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Mısır Hariciye Nazırı 
yarın geliyor . 

Almanya Oanzig işinde Moskova müzakere ... 
emrivaki mi yapacak? .leri ba!hyor · . 

---- ,..,---.-.-~-- - -

ln6na Abdalf ettah Paıayı 
kabul edecek. 

Aal&ara. IS (Huıuıl) -
Mı•leketlmlze ıelmeıl ta 
karr6r etlen Mııar Hariciye 
Nazıra Aladalfettah Yahya 
Paıa, il• ı&n lılıeaderlyeden 
hareket etmtıtlr. 

Nazır, ıumarteıl ıftaO ıa• 
at 17 de lıtanbula ıelıcek 
•ı •eraılmle karıılanacak 
lır. Mt.aflrlmlz için perapa 

2,•ıta huıuıl bir daire ayrıl. 

Türkkuşu filo
su /zmir.de. 

Ankara, 15 ( A.A. ) -
Bu ıabah Bunadan ha-
••kıt etmıı olan Türlskuıu 
fıloıu llledın e•nl iz· 

••rı •armıı •e hararetle 
llarıılaamııhr. 

Ptlo ııhlr IHrladı bir 

cı,.el&n yapmııtır . Fılo pa 

aar ılaOne kadar lzmlrde 
kalacaktır. 

. . " 1 ••• 

lngiliz-Polon 
Ya mali miJza

kereler i başladı 
loadra, 15 (A .A.) - Po 

leaya ile laııltere araaında 
buıGn londrada mali gö· 

~ı111elere bıılanmııhr 

mııbr. Abclalfettab Yalaya 
Pııa Ye mat7ett pazar 1ün6 
Yalo•aya ıldecılder. orada 
HarlclJ• Veldllmlz Şllkrl 

Suaçollu ıle Yar••• hOka. 
mat erklnı tara hndan kar-
ıılaaacaklarclır. 

Cumhurrelılmlz lımet 
fo6n6 ıaat 1 l.45 de 
l&öıkler lnde Mmr Hariciye 
Nazırıaı kabul edecel&ler •e 
Y•m•i• ahkoyacaklardır. 

Saat 16 da da ŞOkrO Sa
raçoflu ıle btrlıkte Yalova. 
dan ayrılarak Pendıje ıe · 
çecekler •• taat 18.10 da 

1o buıuai trl'nle Ankaraya ha 
reket edecelrlerefr. 

Kahire, 14 (A A.) - Ana· 
dolu ajan11nıo huıud mu 
bablrl l»ıldlrlyor : 

M11ır HarJclye Naıırı Ab
dülfettah Yahya Paıa Tür-

klyeyl r11mıa ziyaret etmek 
üserı perıembe ıünü bura 
daa hareket ıdecek •e ayın 
il nde Ankarada ltuluna · 
caktır 

Mııır Hariciye Nazarına 

Devlet Umuru Hukukiye He 
yetı Reltl Ye Hariciye Hukuk 
MiltaYlrl Abdulhamlt Bede· 
Ti Paıa, Hariciye Nauretı 

Kltlbi Umumlıl Mehmet 
Abdelhalek Huouaa Bey 
ile Hariciye memurlarından 
HG11yln Aziz Bıy ref alcat 
ey lemektıcitr . 

..._ - - -

lngiltere, Franıa ve Polonya 
miişterek bir beyanname 

neşredecek/er. 
Londra, 15 (Radyo) -

Deyll Ekıpre11 ıasetetl , 
Danzır m11eletl hakkında 

lnatltere, Polonya ve Fraa
aanın m6ıterek bir beyan· 
name nııredeceklerlnl ve 
Danalilo, A.lmanyaya Yeril 
mek ıureu,le yıal hlr ata· 
tlya tabı tutulma11 hak" ın 
da bir proje ileri ılrecekle 
rint yazıyor. 

Parlı, 15 (Radyo) - Mat 
buat, Almaaların Danzlıde 
aldıkları tedbirlerden bahtı-
le •zua makaleler yazmak
ta Rayhıtn , Bohomya ve 
Mora•yada tatbik ettffl 
metodlan Danzl1ıcle ayne11 
tekrar etmekle Polonyaoın 

Madridde fa-
aliyet. 

Madrtt, IS (Radyo) - Na 
zaretler, pe' derpey bura ya 
taııamafa baılamııtır . Cad 
deler ankazdan tımtılenmtı 
Ye muhtelif yerlerde lnıaata 
baılanmııtır . 

