclır. 

•• 
Prağda vaziyet 
•'iilıdnet lıe•~ 

be diyor. 
Pral, 13 (lladye) - Va 

alyet, bir derece,• kadar 
ılluiaet kcıbet•lttlr . Alman 
polıılerl, Naıop kaıabaıı• · 
daa ayralmıılar •e aıaytıı 

Çek jaadarmalarıaa ltırak

•ıılar4ar . 

lir ııt r1rler•ı yıni 11ihs•lı;·;ıi;,-y.b•i11r ırasıdı i~lillf ;ıklı. 
Parlı, 14 (Radyo) - AY 

rupanın muhtelif yerlerıntlen 

•apurlara ltlaen Y ahudl al · 

lelerı, Ftllıtlne ıttmete te

ıet.biiı etmtıterdlr. 

Hayfa, 14 (RadJo) - Fa· 

lııtlae yirmi bın kltlhk 

bir lnıtllz ku•••tl da -
ba ıelmlt •e karaya çık•ııtır • 
Buıia Y • hudtlerln muka · 

bd taarruzlara netlceılnde 
Tell•l•de rnüteııdtlıt bom
balar patla•ıt •• ıolıaklar· 
da beı Arap alı o1aralr bu 
luamuıtur. 

Kud6ı, 14 (A. A.) - Sa· 

da tıirlü hddiseler cereyan 
Arap ve fahudiltr arasıhnir· Ku lüs 

tden ~t · 

bahleyl• Ftltıttntle 8 bomba b 
Ye blr lijım lnflllk etmCı· v·ıtyam Strann u 
tir. Ru bombaların ,eektzt li 
Tell•lyln muhtelif mahaUe k da 
l., •• d.kı telefo• kablolarını gu·· n M_o_s ova ·. 
taları~ et•tıtır. Bombalardan ~- _ 

~~~.~.·:.:·::;~,:~:~•nııc•n• 1· 'il frıosı hltık •nlıtlllİDI dı 11rantı 11r-
Ha,f•da Yahudi mahal· nıı ıra • ' R b"ldiracıklıı 

leıl•d• patlayan btr llomba mııw•ı Lıbul ıtti~lıriıi Soıyıt DIJIYI 1 • 
btr l•ıtlız pollılnln ajer ıu· 1 s eaat 18 30 da ta· A A ) - traaı • 
rette 1aralaama11na ıehebı· Londra, 14 ( · · yeri · ~an ale ........ IMwa~a 
Jet •f'rm•ıtlr Maılıkı, tl6a Str••I~ hak· ıelmııur. Yar• ...... tna · 

Petahtlk•a yolan.la bir len talimata• aktıler b le Moek•••Y• harekat -4•· 
k .... ,. u 

Arap arabacı, bir llfımıD kıada rörlt•• b•· cekttr. 
tnftlllli ,e.ındea yarala•· aabah Lord Hallfakıla Lo•dra, 14 (A. A.) - Sı· 
mııtar . Ba ıulkHtlar, Yabu· lutaoaktar. mah yaıl leııhz •alaftllertnd• 
dl mahfelinde blyGk btr Londranıa s.~yet k •a· b e y a n otu•duftlaa 
ı•rıınlti• balı elmuıtur. flUerlade haaal olan ,; bir ı6r• Strauı, 8alt•k meıele 

Re••zyenlıt ıençler lıal6- ate ıöre yaztyet ~!~ktedlr ılntn 1a1reU tenlJHI hakkı•· 
binde m6frtt •• •utedtl ı•kllde inktıaf e k ti bir da Moıkovaya ıenlt taUmat 
Yahudiler birbirine ıırmtı •e bu hafta lçtade • 

41 
. la ıitmektedır. Bu ıuretle 

lerdır. Kultp aza11ndaa 6 ki neticeye dotru 111lhl• • ııa Straoı Moıko•a lalk6metl· 

1ı 1aralanmııtır. ~ulilbün tar atılmıt olıcaktır ) (Sonu dördüacl eayfada) 
mobılya11 tahrip edılmııur. Varıota, 13 (A· A. 

. günii yapılacak. 
ilkbahar at yarışları pazar 

Yarıı •• 
lıllb e11cü•en1 
taraf ıadan her 
ıeae tertip 
edilen tlkba-

bar at koıu 
ları, bueenfıdt 

18 laazlran 
pazar g6nl 
yirmiyi mille 
ca•lz atın 

t 

ııttraklle J•- , ....... ~.,,,.,... 

palacaktar. 

Paaar 11•6 ~'~~~~== 
yapılacak lre· 

ıulan• profra•nnı 
ya•ıyoraa: 

BlrlHI tlfll: 

•ıal•J'• 

O, ,.1ta •• ••~ keıu ka 
uama••t ,.,ıı ,aramkan 
ı ... ııa erlırek •• tlltl taylara 
mah•etur. lkramlyeıl: 251 
Llratlar. 

Btrladye llO lira, lklacl 
J• 51 •• lçl•clye 21 llra · 
dır. 

O.b•llJ••t 2.55 ltratlu. 
Sıklet 56 ktlo •• ••ıafe

ıl ı 000 metredir. 

lklHi lqu: 
Dlıt ye MM J•karı 1•1 -

ta 98 biç koıu k••••••••f 
._ Arap ye hallelra• 

1'•ram.a• ala· 
Ara at •• k•aklara m 

• d kik••···· ıu•t•r Oç J•t•• • 
lar ıa,ıhr· 

llcramlyeıl J tO Uradtır 50 
Bırıacı,e 120, lkl9C ' 

lç•ac•r• 20 Ura.tar. O.lau 

l 1 ftA kur.,t•r •••f•: ,,. . ... 
20()0 metredir· 

OçOncl koşu ~ıldlkıp: 
Dlrt •• dalla yukarı Y•t· 

teki 1erll yaramk•• lasılız 
• kııraldara mabıuıtur. at • 

lkra•IJ•& l40 Ltratlar. aı· 

,..,, ......... ,. ... --
•••• ,. 20 ltrallll. 

o ....... ,. 3.40, ... ,., • 
'aeo metredir. 

Dlr•ıa t111: 
D6rt •e 8ha yukarı ,.,. 

ta •• J 939 ...... aarfıacla 
kasaadılt lkraml~eler JH6· 
nu 300 lıra11 deltlar•ı1a• 

1aramka• Aratt •e balaı ku 
Arap at Ye luaraldara malı· 
ıuttur. 

lluamlJ• 300 it radar. 
Birinciye 225, tktnclr• Si, 

üç6nc1Je ZO llratlır . Dalau. 
llJ• 3 lira, ••aafe 2IOO titr. 



SAYPA : 1 

Yeni şairler 
Son aeneler zarfında, aca· 

ip ıatrler 'le! ıartp titrler 
tlredı. Herbalde yeni neıll 
ıatrlerl, umu bsyat ıartl a_ 

rına kattıfı ıGçlDaü h iç ol
mazaa MDat Yadlıtadea kal
dırmıya çalıııyorlar. 

Bana kalına çocukluiu
muzda çok çok dtnledlflmtz 
yeclc Ye meclcler edeblya· 
tımızıa ıllr dünya11nda t6-
remefe baıladı. Aman, lı 
tad tilrler kendllerlal koru· 
ıunlar! 

Edebi bir mecmuanıa ıoo 
aay111nda ı6yle Itır tllr çık

tı: 

«Y afmur yafacak, 
cOluklar dolup taıacak. 

«HerkH naatblnl alacak 
« Ht9 klmaealn eli b&frlo-

cie kalmayacak.» 

«Y af mur yatacak. 
«Yai•ur yafmaaa eler 
cBunlarıD hıç biri olmaya-

cak• 

Bu aaır lnıanı bir itinada 
aadehk arı7or Eıkl mim•· 
rl tarzlar bu 160 tama
mile ıfılı etmlf buluauyor. 

Kullaaılan e11aııia da aynı 
aatlelık aranıyor. Meaell 
Itır maaa yaptırırken d6z, 
hendeal bir ıekll tıUyoruz. 

lılemeler, ıtrlnttler, çıkı ah · 
lanlaa lloılanmıyoruz. 

lıte yeni tllrlertmlz de aal 
olıualar, bu ıadellll tllrle
rlnde temlae çahııyorler. 

$lir ıade elblıe, ıade ayak· 
kabı ıtyfp, ı011la, ıılemeılz 

mHada yazarkea ne dl7e 
1 

ılıll p6ıll, derin flldrlı eıer. 

ler Yermeli cleill mt? 1 

A.yaı samaade bu a11r, 

Politika: 

imalatta aı:ami ıOrAl lıte

mlJor mu? 
Bakın fabrika lar bir ain 

zarfında oe kadar (lfJa tmal 
ediyor Bfr otomobil fahri 
ka11 kın bir milddet içinde 
binlerce otomobili arka ar
kaya dızt•erıyor 

O halde y f rmlncl aıır ti
tri de bir otomobil f abrlkaıı 
ıtbl olmalı. 

Mıaralar katar katar pi· 
y&1aJ& ıOrOlmell; ıaıete, 
meeaıua ıütunları tlolup tat· 
mala. 

fakat kullanılan malzeme 
feaa lmlf, plya1atla bubran 
doiurttcakmıt •• ehemmiyeti 
yar .. 

Bdebl1atımızda buhran 
yar diyorlar, dolra. 