İtılyımn Londrı ııf ırinin 
görüımılırL 

Londra, 15 ( Radyo ) 
lnıtlterenlD Roma elçlıl 
Çemberliyn •• Lord Hali· 
fakıla usun m6ddıt 16161 

mlıtür. 

hakluını iptal etmei• ça
hıblını lllve etmektedir. 

Gazeteler, Almaayanıa 

Danz'ı meael11ıode emri 
•akıler ıhdaa etmei• çalıı
hiıot ~e fakat bunların Po· 
lonyaca ht~ bir zam•• ka 
bul edtlmlyeceflnl ka ydey · 
lemektedtrler. 

Eden tayare ile 
Pariae gitti. 
Parlı, 15 (Radyo) - lngll 

tere aabık Hariciye Nasırı 
Eden, buıün ta1are ile 
Londradan buraya gelmtıtır . 

lnıtllz aeflrl Slr Erik Ft -
llpı, alııam ıefarethaaede 

Eden ıereftne bir ztyafet 
••rmlıtlr, Bu ziyafet 
buıuıl mahiyette tdı . Bu iti 
barla yalnız Hariciye Nazm 
JorJ Bonne lauır bulunmuı· 
tur. 

_ ............. . 
İngiliz kuvvet
lerine kim ku
manda edecek. 

~aı1tan etçitiklei Almanya Çekoslovak-,,,,.;% büyük el- · 

Londra, 15 (Radyo) 
AYam Kamaraaında amele 
mıbuı1arından biri Çember· 
llyoe, b ir harp takdirinde 
lnıthz kuvntlerlnln Fran 
t •z kumandaıı altına verl 

l·p •erilemtyeceğ ı ol ıormuı· 

tur. 

çilife çıkarıldı. yada hazırhk lar yapıyor 
li lalcara, 16 (Huıuıl) -
filcümetımlz Balkan Anten· 

tına dahil memleketlerdeki 
•lçllılclerlnl büyük e'çtlli• 
~lcarlhıttır. Bu lcarar Allna 

6 'i '"t •• Relırada bıldtrıl 
'blıtır 1 . ı 

it Rorn~nya da Antura elçi 
tıaı b&,ok elçtltie tahYtl 

ttqaııur. Yuaanlıtanla, Yu 
l~ıla,.,anın da Anlraraclakl 

: ~hlrlerını a.a,nlc elçllıi• 1 
• •il etmeleri mutaıaY -

••rdtr. 

Maverayı Er
cl'iinde isyan. 

t.1 ltahtre, 15 ( Radyo ) -
lr •Yerayı ErdGnde bir h· 

ı 1
111 1•Jan hareketleri bat 

•dıt 
._ ı "' mahtellf ukerl 
d 6' 1''••lerln a1ıler tarafıo 
'Q 'ttal edıldıtt b ldırilı · 

)Q.. ı 
ttl ~•ilerin tenkili için n 
tl( 11 talc•lye kıtaıh ılnde · 

llıatıur 

l ~•ilerle hlkümıt kuYYet
'tı 
"'' -ra11nda yulıu bulan 
il, '-de•ılerde ılıı taraftan 
t\ ~ir ~ok klm11lerl• 61dl· 
)'t -• Jaralaadılı bıldırtll 

• 

Alman zabitlerinin aileleri Bo
hemyadan geri gönderiliyor. 

Londra, 15 (Radyo) - Tay- ı 
mlı ıase tt'ıl yazı yor: 

Ahnanyanın Çekoılovak. 

yada yeni bir hareket için 
huırltlr emmarelerl yaphiı 

16rü!mektedlr. 
BiU6n lokomollfler zapte· 

dılerek tılım 6zerlnde hıra -

kıl111ııtır 

Almanyadan Bobemyaya 
relen Alman sabitlerinden 
aileleri olanlarının Alman · 
yaya iade etmeleri emri •e· 
rllmlttlr . 

Londra, 15 ( Radyo ) -
Taymlı gazet11I, Almaaya-
oıa , aeaıln madenlere ma
lik olan Sılezya mıntakatın · 
da Polonyaya biklm dallar 
da aakeri tahıtdat 7aptıfı 

haber •erllmel&te •• 23 mart 
tarihli aalaı••nıa, KOçOk 
Karpatlarla Aeyaz Karpatlar 
da lıtıhklmlar yapmak, yol 
lar taıa etmek hakkını Al 
manyaya Terdlil fçlo tl•dl 
Almaaların hu mıntalrada 
da tahkimat ve tahıl~•t 
yaptıklarını lll H edl1or · 

Londra, 15 (Radyo) 
De1lt Telıraf, ••D aamaa-

tarda Slonkyaya mühim 
miktarda Alman ulıerl llY" 
kedtldtflnl, Slovakyanın lı 

ı•Hnden korkuldulunu, Al
manya - SloYakYa ıetılnlt. 

tın ın •akllyle Almanya Çı· 
koıloTakya araaındakı ıer-

ıtaltkten daha fazla oldu · 
junu yazıyor. 