Fabrikalarımızın ıonıuz ima· 

latını Hbt naaıl karııla
mıyor da plya1&cia ıku .. c:ıı 
bir buhran doiuruyor1a, biz 
de ele ıltrler • kadar çala 
kalem yasıyorlar ki, edebiyat 
buhranını huıl ediyorlar. 

Hatırıma bir kaf 160 ey
Yel 6leo «Şiir kralı Fllorl· 
nah Nizım» ıeldt. Rahmet· 
il d6nya9a biraz daha ıeç 
selHydl muhakkak tam bir 
«Şiir kralı» olur, yazdıkları 
LGtDn yeni ıllr mabıullerı 

içinde bir inci ııbı ıöze çar
pardı . 

ÇGnkl, zaYallıcık «Yal· 
mur yatacak - oluklar do 
lup taıacak» daa herhalde 
daha kıymet il mıaralar ya . 
ratmııtı. 

Bay Peyami Saf anın dedl-
11 ııbı, lnıan «Yazık oldu 
ftlorloalıya» demektea ken
dtat alamıyor. 

Kemal Demiray 

ltalyanın zaafiye i 
Yazan : Refet Ouurlu 

Soa aylarda Berllo Ro 
ma mlbYerlntD bir Hkerl 
mlıakla ıailamlattmlmHı, 

Polonya ile Almanra araıında 
mlaazaalana te•altıl, Yu 
ıeıla• Kral Naibinin evYell 
Romayı, ıoora da Berllnt z•
yaretl, loıılız - Türk anlat 
maıı, Fran11a - Ttrk, lnıt- , 

1 

lla- Ruı anlaımalarımn mü· 
aakereal ıtltl hareketler dün ! 
rada ı.ı,ak •e tehlıkell ı.ır 1 

ltubraaıa baılamak (lzere ol ·l 
d11iu zehabını Yermekte Ye 
bir çok dedikodular aeb~p 

olmaktad1r Mtltalealar ıer-

Ye ukerl bakımdan mG 
talealar aerdederek anlata• 
bir yaz111aı kaydetmeli fay

dalı buldum. 

* AHahıa 11rrına aklım er-
mez. 8Jr harp vukuuoda 
İtalyanın ne yapacalını bıl 
mlyorum. Bununla beraber 
tdare adamlarının ılrültül (l 
göılerıılerl bize ltalyanıD Al 
manyadan ıonra iktDct de
recede bir rol kabul ettlil 
kanaatini Yermektedir. H1-
aaenale1h ltalyaoıo derin 
bir bltaraflıkla, Rerltn - Ro-

1 ma mlbnrınao gerek aıkerl tlolua•rken harbe hasırhk ol
mak üzere yalnıs mllletlerl 
birbirine bailıyan paktlar 
Ye maddi tahrip edici Itır ı 

YHıta olan ılllhlaamal&f göı 
terlltyor. Bunun )'aouıda 1 

mllletlerln coirafl, tktltadl 
ve maneYI durumlHı doıt· 

luk çerçenılae ıirdUclerı 

saman bu doıtluktan ettlk
\erl istif atle Ye zararlar ek· 
aerlya ihmal olunuyor lıte 
muhterem lııocam Profuör 
R. Bloachardın lte.lyBoın 
Almanya ıle 11kı fıkı ılysıet 

arkadaıı olalıdan bert neler 
kaybetmekte oldufunu •e 
bir harp vukuunda ne ılbl 
zararlar 16receil•I tktt1adl 

Ye gerekH lktlHdi bakım· 

dan korkun9 tehlikelere en 
çok maruz bulunan inamı 
oldufuou ıörmemck müm 
küa dejtldlr 

Aıkeri bakımdan: l talya 
çolc zalf ve naziktir Aıkcı· 

ri bir müteha1111 olmadı. 
ğımdan Alplar tarafından bir 
lıttlldao babıetmeie ceaa
ret edeb•llrhn. lllç olma:na 
bizim Fraaıız hududundan 
Po ovu1na nlfuz etmenin 
Po ovaaıadan Ren •adfılne 
atlamak için bizim keılf 

dal aılallemlzt oıınaktan da· 
laa çok kolay olduiu tıa-

(Sonu lçinc6 ıa1fada) 
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Hayva lara iyi u
amele yapdacak. 

Zira&t Vekaleti hayvanlar1n himayesi hak
kında bir kanun projesi hazırladı. 

Ziraat V ekilett, bayvaa· 
ların hlma1eıl bakkıDda bir 
kanua projeai bazırlamıttır. 
Ziraat Veki.letlnln bu çok 
yerinde Ye eatereİan proje· 
ıl ba1Yaalara ro•a 16r6lea 
eza •• cefaları aaltyecek, 
laa1Yanlara aeımıyanlar laak. 
kınııia memleket •• beledi· 
re l••lbat ku•Yetlerlnt laare
kete ıettrecek mileyytdelerl 
lhtl'f& etmektedir. 

Zıtaat V ekiletı, projeJI 
ha•ırlamaaını mucip ıebep · 

ler llrıhaıında aynen ıöyle 

l•ah et•ektedır· 
laıanlarıa hayYanlara acı 

maıı •• lyı muamele etme. 
ıl modeal barat ıartlannın 
Haılarındandır. Her medeni 
memleket ıerek kanunlarly· 
le, ıerekıe talim Ye terbiye 
ılo bayyanları himaye Ye fe. 
•a muameleden korur. Tlrk 
mllleunın hayYaa ıeYerlıil 

jer olan hükGmlerlal ya•ı · 
yor uz: 

Zaranı• olan her De'ft 
bayYaoları ıebepılz aldGr· 
mek, eziyet etmek Ye yahut 
f'aralamak, yGk Ye koıum 
bayYaolarına haddlndea faz · 
la JlikleUlmek yaaaktır. Ça· 
hıamıyacak kadar aaata Y•· 
ay yaralı, Yeya kuYYetten 
düımOı •• yahut lbtlyarlaı 
elaa berneYI hay•anınıa ça · 
httırılma11 yuaktır. Fenni 
ltizum üzerine öldtıriilmeal 

l&zımıelcn hayvaalarıu it 

llfı hlılerlnln iptalde Japı 
hr. Mezbahalarda kHtlecek 
hayYanlar ~undan m6ıtea · 

nad1r. Meafaat maluadiyle 
olıuo olmaaıo her nevi lla1 · 
vanları döi61tlrmek Ye g6· 
!ettirmek yaaaktır . Kara ye 
deni• aakll Ya11talartrle nak· 

ledllecek hayYanlann indir · 
me Ye bindirmeleri eınaıın 
da ııbhatlerlne zarar •erecek 

hallere me7dan Yertlmlye· 
cekttr. Bunların nakli eına-

unda yemlenmelerl ve ıu · 

lanmalarının temini Ye yer · 
lerlDID ııhbatlerıne zarar •er
mlyecek ıenııhkte tefriki 
allkadarlarca nlzaml•thrıla
caktır. Bu memnu fJtllerdea 
btr veya birkaçını yapanlar 
dan mahalli idare he,etl 
karerlyle 1 liradan 5 lıra-

a kadar haf 'f para ceza11 
alınacaktır, Proje eıulerının 

Bursaya gide
cek bölge at
letizm takımı 

seci idi. .. 
Bur11tda dlrt b6lıe ara 

11ada yapılacak atletizm 
müıabakalarıada b61semlzl 
temıtl edecek takımı• dan 
ıon aeçmelert din ıaat 17 
de Alt Hikmet Paıa ıtadın 
da yapıldı. 

AyYahk, Edre•tt, Baadar · 
ma, Gönen ye ıellrlmls at
letleri ara11ada yapılan mG· 
aabaka aetlceılnde, aıatıda 
yasıh m6ıabıldar lıezana

rak bölıemlzt temıll edecek 
lerdlr. 

Supht, Snleyman Edremit, 
Haıan Akkot AyYalık, Hik
met Bandırma, 

Necati Gönen, Şevket, Ala
•et Y azarel, Hiiaeyln Ker
piçler, Haaan, Fethi Yaıat, 
Sokrat, ŞerJf Ye M. AIJ, 
Mehmet Ôzal•f, Hikmet 
Tarhan, Emin Karabulut Ba· 
hkeılr .. 

24 Haziranda Buna)'a ha· 
reket edecek olan bu ı•fl 

leye b6lge atletizm Şevki 

inanç rtyaıet edec•ktır. 

Vali Muaıim Gönene gitti 
Vail Muavini Emin K.mt, 

dan Gaoene ııtmııttr. 

Sah.ha Gökçül 
Haber aldıfımıza 16re H

kt mebuılarıaııadan Sabiha 
Gökç6l, Erenk61 Kız lıaeıt 
aıGdürl6i6ne tayin edllmtı
tlr. 

eıkl bir ananedir. Böyle ol. 
malda lııeraber TGrk dGtma 
aı bazı aaHır ecnebi memle 
ketlerde ve btllba11a Ame
rlkada Türl&lerta hay•anlara 
merhametılzce fena muame
le yaptıklarını propatanda 
ederler. Gerçi her memle
kette olduiu ılbt memloke 
tlmlzde hayvana karıı mer 
bametllz o laDlar balanuna 
da banların Hyııı mahdut. 
tur. Bualara karıı ıelmek 

Ye lktlaadl btr ıend otan 
hayyanları zarardan Ylkaye 
etmek ıayeıiyledır ki bu li
ytba hasırlanmııtır. 

tatbik ıekltnı g6ıtermek &ze ,_,_._R--.A.D'YO 
re ~lr denlzamname yapıla- t 

PreJenta çok dikkate de. 

Ahlak düı kan
leri diin mah

kum oldu. 
Ele maballealndeo Sırrı 

•e Ahmet adındaki iki kiti· 
ol• Ha,retttn adında 15 
yaılarıodakl bir çocuia te
cayüz ~tmek ıuflle adliyeye 
Yerlldlklerlnl ynzmııtık . Bu· 
na aıd muhakemeye don de 
af1r cezada de•• m ecitlınlı 
tir. 

Vaka ıöy)e olmuıtur: 

Sırrı, Ahmet, Muharrem, 
Baarı ve Abdull61h adıadakl 
bet kiti btrleıerek yanlarına 
HayretUat de alarak rakı 
içmek Ozere kara gltmlıler
dtr. 

Çok ıeçmeden ıerboı olan 
bu ndamlardan Sırrı ale Ah
met , Hayrettlne ç!rkln bir 
tekilde tecavlize teıebbQı 

etmıılerdfr . 

Hayrettin keodisltıl mü 
dafa&ya lcıikanca Sırrı eline 
ıeçlrdfğl bir ıopa ile çocu-

caktır. -- AlllRl RADYOSU 
Sındırgıda 1 Dalga Uzunluğu: 

1 

1648 m. 183 Kca. 120 Kn . ..,. 

Hastran Hlı ınoı :kazamız 
M o 

Halkevı tarafından biyük 

yaih pehli•an ıüreılerl ter · 
tip edtl mtıtlr . 

Kaymakam Rıdvan Ak-

•anıoyuo btmayeılade ya

pılaeak olan bu gQretlere 

Türklyea:ıln namtlar pehll · 

Yanları o gQo lçlo ıaraatt 

edalmııttr 

Baıa 70, matlubuna 10, 
baı altına 35, majlubuna 

7 5, blr ıocl ort•ya 20, mai· 
lübuoa 5 ve tklncl ortaya 

l 5, moiliibuoa 2 5 lira ık· 
ramiye verllecekUr. 

Güreılere lıtlrak edip le 

kazaDaruıyım pehlivanların 

yol maaraflerı da vcrılecık · 

tir . 

iuo batından yarn!amıthr. •------------
fSu boAutma netlcea ır.de flay· 
rettln ln afzı, burnu kcn 
fçlnde kalmııtar. F kat buna 
rajaıea tlddetle mukavemet 
ıöttermlıtır. 

Bu tecavQze kaikııan ch
fer üç ukadaııoın den! ha· 
rekcıtlne uymadıkları ve Qra 

daa der~al uzaklatarak va· 

ziyeU pol lıe ht.ber Yerdikl., 
rl oetlceatoe varıldığıudnD 

beraet etmıtlerd i r. 

Hayvani bJıler lne muvBf 
fak olamıyan bu ndamlardan 
Ahmet l Ü ay, Sırrı da bir 
ıene baplı cezuıaa mahkum 
edllmıılerdlr. 

Fazla yolcu 
alan şöferler. 
Otobüı ıüren ıöferlertn 

ıoa rtnlerde baddt lıt l•bıa
dso fazla yük Ye tnasn ta
ııdıkları Belediye nbıtaaı 

tarafından haber ahomııtar. 
Düa Belediye memurları 

Edremit ıoıaaınıa yedinci 
kllometreılno katlar ıJderek 
ıGzerılhı kHmlıler Ye ıe1· 

rl1efer tallmatnamHlne •J· 
kırı hareketten dolayı IY · 
rindi 9, .C 1, · BahkHlr 3, 
8Grbaal1e 8 numaralı kam· 
JOD töferlerlnlD yetllerlndekl 
Yeıatk alınarak laaklarında 
kanuni takibata ılrlıtlmlıUr. 

•• o u 

ç:çakcihk sergisi üç gün 
dahı halka göstarilecı~. 

Halke•I 1aloaunda açılan 
Ye bJr baftadaabert halka 
sölterllmekt• olaa çiçek, 
dıklt Ye nakıt ıorılıl, araal 
umumi 6zerine, 17 baslraa 
pazar ıfln6ne kadar temdit 
edilmiıtlr. 

lık o~ullırdı mezuniyet 
imtıhıalın 

ilk okulların ıon 11nıf me· 
zuolyet lmtıheDları din bat. 
mıı ve karneler talebeJ'e 
•eril mittir. 

Bu o"ullarda talebe ıer
ıtlerl de dGo kapatılmııhr. 

Oüntü sıcıklık. 
Dilo ıehrtmlzde ıubuaet 

dere erat ı~U ıede 31 re ka
dar JilkıelmifUr. 

1 oza f iıtlın. 
Bunada fpek kozuı ıatı

ııaa baılanmıttır. Fl•tlar: 
55, 74, ve 75 kuruttur. 

Eımerım kıyma baaa, 10-
Muıtafa - Halk tlrklı6 -
Bır kaçı bırleıerdk, 21,00 

Konuıma 
atl) 21, 15 
plaklar 
koouıma ( 

(Ziraat ıa· 

MGzlk ( Net•U 
) 2 l 30 Miztkll 
Cend Memdub 

tarafıodan - Opere ye te· 
kimülü ( ıoo ) pliklarl• 
mtıallar ) 22.00 Müzik (ICO · 
çük Orkeatra - Şef: NeclP 
Atkın ) 1 - Leopold -
Kafkaa melodtlerlodea (pot· 
purl ) Z - Gaaılberı•' 

t!:fıaaeler ormlloıod• 
3 - Leepold - Ntl neb'1 

kenarlarında 4 - · Hanı S•' 
baelder - ·Tlrol dailarıoıtll 
haik ıarlcı Ye daaılarınd•0 

ı •. - Potpuri 5 - Vtllt ,...,.. 
utenıcblaıer prtmavera 
Arjııutio nreoadı 6 - .. ~~ 
hcU - lıpanyol ıereo• ı· 
1 - J. Strau11 - Bu o• 
meler sent l&fllD ey aoof' 
-- Vela 8 - Choplll 1 ··NoktürD 23 00 Sop aJ ~ 

ti 
haberlerJ, ziraat, eıhalll Jıllı 
•llit, kambiyo pll ,. 

boraa11 (Hyat) 23 20 rd:'1 
(Cazband - Pi. ) 23 5 

Y araokl prolr••· 



TETIS FACIASI NAS· 
il MEYDANA GELDi 

•Amele blkClmetl aamaaın
da bahriye birinc i lorda 
olen A. V AlekHndr1n ta
lebi l•erlae Baınıktl p arl&

•••tocla T etlı f aclaıı hak
kında beyanatta buluamuı 
•e denıtıllr ki: 

- Bu feci hltllı••I• 61-
, .. llebale• biti• tafellltı 
t••lartlar: 

Tettı ı•mlıl l laa•lraada 
ta• kaelroatyle birlikte ıo• 
kabul Ye teHlllm tecrlbeaı 
'•Palmals lzere Lt•erpal 
•çılclarıada harekete ıeçmlı · 
tir. 

Mıreftebata lll•e olarak. 
a,., f altrlkada yapılmakta 

.. •1•• n•ıfa •eaıup olaa 
•-ılertle bura.takı tecrlbe
ltt.tea lıtlfade etmek •ak . 
lt411yle ha•1r bal•••• d6rt 
~larlJ• sabiti •ardı. 

Pasla olarak baluaan bu 
ıabıtlerl• me•cadlyetl deni 
ıaltı ı•mlılaln batmaaıada 
laıç bır ıurette mle11ır ol 
-••ııtır . 

Saat 1.40 ela iç aaat cle
•la albacla kalmak ilaere 
••laa Tetlı ta1ln edllea ıa 
•tte ıa1u• laertne tıkama-

••· 
Aalaıılabtldlflne ılre de 

•laalh ıemlıldln batma11aa 
lndeld torpil ke•anlar1adaa 
Ucı b61meıtne ıayun hlcum 
•hneıt Hbep olmuıtur . 

Herhalde daldıktan ıoa -
"'• bu kapaklardan blr lıl 
ltendlltilnden ••Jalaat bt 
lta•IY•• Mbepleıle, mlret
te .. at tarafından açllmıı ola. 
eıktır. 

Mlrettebat, ıu,ua taz,ıkı 
lllolaylılyle bu kapıları ha 

P•••I• muktedir olmamıı 
l•rclar. Baıaa ••, tkınct kom