Çtteka ajaoıının Prajdan 
bl ld ırdıjtne ıöre Praida 
Cicret meaeleı l yüzünden ba· 
zı ıbtt liflar baı ıöılermııttr. 

Vuku bulan hldtaeler 
üzerine Alman idarecileri: 
ıre•lerl yaıak ıtmtılerdır. 

Berlln, 15 (Radyo) - Mat· 
buat. Çemberl&ya il• Lord 
Hallfaluın ıon ı6alerl etra
fıada asan makaleler yız · 
makta •• ln• ıltereJ• ıtddet 
le hücum etmıkte-

dır . Gazeteler bOyük Al· 
manyaaıa,artık ~ok kuYYet
lendlrtldtilnl ve laılliz rlca
lınln ıözlerlae kıymet Ter -
mıdtil ılbt, demolrraıllerln 
herhanıl bir çenberlal kn 
mala da mulltedlr olduiu 
au ka1detil7erlar. 

Çımberliyn verdljl ce 
Yapta: 

« - Bir harp Tukuunda u · 

kerl harekltın muhtelif yer
lerde olacai• için bu cihetin 
bittabi yapılan müzakerele 
re de mevzuubahi olmuıtur . 

Bunun hakkında etraflı lza· 
hat vermek menfaati umu 
mlyeye munfık deftldlr »De
mııtır . 

_ ........., ...... 
lngilterede bir 
propağanda 

nazareti ihdas 
olunacak. 

Lontlra, 15 (Racl10) 
Hlk6met, bir propafan .. a 
nasaretlnln ıhdaıını d6tG• 
mektecllr. Bu •aser•I• .. 1tdı 
Rem• .. f iri Lord Perdla ıe· 
ttrllıcefl ı6ylealyor. 

lrın-f r•ıı diplıııtik mü
ıısıhıtleri ~ısladı. 

Parlı, 15 (ttad10)- lra 
nıa Parlı ıef trl don ıelmtı 

yazlf11ın• baılamııtır. ' 
lraala, f raeıaaın ara11n-

dalıl dlplomatlk badtHyı 
kapanlD•t oaaarlle balcıl 

maktadır. 

lnailiz ınırıfüsı Yilyıııı Sırını. ~oı M~~ka11ya m~ı. 
MDzakerılar ıBrıtlı nıtıcıledırılmk. 

londra, 15 ( Radyo ) -
Vtlyam Stranı, bu ıaltah 
Moıkovaya yarauıtır· 

- Bal· Pra •da ıazeteıl, uç 
tık de•letınln bir ttcuOze 

d SoYJ•t 
uiradığı takdir • 

d i l hat· 
Ruıyaaın takip e ece 

k d '
uoları 

h hareket hak ın • 
1azı yor: 

Üç Baltık deYletfnln teca-
vüzden btma.eıl içle So• 
yıt Ruıyanın. aldıl1 tedbir• 

leket1e ler ıulh eeYer 1Df!ID 

rln hattı hareketine 0
''

00 

le l olarak 
yeıılne hattı har• e 
telikkl edilmektedir 

Vtlyam 
Taymlı 1ru:eteıf, 

Stranııo, lnıd ız·SoYJ•t f rın: 
ısa kere 11z anlaıma11 için ID 

huıuıunda ıeotı ıallh l JCt• 
malı!&: bulundutuau, aalaı 
maoın Yakıt geçırılaıedeD 
imza eclı l eceflnl raııyor. 
Moıkon 1 S (Radyo) -

' i\ ati•· 
Vıl1am Stranı. buıı 0 1Dlıerl 

dea aenra Hariciye Ko 
1 k t .MolotoftaD bir mOll • 

temrıtır. Müzakerelere yarın 
ı.. bir ıa-

baılanacafı ye aıt• 
e yarıla· 

man içinde netlceJ 
cafı ıöyled i yor . ) 

R d10 -Moıkon, 15 l • 
1 11 , 

Fran11z ıeflrl , buaüo 01 k • 
aeflrlyle bir ... t kıdar 

1 
° 

k pufllJI ar 
nuımuı tur . Bu 0 d 
da Str VılyalD Stranı a 

hazır bu 1 unmuıtur. S 
Londra, 15 (A.A·)- B. t · 

16tOrdü 

10 tekltffer lzertnde Loa· 
dra ve Parlı hakamıtlerlnta 
tamamı,ıe mutabık olduiu· 
nu kayJedc.D Taymlı ıas•· 

teı t , Slovak,a hidlHleri1le 
allkaclar olarak •ı•iıdakl 
haberi nrmektedtr. 