Partlmana da nlf•• etmtı 
'-uadaa 10Dra ıe•IJI ıuyu~ 
.. tbı•a çıkarabtl•ek mak 
.. dtyle taaylkll haYa ı le ıu 
.t.la bazlDeler boıahıla111-
tır. 

F'alıat ıeml 31 derecelik 
t.. .. •••IJ• me1l' ile batma 
la cleYam etmtı Ye burnu 
13() lsaclem deranhfl•de de· 
•la1a dllılne Hplanmııtır. 
'" arada ıem,nln ite.ret 

;''-•aı da harap oldufundaa 
•ttı ••1ua Htlaındakı ıe 

~ilerle mullabere tmklnını 
••••amııt1r . 

ita BUDclaa ıonra ıem iden yu 
flJa ı,.r•t ıamaodıraları 

~. ••maa dalıslan aalaverlt 
'-1ttlr. Ba•lar, dealaalt111· 
'-ta totHıaı takıp eden ıe· 
llııııl., tarafıada• ılrlleme 
llııılftır. 

) CelBtdekller m6r•ttebatıD 
'111 

llııı •rıya kaçabtlmeıi •e ıe-
..::ı•ıa baflflemnl için elle
tt ' 111 ıelea bittin tedbtrle
"~ldılclarından 2 bazlraa 

-...:"• ıafalc ı6kerken ıe · 
~. l11çı IUJUD ıathında 

'-ııtlr. 
't 11ortamayttakl cle•laaltı 
,-._•lıah, baı amlralhie 

---~ S 15 de ıeml hakkında 
'' ••r•uı •e mrnfl ce•ap -.. •... 

1( 
'\ "''•rma ve yardım Jçtn 
-...!"-•t kuma•daahiına 
\h~P BraaeD ıeflaeıı1l• 
41..~ dettreyer ftlotlllatın 

-ltı deıtroJet, btrlad .. ,.... , ............ 

altı maya gemisi, sana va 
tan f&loıundan lkt de• zaltı 
ıemlıl •e Hep•ort zırbl111 

IOD ılratle kaza mahalline 
ıe•k edllmtıttr 

Amtralhk ha Ya ne&aretl 
ıie tema.. ıeçeı ek deriaal 
ta,areler•n de f acla yerine 
ılaclerllmeıt temin oluamuı
tur. la ıemtlerden Braaea 
'aat beıı alh ıeçea kaaa 
mahallıae ••rmıı •e kaybo 
laa denizaltını aramala ko· 
yalmuıtur. 

Tayareler, bir ıamandıra 
16rdülclerlnl baldtlder ınden 
bu aıarhrma melfyealoe ıe 
ce de ile••• oluomuıtar 2 
Haziran ıaat 7.54 de bu ı• 
mi, T etiıla kıçıaıa denla 
aathı Oaerlnde 18 lıade• 

y6kaekhkte r6rl1dllln6 bıl
dlrmtıtır. 

Btr akıam •••el amlralla 
•e Playnıa•t baıkuma• · 
danhfı tabl ııı1e ıdareletlyle 
temua ıeçenık mlmkl• 
olan ıOratle bQtlo •a11tala · 
r1nı kasa yerine tahrik •t 
melerlbl bıld ırrolılerdlr. 

Braae• ,.mıeı, T etlıln ye
rlal tayın ettikten luıa btr 
•lddet ıoara, kazadan kur · 
tulabtlen tld kııt Da •fı can 
kurtaran l letl ile ıu1un yO 

•ine çıkabılmlı'erdlr . 

Bunlardan bırl11 yOzbaıı 
Orandır kt ıe•lnln me•kll 
tayin edıl dıfıoı 6irenmed~n 

kurtarma lf lnl yoluna koy · 
malc mak .. dlyle •• bGylk 
bir ceaaretle ıura atal•ıt· 
hr. 

Bu ada•, ıemlde ıerçl 
herkeı ••1 lae de vasiyetin 
rıtukçe fenal•thfını bıldır· 
mtıtır . 

l\.aH&ede femlitlD )"eri 
ta1ln olunduktan ıenra dal
ııç dald1rmak ameliyeılnl 

lmklnıı•laıbraa m6tbtı bir 
akıntı baı 161termtıt1r. 

Sular biraz yatııır 1•tıı· 
maz bir dalııç daldnalmıı 
ıa da bu da çahımanın çok 
miltkGI oldutuuu 16r1110ı 
tir. 

Saat 2.40 da ıemtnla lcı 
çıaı blraa daha kaldumaya 
teı e b büı edtlmtıur. 

B ır aralık ıemfnln lnçın 

dan blr deltk delmek diıil 

nü&mlt••. de bu ıuretle ıu-

1un blıbOtGn ıemlnla içini 

bHacefl •nlaııl dıfından t•
ıebbthtea vaz ıeçtlm•ıtır 

Geminin kıçını Jlkıehmek 
teıebbibBnde de mu•affa
klyet el•ermemlttir. 

Bır milddet ıoara ıular 
1Gkaelml1, ıemınıa kıçı bat· 
mıı ve b!r daha ılrGlme
mfıtlr . 

Bunun lzerlne artık y6k · 
Hltme teıebbOıl yapıiamı · 
yacafına karar •ertlmııur 

Dektorlar menekııd kar 
bonu ale zebtrleame tel.il · 
keıladea bahMden bir r•por 
••rmııler, itaoan tlser'8• 
tekrar kaçı kaldırmak teıeb
büıloe ••rllm ıı, f•kat sene 
mu•aff akı1et elde edtlme
mııtl r 

Daha ıonra ıemlnln lnçı 

daha az laareket eder olmuı 
ye ht~ klmHDID Davl• &le· 
ti ıle ıu aatbına çılunadıfı 

16rGlmG1tlr. 
Sular alphaca 7. 15 de 

Ziraat işcileri ve 
iş verenier .. 

SAYPA ı 1 

ı Politika: 

l talyanın zaaf iyeti 
6 k 1 f acla) leımlt olan ltal,an maha• 

( •ıtarafı • IDC ıaJ d 1 
A maa· cırlerJala ılnder llr eri pa· 

ret olunabılrr. ,aı za o ra, artanı da dealz aakllye 
ela CenoH,Nıpoll, Palesm ' h 1 t d 
•• battl Rem•••• dona•· aıı a 

1 
"· 

Ziraat Veklhli işcilırla Wranler arasında hısıl ola
cak ihtilif lınn hılli için ~ir kanun projesi hızulad1. 

Ziraat Vek&letı,Velıllet • n mGme11lltnden mOrelckep I 
IOaum ı6recelt yer Ye 1t1erdo olacaktır. Vtl&yet ziraat ı1 
ziraat ııçtlerıyle tı ••realer blroları merkez lsaza tılerl 
aratındakl mlaaaebetl•rtn nf idare •e kaza ı1 blrola
tanzlmlae dair bir kanun ranın kurulup tılettlmeılat 
•uoje.t ha:11rlamıetar. temin, ihtiyaç halinde yalııa 

k 1 I••• Muvazeaeyl temla edea 
ma ateıı altında a acı b ltrler•a tutara Itır lsaç 

lr bir haritaya 11 ı• 
ıör•e için f dl ıeaeclea beri arhk btae reı· 

Projenin thtl•a ettlfl eıaa· 
lara 16re Ziraat V •klletl 
llzum ıardüfl yerlerde •e 
itlerde it •erenlerle ' ziraat 
tıçılerl araaında it mOnaae· 
betlerlal lcerumalr, i?u mi 
DHebetlerı dOzene Is.oymak 
için Ztraat ıı blrolar1 •• 
Zıraat tıçı yurtları •Gcude 
ı•tırebtlecektlt. 

Vtllyet •e lıaaa merk•s· 
lerınde kurulıcalr olın bu 
alraat it b0ro1aranın birer 
tdare heyeti lluluaacalı Ye 

idare heyet lert •tll1etletde 
aıraat mGdOrleıfnln reıılıfln 
de it bOroıu müdlrG, aafhk 
•ldOrO, zeraat oduı relıl 
Ye bir ft~l mOree11ıltnden, 

kazalarda lıe aıraat memu. 
ru •e1a ziraat maalltmlerı 
ala relıltfl altında lf ltlro
ıo ıefj, ziraat odA11 relıt, 

bll&Qmet tabibi •e hır lfçl 

bir tat.l ııtye ıemlıl HZlyet 
almıı •e Tetlıl telden ya -

pılmıf bir halata bıilanmıt
ıa da ha halat alunta yG 

Jlaclen lraymııtar. 

Bt1 akıntı lfaret taın•n· 
dıruın ı da ı6rllllemıı •e 

Tetlıfn bulunduia yer an 
eıık aaat 11 de y~nulın ta. 

~ii ecltlebllmııttr. 

Bu ıırada Skapa floYda· 
ki madeni ııler mAHteHılalD 

clalııçl•11, Lıverp•l clalııç
larıaıa Jardım1Ua ıelmlıler 

•e ıece 'araııaa 1akıa ye· 
nlden ııe ılrtıalm ı ıttr. 

o.ı,.,,ardcn blrlıtnıa kom 
partımaalardan blrlılaıD için

den bir takım ciarbe eeılerl 

tluydufunu ılylemeıl Qaerl 

ne bura1a baYa •ermlye te
te•e11Cll oluemufU da bu 

ameliyenin d6rt, beı met •• 
cezir aamaaıaa milte•al&kıf 

oldulu aalaııldıtındaa ha · 
yat kurtarma:ra tmkla bu · 
laaamıyacaiı 16rltllm61tlr 
Bu aebeple kurtarma hare 
keti llaralulmııhr . 

' Artık can kurtarmak lm-
kla11alıiı anlaıılclıtından 

bundan ıonra, ancak, ıeml 
ala kurterı!maeı lçta tedbır 

lere ltaı vurulacaktır. 

Ba fac a••• aaametl kar 
1111ada al.al •e ••••I bir 
taahk•kat açtlmuıaa •arar 
••rtldı. ( Allrıılar). 

A1aı u .. ada baları,. 
makamlara taraf andan tek 
alk huıuıl•r1 taliktir ve ted 
kıkt de•am edecektir. 

Kazı kurbaala11aın alna
ita ye •arlılerlae, •aılfe ba· 
ııncla caa •ereolerıa tlbl 
olduklar1 kaaun bGlcGmlerl
ne uyıua olarak taa•lnat 
ye maaı qrllecelstlr » 

•lllyetleulen llsumu mll&ta · 
randa tıtt celbi •e lfçllerJa 
çalııhklan yerlerde it •erea• 
ler taraf ıada• 11bhl ıartlat 

alhnda tıkla •• laıelerlnta 
teminini mGrakabe tle mCi · 
lcellef olaoalrlardar. Kaaa 
büroları lae kendi hudqtfarı 
fçtadekl ziraat ııçılertyle lf 
yerenlerin mlaaaebetlerlal 
lcorumafa, tanatm •e fdar• · 
ye memur buhınacal&lardar· 

Hlro &dare la~etlerl •11& -
yet içinde slraat tıçtlerlyle 

bakı•ermelr de lrl 1 r I lttld•rllme••ktetllr. Ba-
H J 1 mld• •· •• ullıa ta ftDID la beraber bu ıellrlerl• 

d kadar ••UD •Un 
aıı le•• e •• 0 ıı.Lım miktar.la azaldıl••• 

1. J ŞDpbHIS ••• · 
11l11llerl •ar • 1 

• L bir laarbla .le bunları ta· il laar•l ye 
deniz altı •• na en ııltp ılpOrecellat 

rtık bu· mam 
uıullerlle Akde•I•, • f tmekle hata ııl••lt 
ıuıl ıurette iyice ııı&lalan• ar• e 

la olma1ız. 
•ıı Ye emnl1et altı•• • ı . 
mıı bir kaç bl1lk l•ıtlıı 

L ...... 
laa•p ıemlıtad•• baı•a 

lerıa doıaıamıyacıl• hlr •••• 
«No man'ı laad• laallal ala· 
cakbr. Bıaaeaaleyll yarllll 

h tirli adaya dealzde• er 
ıclhalit mlmlrlD 
olmıyacakhr: la artık t.o· 
tulmatlan baılra bir ı•f 
defll. IC•za laartçtelıl •D•· 
temlekelerle 1anl imparator
lukla bQtln ırt1ltat da keıl· 
lecelı. el 

Bu imparatorluk tim IJ• 
kadar hep aoa•ataD tara
f ıadaa teçlala edılmlt •• be• 
le•mlftl . Lıb1ada J20 b~ 
klftltk bir ordaJ• •alık • 
••k ırt bir ıer · fakat de· 
alz yola kapa•chl• •• lıte· 
ilk ıl•ll halk da a•a•ataa· 

l a•a· dan ıelen erzalc 1 • J•I 

Turızm, 1938 dea beri fraa· 
ııs, laıtllz •• Amerikan ıılaı 
•• çok para ıettren uaıur· 

lar1nı ka1betmf1ttr. Ceple. 
rl ı,ıce dolu olmıJ•• Al· 
•a• slyaretcllerl•I• ıell .. 

1,. zararı telifi ......... 11-
teclır. Geçen mart ayı reı

•I ltalya• aettlJ•h•• 16re, 
artık a,o1ılıı: eteller •• ııl•
m•lıı:t• ye 1ıtıtde mOıterılerl 
aaal•aktadar. Lllrl otellir· 
deki dalrelerl• ylzlieıl 1938 
tkınclklnaaa ·ile 1939 lklacl 
k&nunu araııacla 41dea37 
r• •• birinci 11aıf otellerin 
,1sd .. ı ••• 36 .... 12 ,. 
cllımtlıtır. Glrlll1er iri ar
tılr ltalJada kalabalık 1ok· 
t•r· Buaua da nlfl• lllyle 
oldul- aalaıdmalıı:tatlır-

ff •erenlere ald Ye it abp 
terme ml~11ebetl11rladea 
defan .. mumt meaelelerl 
tedklİr •e bunlar hıklınada 
karar lttlba a, her menime 
Ye tıtn •••ine ıBre aaıarl 

lıçl Ocretlerlat talrdlr •• teı· 
bit •deceklercllr. Bu heyet 
lerln kararlan mahalltn en 
blylk mllkly• &mirinin tH 
vtbl ile tekemmQl edecektir. 
Büro idare beyetlerlace it 
•erenlerle lıçaler aruında 
aktedılecek malıanlelerln 

tatblkladen dofacalc ıhttllf · 
lara hakem ııfatlyle balı.ta· 
calıı •• bu 11fatla •erilecek 
kararlar tkı tarafa teltlll 
olanaealdır . Taraflar teltllf 
tarıbtadea lllhare• bir haf · 
ta lçlade ıulh mahke•ele· 
rlae mlraeaatla bu karara 
ltlraa edehılec:eklerdtr la 
ttlraııtlar ıulh mahkemeleri•· 
ce eltfer itlere tercihen tet · 
kık olunarak karara balla 
n•c•khr. luraz •ukubulma· 
dalı tak.itrde blro idare lae
yetlerl kararlar1 katdeıecek 
icra dairelerince yeriae ıe · 
tırılecektır · 

•a•IJ•t 
· ia baıladıiı ••••D 

ne olacak? Ba orclu•UD ••· 

Harlftekl ltalJ•• ••la•
clrlerl•ID 16aclerm•kt• ol
cluklar1 para•ı• aaabp 
•••••adılını 1tılml1or••· Pa 
kat 18,.11 •ulaaklcak ki, latr 

Ztraat itti bOrolara Zlraat 

Vek&letlntn teıbıt edeeell 

eıaalar dahilinde tıçllerln it 
balueıya kadar ıaıe •e ıba· 

telertnl te•la edecekt.r. Zt· 
rad IHl ~Dro\an teıkılltına 

aıcl maaraflar Zıraat Veklle
u bGtceılnden 6cleaecektlr 

Ziraat V eklletınln tı bir• 
lan kur dulu 1erlerde •• tı · 

lerde it •ere•ler keacltlerlne 
llaumlu ııçılerl tedarik •• 

tıçıler de keadderla• ıı bul· 
malr lçla tı blrolanna ml-

racaat edeceklerdir. Gerek 

blro •aaıtaılyle •e ıerel&H 

açıktan lfçl teclar•k edealer 
•e1a it bulaDlar keadtler•ol 
Zıraat tı barolau .. ka~ıt •• 
teteAI otUr•el• •ecbur ola 
caklarcl1r. Ztraat it lt6roları 
Ziraat Vek&letıata laas1rh 
yaeafı f•••l clalr•lacle iki 
taraf arauacla •alca•ele ak 
tlal temin edecelrtsr. lu 
muka•ele, noterhlrlerce taı. 
dikten her ttlrll harç, dam
ı• Yeıalr reılmlerden mu
af olacakt1r. Bu proJınla 
koyduiu mlkellefıyetlerl 
yapamıyaolarda• ıulla cua 
mahalleri yollyle elll liraya 
kadar para ceza11 ahnacak -

tar. 

lr iri• te• 
hımmat ye erza ••• o.11rı 
anla edeceli? Kesa bed•: 
ada irin de a7aı ••P ... aaa · 
Ora1a da ,ıne laer ıef 
••taaclan ı•l•ekt.dlr· 

Habeıııtea tıe cialaa ta••· ,., ...... 
men itaat altı•• MID-
•e ıaklnlet••••ıtır. 

d ll111r• .. 
bit •e malaıul ar d ba 
ı•aad ed•a laıalıslerl.8 e Af 
lundufa zenıtn Şl••11 

1 fraaıı•· 
rtka1a ıallıp • aD d laa 
lar için ••••1etl• çek • k 

1 
,., •• 

mlıald olaca ••1 l bir 
huıaıuacla belae••11• 

1 11••• erkanıharp el•• • 

yoktur. la •· 
c.ı.ilm ıktl•••ll cep ... , • 

k• •• 
ltal1a AlmaaJ• il• ar 

1 
ol• 

lıtı•daa ikttıad•• ••tee•• ~. 
1 tar• · 

caktar •• zateD 0 •af ı 
ldll•r t1car 

B• ıkuıadt •il te•lld et· 
mu•azeae aaoıtıaıa 1 

T .. 0 U " 
tll~ faktrt•ı•e il• I•• 
narlar. Bu açıl•• ltalJara 

ıelea turlıtlerl• ı,.,alrtılı pa· 
ra ı deal• nakllJ• haıalatı ye 

1 ••laaclr· 
berlçtek• talya• jbl 
lerlnfn 16nclerdlfl ,ara 1 

meobalar artılr lsa,ıJ•••· 
maktadır. 

Tıcarl açalr ftlbakllr• ltal. 
t 1 ID hac•l•e JaD alaf •er f D 

nııbetle hl,lktlr- y ahınoı 
memleketlerle Ucaretlade 

J 937 de 5. 700 •llJOD lireti 
ı•ç•lıttr. 1938 ele b•• .. 
laemea 3 mılrar Uret• ••r
mııtır. Hall•cleD •••••• 

111
' 

reJI• l~D b• ll~lrlcD bir 
telalalce teıkll o4er. lr 

Dlae aıcl elmıra• b• •t• 

laarp ••lcuuada b• ••la•· 
cırlerden artık para ı•1•1-
J•Cektlr. B• malaa&lrlerı. 
••••• bir ln,.ı fraMAÜ, 
A•erlka Btrl .. lk DeYletlerla-
d• •• Ceaaltl A .. rıka• 
,.rı..-ııtır. Ve ılatlmal •• 
kaltar1lc para .la Amerika 
Bırl.,ılc De•letlerınde otura• 

ltalya•lardan ıelmelrtetllr. 
$1•dl bir harp patla1ıaca 

acaba Amertkablar ltu para

ları• •emlek•tt•• çıkarıl•a11 
h•ıaıuacla ltllcGml• lrelaJhk· 
lar1 ,aıtermekte d•••• etle
cekler mi ? Ban.ta• ıı,•• 
ol•aattıltr. Bılllaua C..•11.I 
Amerlkacla old•tu kaclar, it· 
mall Amertlcacla da tolallter 
reJt•lerJ• hal• oldaklar1 
ıllaret ıekll cllıl•llecek 
ol ura•, de•I• nakll1• laanla
tı•• ıell•ce tereddlde ••· 

laal yok: Alcdenlzd• lalkl• 
ılreoek harp Ya&lyetl bu ha11-
latı ııafı, yukar1 teptaa ıl . 

lecekttr. 

GlrlllJ•' ki baaıı J•• 
dan ltakılıa balya, arlratlaıı 
Almaa&iaD daha çok telalt -

•• ...... çek key• maruz 
zatftlr. 

Na1.ı ol•Uf ta ltalF•• Ai -
le ~--•ık •a••· •••F•'a ar a-r 

.OL•••Uflur7 Banu•• 
r ... •a • 1 
Jo .. raa..r fıalJ•• •1 letl 
pek ele aaf 1arl•••m•lrte-

cltr. 
Rtf ıl Onurlu 

•••elce cıl•• ılrln•lr•• 
ıbracat• laa .. latı ıle dol••I 
olarak kabal edtlebllmııtl 
lir ltalyan tecllralıu bu •ıl
rto••,•• llıracat• ha1datı· 
01 

1928 1930 cleneıl iti• 

lıyıp ııkarlik ıhliyıtnııııi 

de talrrlb• 1 5 mllJ•r •••• Urel olarak ı•bterlror iri bu 

D 
2 milyara ltalyaya •• •• len turlıtlerln b1raktıf1 pa. 

ra, 1ıne o kaclar1 da ya· 
................ rer. 

14 - 2 - 935 farıhlade 
lur1a erkek ltıeılade• aldı
fım erta aıkerl elahyetna . 
meml zayett ım. Y enlıl•I 
alaaalımdan eıldıtnln hOk· 
•G olmadıiı tlln olunur. 

Buna erkek ltaeıl 935 yı
b •n•l•n•tl•• Alı Ak.. 



IAYfA ı 4 TORKDILI 

Türk - lngiliz anlaş 
Romen ba11nı, Türk - lo 

ılhz anleımuı hakkında 

Yugoılav matbuat.oda görü' 
len bazı neırtyatla me1rul 
olmaktadır. 

25 MaJH tarihli «Üalver
ıul )) ıazeteı l ccOııova ı~· 

rOımelerhıden ıonr• » baı · 

lakla btr yazmnda; Romanya 
ve Yuaoıla't'Ja Hariciye Na· 
znları ara11ada Tunada Cel 
Zitran Yapurunda va Ada
kalede yapıla• a6rOımele · 
rin mevzuuau, ıoo zamen· 
larda Balll:aalarda •e Şark· 
ta cereyan edea ıtya.t hl· 
dtHler teıkıl etttflnl, Yuıaa· 
la•yanıa üç aeaedea beri 
Balkanlardaki, Adrlyatllıtekt 
menfaaderlae uyıun bir ıt

y&1et takip etmekte oldY · 
luau, bu ılyaıettn de ıu 

bubranh zamaalarda mut• · 
clıl bir tedafGt Ye ıulh ıl 

yaaett ıtbl her ıeyden daha 
iht6n oldufunu, mihvere 
meaıup tkl büyük komıuıu 
ile 11lıı tema ı maozaraıı 

arz eden iyi komıuhık ı l ya · 
.. u, kendlılatn Balkanlar
.lald •eya Turnadaki eakt 
doıluldarına veyahut itti · 

falılarsna aykırı görülmedi· 
flnl tebarGz ettirdikten ve 
Belıradda müateıır C<polltl· 
ka» ıazeteatntn 1 Grk- loıl 
lts aal•ımuı .. aklunda mtl · 
taleayı ba•I neıreltlll yezı· 
11adan ıu fıkrayı ald@dllen 
anlaıma, Ttrktyeyl, blytk 
de•letlere kartı takip etUfl 
bttaraflak •azlyetlnden ayar
mııtar . Bu mGtekabıl yar · 
clım paktının, onları• taay· 
yCla eden menf aatlerlne ve 
Balkan ltt1hadın111, bilumum 
büy6k de•letlere hGınG m6· 
naae'9ah idame etmek ıar· 
u,ı. yeılne arzulara olaa 
Balkanlarda ıulhu muhefa · 
za ılyaaetloe teılr et01eıl de 
muhtemeldir > 

Mubterem refikimiz au 
ıuretle mütaleaaına nihayet 

•erirken ıu ıualt de lrad 
etmektedir: •Şayet Tlrk 
menf aatlerlaln merkezi 11k
lett Balkanlarda• Şarkl Ak. 
denize intikal etmlf lae ve 
bu menfaatler çok büy6k 
ve tehdit edfcı Jıe, Türklye
aln lıttkbalde yalnız kendi 
ılnl dtsıünmeal lazım ıel 

mez mı?t Aynen naklettik · 
ten ıoara ezclmle tö,le dl 
yor : 

«Böyle bir lıtfnadda bu 
luamıuanın doğru olamıya · 

caiını zannedtyoru7.. Jurldlk 
bakımdan , Türklyeola Bal 
kanlara taalluk eden mü 
kelleftyetıol mahfuz bulun · 
durmaktadır . Bu memleke· 
tin Şarki Akdenlzde müda
faa edtlme1I lazım ıelen ha
y&tl menfaatleri vardır . Bal 

kanlı deYletlerfn lıe bu huıuıta· 
ki menfaatleri mahduttur.Bu, 
ula mani deiildtr. Belki, 
bi laklı onun Balkanlara . ald 
buluna• m6kelleflyetlerlal 
daha müf at btr surette lf a 
etmHlnl mucip olacaktır. 

Balkan ittihadın• menıup 

• devletler beyalndeld mOna · 
ıebat• teılr etmlyecek ıekll 
de bir Balkanla de•letln, 
lt6yGk bir de•lete karıı ba· 
zı mOkelleflyetler deruhte 
•l•HI keyfiyet( 1eıine bl
dtaa deflldır . Küçilk lttlifa 
menıup de•ler, aralarında 

4oir•4aa 4elrura ••••.at 

ola o mütekıı bll rardı m •n · 
laımumı, bllzı büyük dev · 
letlerle de akdetmtılerdt Bu 
paktlar, ayoı zamanda meY
cut olanlara ve BaHca11la 
de•letlerln, Balkan Antan
bnı t~ık tle ve münbaaaran 
ve müte~abllen Balkanlarda 
taayyün eden hadutlannı 

mldafaaya aıla mant olma · 
mııllr , 

Polıtlk bakımdaa, Titld
yenln A•rupadakl hayati 
meafaetlert, T6rk poliUlraaa 

nın aadılr •• mGateltar bu · 
lunma11, onun Balkan pak· 
tın4aa mll•••lllt mllrelleft· 
yetlerlnl tf a için en iyi bir 
saman tetirli etmektedir. 
TOrklyenln bilumum diplo · 
malik faall1etlne, Balkan 
A.ataatana menıup dtier 
devletler ııbt ıulla zaviye 
ıladen bakıl•aaı lazım ıe
ltr . 

lfo ıartlar altında bunlar, 
beı aeaedeaberl dirayetle •e 
m6tekabll emniyetle Itır teı . 

rlkl mesai 110muneaı göıte· 

rerell ve ıt raıi reıltlllclerJnl 

lıbat ederek idame ettir 
dikleri Balkan ıulhunu telıı · 

ilkeye düıtlırmek fıtlyenler · 
den gayr:ıı l~ln aala bir teh 
ltlıe teıkı l edemez. 

Balkan A.ntanhnaa müıta. 
kıl ıffuetl •e onu teıkll 
edea deYletlerla teaan6dü, 
ıalhun m•baf azaıı için e• 
•elae oldufu ııbı buıüa de 
ntzam •• ıulb ideali dahi· 
llnde ıajlam btr itimadı 
lmlr bulunan bu aiır za · 
maalarda, bazı milletler ta 
rafıadan ılçl&lde kazanılan 
Jıtlluarı tdame için •a eaaı 
lı ıarttır . » 

Romea baaını, Tlrk - İn · 

ııltz akorduauo dtl•ya mat 
buatında uyaadırdıiı alaka 
ile elye.-m me11ul olmakta 
ltercle•amdar. 

«Üolvenul» ıaseteıt «Bo
iazların aaahtarı» baılıfı 
altıDcla neıretttil bir yazıda 
ezclmle 16yle denilmekte. 
dır: 

«T6r~lye ile Brtt••ya ara 
ııada aeçenlerde aktedllen 
akord, 1alnız Şarki Akdent
zl deill, Bofazları da ala
kadar ehnekteuir. Me.ele•tn 
eauı aedtr? 

Alman ıazetelerl. bu an 
laımanıa, 1936 seneıı ya
zında Montreuı ele aktediien 
Bojazlar muka •eleıl ahkl. 
mını tadil e i tll'DI yazı1orlar. 
Türk matbuata da, yalnız 
harp halır.de Türkiye ınu · 
barlp, fak at maharrık ve 
mütecaviz olmamak Gzere 
tatbik edtlecek Montunu 
muka veleeınfn çerçevHI da
hilinde aktechlen bu akor
.Aun ballbazardakl · Sofular 

rejimini tadil edecek hiç btr 
ıey yapılmamııtır diyerek 
ce•ap Yermektedir . Bu ıtbı 
ah•alde lnıllterenlD, ku•vet
lerl lle mGdahale ederek. 
Eie denizinde ve Bojazlar 
mıntaka11nda faaliyette bu
lu•acaiı tabıidlr. 

Montreuı muka .-eleıl , ti· 

caret •e harp ıemJlerlntn 

Bofazlardan ıeçmelerl hu~ 

1111unda - Ete denb:tnden 
Marmaraya ve Karadeolz· 
den Marmaraya ne gibi ah 
klmı ihtiva etmektedir? Sulh 
zamanı•da, her ıkı 11nıfa 

•eaıu• l••llerJa MJrlte· 

, 

ferleri, harp veya. harple 
tehdit edtlen ah.-aldeklyle 
btr deitlclı r . 

Sulh zamanında, ticaret 
ve hafif aefaiDI harbiyenin 
yardımcı telakki olunan ıe · 

rollerle birlikte 11hbtye gtza· 
matına riayet etmek ıartlyle 
hamulelerl ve bayrakları ne 
ol11na olıun Bejazlardaa 
ıerbeıtçe ıeçmelc h •kları 
Yardır. 

Harp ıerııtl•rC •• tahtel • 
bahirler IH, deolt:la üıt6n · 
den veya altlnd•• ıeçmelı: 
ı,ın huı•ıl ıartlara tlbldlr • 
ler. 

Kare.denizde ıahtldar ol
aıa1an deYletlere atd olup 
bu denize ıeçecek nf alat 
harbiyenin haddi aıamt to· 
aajları teablt edlldtil ıtbt 
1abıldar devletleri• gemile
rine de, her ıkt Boiazdaa 
.. rbeatçe ılrlp çıkmalarına 
•e limanla ıDa avdet ede· 
bilmelerine müıaade edtl . 
mittir. 

Harp eanaaı~da T irktye, 
muharıp ••zlfetlnde olaca
fından. ıef alnl harbiyenin 
Boiazlartlan ıe~melerlne 
m6teaUtk huıuıat, Ankara 
b6k6mettnln reyine bırakıl· 
auıtır. Boğezların açılmaaı 

•eya kapatılmaaı keyfıyetl 

d•, onun arzular1na ve men· 
faatler lne ıöre keza kendt
ılne bırakılmııtar . 

Bu gibi ahvalde kendill · 
jlnden de enlaıılacaiı veç · 
htle, Bolazlar ancak Tlrkl · 
yenin doıtla rına •e mGtte · 
ftlrlertne ald ticaret ve harp 
ı•mllert lfl• açık olacak· 
hr. 

TC!ırklJe, ıayrl kaltıll lc 

tlaap harp tehlikesi zaman · 
laranda ela aynı baklu lıtl 

mal edebilecektir. Moatrö 
••k• •elenameılaln 21 net 
maddealnln birinci fıkraaı , 

bu hakkı mulatevl bulun
maktadır: 

«Tlrktye, ıayrl kabtll iç
tinap bir harp tehlikul za . 
maalarda mezkür muka'fe
lenln 20 ncl maddeat abkl· 
mını tatbıka ıali.h l yettardır. 

Yani, aefalol harb•1er.tn 
Boiazlardan ıeçmel er • hu-
5UIU, mdnba11ran Tlrk hil . 
kiımtıliDfn reyine bırakılmıı · 
tır . 

Böyie tansiyonlu zaman
larda , ecnebi tı caret s emi· 
lerl, tehlikeli mıotakalara 

( Mayo tarlalanna ) ditme· 
mek için teabit f'dllen yol 
!ardan te•k .edecek mcscburi 
p ı lotaj stbt Türk bükumett 
ntD Boiazların müd !l fa cı 11 
için alacajı kararlara rla yet 
etmek ıarttyle Bolazlardan 
ıerbellçe ıeçebll trler . 

Tabattür edellm kı, um · 
umi harp Hnaaaod.• T6rkl· 
yealn miitteftkl bulunan Al
manya, Bojazların kapatıl · 
maıı ke1ftyet1nden çok tı· 
ttfade etmlıtır Ve mütte 
flklere alt fnılltz · Fran11z 
doaanmaaı da müıtahkem 
Çaaakkelenln ıtratejlk •a
zS,etl dolaylılyle letftnbul 
yoluou açamamııtar. Harp 

halinde, Türk lnıllız anlaımaaı 
ıeçenlerde imza tdlleo Al
ma• - halyao ittifakı , _;m 
umt harpteldne nasaran Ak · 
denizdeki, Karadenlzdekl •• 
ıarlırtakl ıtratejtk 

çok ta.Ali e4ecelrtlr 
Y•zlyett 
Çlakl 

Vılyam Strang ' 
bu güıı Mosko

vada. 
(Baıtarafı birinci ıayf ada) 

ola mOtaleaları muclbi•ee 
bazı oektaları orada kendi· 
lifinden halledebllecekttr 
Aynı mehafıl bu hafta lçto · 
de kati bir netice ahnacafı 
6mlclındedlr . 

Partı, 14 (A.A ) - Ga· 

zetelt!r, Stranıın Moıko•a ya 
hareketi m6aHebettyle t•f· 
ıtrlerdo bulunuyorlar. 

Pobera, Loadracla• Le Jour 
ı•zeteılne blldlrlyer: 

SoYyetler ıon dakika• 
da J•PJ•nl tddtalarda 
bulunmadıkları t a le d t r de 
m6ıtakbel Franıts . lnıtl•z • 
Sovyet mualaedeıl baıhca 
ıu noktaları ihtiva edecek. 
ttr: 

1 - So•yetler Bırllfl, 
Fraaıa •• laıılterenln b6 
tlnlük ... ,.. iıtlklallerlne 

kartı doirudan dofruya bir 
teca •Ü• •ukuuada bu me
mleketlere yardrm etmeil 
taahhüt eder . \ e Sovyetler 
Rırltil, Fransa ve loılltere 
ile birlikte olarak, Belçika, 
Yunaalıtan , Türkiye •e Ro · 
manyaya da yardım etme
il taabla6t eder. 

2 - Franıa ile laılltere 
Sovyetler Btrlliın«n toprak
larına karıı dofrudan doj 
nı1a bir taarruz halinde bu 
memlekete 1ardım etmeil .-e 
dojrudan dojruya •eki ol · 
mamakla beraber Sovyetler 
Bırlfilnln lattklal ve batüa-
1Diiin6 telahkeye düıür1?bt· 
lecek bir taarruz halinde ele 
o•unla teırtkl mesai eyleme
il taabbiit ederler. 

3 - Oç devlet, A nupacia 
ber türlG taar~ua hareketini 
tenkil için lıttıarede bulun · 
mayı taahhüt ederler. 

'4 - Oç devlet bir kere 
laarbe ıtrlnce, ayrı olarak 
barıı ••ya mütareke ' mlıı:a · 
kerelerine rırmemeil taah
bGt eder 

Anlaımanıo mukaddeme· 
ılade, muahedenin tama · 
men tedafüi bir mahl · 
yelle ve milletler cemiyeti 
paktının ütklıüne uyıua 

bulunciuiu turth edellcektır . 

. Muahedenln on aene için 
muteber olduğu ve pratik 
teırlSct mesai için derhal 

1 
tekatk 16ril1melere baılana 
cafı bıldtrı lecektir. 

Ba ltık devletleri taarthen 
ır:lkredılmlyecekıe, askeri 
milteha1111lar tedkik lerl 11 · 

r&1ında btlva11ta btr taarru· 
zuo bütüa ıbttmalf eri ıöz 

önünde tutulacaktır. 

Bazı ıazetclere ıör~. ıon 

ıünlerde lnı ıiız Hariciye na 
zaretlne gelen raporlara in· 
glltere ile Sovyetler Bırltit 

arA11oda bir aöriiı Uattllfı 

halinde Almaayanın mutad 
usullerle bundan lıtlfade 
ederek yeni hareketlere ı•
çecejlnl ıöıtermektedır. 

Ordre ıazeteatnden: 
lnılltrenlo Berlındekt bu · 

yük elçlıl Headeraon Moı 

lro't'a ile biran aaee bir aa· 

Almanya ve on•n miltteflk
lerl Boiaaların eoabtarlarına 
aahtp olmı1acaklardır. Dl· 
l•r taraftan i1e, laılltere 
- f ranıa Ye müttefikler Bo · 
taslardan ıerbeıtçe ıeçebl 
lecelderdlr. Bu da, Akdeniz 
hlktmlyeU meıeleılnde mil 
hım tHlrler yapacal&tır. » 

15 HAZiRAN ıtJV 

Mıılıasebei Hıısıısiye 
l\lliidürlüğüııden 

Hududu: Mahalleıt: Cınıt: 

Safı: Eıkiıebtrll lluıtafa Oruçasazl 
Solu: Berber lhrabtm 

Ahn 

Arkası: Hafıır: Ömer evi 
ÔoG: Yol 

Oruçaazl mahalleılodea ince oflu Mehmet Alini• 46 
llra 89 kuruı bina •erıtıtaln temini tahdit ı çln fdare be · 
yetince ballda evaafı yas•h ahır 10 6 9J9 tarihladen 30-
6 939 harlbl•e kadar 20 alin mlddetle mihı:ay•d•J• çıka . 

ftl .. ııtır . 

Artırma1a lgtlrak edecek taliplerin artırma bedelin i• 
y6ztle 7 .S atı .. ettnde tilposlto akça11nı yezneye yatırarak. 

td•r• heyetin• •iiracaat ederler. 
Daha •t1ade mal6mat almak lıtlyealerln de Muhaıebel 

Haıuıl1• ••rldat mGdGrlGilne mlracaatları db eluaur. 

Vilayet Daiıni 
Eneüoıeıılnden 

.1 - Açılı artırmaya konulan tı: 

Balıkeılr Camtkebtr kar1111acia tdare iavıuıtye akara
tından bir parça dGkkinı• bir '"nelik muhammen ha.leli 
olan l 20 Ura 6sıer1Dden 29 ha siren 939 perıembe ılnl 
ıaat 16 da !baleıl icra kılıaacakhr. Muvakkat teminatı 9 
liradır . 

2 - lıt•klllerln muvakkat temlnatıDı mal ıa•dıiına 
1ahrdıiı•a dair makbuz •eya banka mektublle btrlılrte 

•uayye• samanda V il lyet Daimi Eacimealae mlracaatları 
ilin oluaar. 
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Balıkesir Askeri Sa tın 
Alma Konıisyonıından: 
1 - Bahkeatr btrltklerlnta bir ıenehk . tbtlyaçlan olaa 

:lOO ton kuru ot kapalı zarfla ~kıtltme,e konulmuıt•r. 
2 - Tahmin edaiea bedeli 6000 liradır . 

3 - Mu•akkat temiaatı 450 liradır . 

4 - lhele 3 7 939 pazarteat rünü ıaat J 1 de Balıke
sir Kor Satın Alma Kemtı1onu btnaıında yapı lacakbr. 

S - E•aaf •e ıartlan her ılD komlıyonda ıörülehlltr. 
6 - Talfplerla belli belıeler Ye muvakkat teminatla· 

ranı ba•I teklif mektuplarını ıhele aaattncl~n en ıeç bir 
ıaat e••ellne kadar makbua mukabtlt h~ıllm etmelerl 11· 
aumu tlln ol11nur. (Poıtadalrl ıeclkmeler ••teber defll
dtr.) 

laı•aya varalma11ndakl fayda 
yı bıldcrmlt .-e Almanyanın 
hazırlamakta oldufu vahim 
hareketlerin tatbikine an · 
eak bunun mani olabılece· 

tını btldlrm ııttr. 

Loncira, 14 ( Radyo ) -
Vilyam Stranı ile Sovyd 
hükumeti arasında mutaba 
kat hasıl oluna, üç deYlet 
eruında "ktoiunacak mu · 
ahede, Moıkavada imzala 
nııacaktıt . Bu takdtrcle Hu t· 
clye Nazırı Lord HaUfaluın 

Moıko•a ıttmeıl kuvvetle 
muhtemeldir. Bazı mahn.fal
de Lord Hahfaluıa yerine 
DahUı1e ~•zırı ~l r ~amue i 

Hoarın Moıkova yll g tdece • 
il ıöyleoıyor . 

Varıova , 13 (Rad10) 
Sır Vıl1Am Straoı, buıün 
treole MoıkoYaya kareket 
etmlıtlr. loaıltıı: marahba11, 
yar1n aabah Moıko•aya IDU· 

Yaaalat etmfı buluaacaktır . 

Lo•dr•, 14 (Radyo) 
Taymtı ıazeteıt; Vılyam 

Stranıın, f evkallde murah
has ııf aliyle Moıko•aya rln · 
dertldtllnl •e keatltıtae ae 
klz 1ablfede• lbarat bir ta · 
Umat mubtıra1ı vertldıtını 
yaaı,or 

Straag, lngfltere tle Fran 
aanın, llzumu hallade Balhk 
de•letlerlne ıaraatl •ermek 
ten çelılnmtyeceklerl•I So't' 
yet blkflmeUne bıldir•cek· 
u ... 
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layıp taıdıknııe 
8 2 939 Tarihinde Bahke 

ılr u ... t birinci den• bl• 
rtncl aınıfıadan aldriım 970 
numaralı tHdtlcoameml kaf ' 
betUm. Eıktılnln lalkml ol· 
madıfıodan yrnlılnl alaca· 
lı•d•n ilin olunur . 

Olnkçlle mahalleatnd•• 
Tevfik oflu Nec..tl~ 

l Bahkısi r suJh hu~uk 
~ikiıliiindın: 

Btıhke ııirtn K~ vabeJ ..,a .. 
h•liuiru:fe rı Ôluuz ıok•" 1 

numarnh evdcı Mustafa kı · 
sı Fatma . 2 r bı 1ık tar•fı ll ' 
daa kocası aynı m4 hallede" 
Alt Kubırık a ley hlbtı açıl•0 

ıulh tetebbiiıü da·nsaoıD ı6 
rütmelcte olan muhakelıle · 
ılnde mü.ideıaleyb Alt " '' · ,. 
hıyıi• ıöndertlea Javetf1 
nln lkameta-lla mahalli ıırı•~· .. ,. 
bul buhıntılalundan m• la• 

• ti' mece lceadlıtne tlln yolu 
tebltfat yapılma11na k•''; 
Yerllmfıtır. Mumatl•f~, 
muhakeme rGail olall 1 ~' 
temmuz · 9J9 ... t 15 
mahkemede hasır bul1111dt', 

b l' dıfı takdtr~e da•a ıul 
1 ıebbiıO da••11 olmak ,J:ı:I 

ylılle rıfap kararı te - · 
edılmelulzto 1ı1abı•d• tJJ ;ı 
bake•eye devam edtle''.,, 
IGzumu tebhlat mak•"'~1"· 
kaim olmak 6zer• tllP 
aur. _____/ 

1 
Baııldılı yer: Vlllyet Matbaaıı-Balıkeılr 