Almanya zeoıta •adeale
r• mahk Sıluya mıntaka
larına hAlrl• olan •• a1aı 
zalPanda biraz daha HDUP· 

ta Polonyanıa eadGllrlyel 
mıotakalannı kontrol& al· 
tında bulunduran ıtmal hu
dudu Ozerıode aelıer tahıl
datı yıpmaktadır 23 Mart 
tarıhlt muahede mucibine• 
Almanya Küçlk Karpat
lır, Beyaz Karpatlar ye 
juornlk dağ ları ıntlarında 
ınkOlcen Y otları Ye lıtlb
kiaılar yapmak hakluoı •u· 
bıfaze etmlftl. Bu muahede 
mucibince Almanya lutaları 
lıtıbkamlan ı11al ıdebtlıcılı
lerdlr Fakat ıon samanlar · 
da Slonklar Almanyadae 
ıelın kıtelarıo çoklufu lrar· 
1111nda eodııeler dwymakta-
dır oıter taraftan ıelea 
yolcular Slonk . Alman 
r•r•lallflnfn Afman - Çek 
ıerıtnlfllnden daha u olm
adıfını bıl d rıyorlar. 

Deylt Herahl IH Slonk· 
yanın yakıada aılıtrl ıuret
t• 111aı edtlecefl ve himaye 
ıdarHlne tlbak olunacıiı 
haberini vermıktıdlr. 

900 Yahudi Belçikada otur
mak ınüsa~esini aldı. 

AlaıanyİdlR yürlıriY~hudi mülteci RomaRyıyı 

ranıın Moıkouv• 

göç ıdıyırlır. 
l•t•J•n Maoarll Yapuru, ••· 
velkl alrıam Almınyala 500 
Yahudi mülteciyi hamil ol· 
duiu halde Romanyanın 
Manıall a limanından hare· 

ket etmlıtır. 

A) HO · Brüluel IS (A . -
' uru 

&ı6met , Saıot, Loulı •;.P rnll-
nun 2:0 Alman Yıbu 

Belçı 
teclııne muvakkaten 

- ude•CDI 
kad.!l oturmak muı 

1 
t 

Y b dl taıaa ye 
•ermlıt ı r. a u 1 buD arın mabibbt komu .. t , 

fi ,jeruhte 
ikamet maara aranı 

edecektir. 
Maltım oldulu nçhile Ho· 

landada Salat Loulı yapuru 
nuo 200 yolcuıuoa muYak 
kalen Hollandada oturmak 
müaaadealni yerm•ıtır . 

S aınt - Loulı Y•purunda 
900 mGltecı yardır. 

900 Yahudi ıOalerc• ••
parla dü•Y•Y• dolaıtaktan 

lb , et B•lçlkada IOllra n a , 
oturmak mGıaacleılal aıdı· 
lar. F 

TelaYIW, f 6 (AA) - • 
llatln ıahıllerloe çıkm"larıaa 
1D6HAd• edllmemlf olan Aı 
tir Yapuruaun hu 1&hlllere 
çıkmak laaklrıaa malik olmı 

700 y ahudl 7olcuıu, 1all 
Yaluıdl makamah•• a~lık 

1 Yapıcakları•ı btldtr · 
ır•Y 
aaıılerdır . 
eoknı, 15 (A A.) Paoa· 

aaa cu•laurl1etl lta7raiı•ı ı 

Aynı gGnde Aghlo Nıkola 
upuru, 552 Yahudi mOlte
ctyl blmtl oldulu laalde 
Balclc ltmaDında bulunuyer· 
du ve hareket için mDıaade 
talep etmlttl· Ancak bu ya 
pura hareketi tçto l•t .. d•fl 

1 aılıaade yerllme•lttlr. Bu 

/
' ,.olcular araıuula 152 mOI· 

1 Dacfaaudakl taha11lt 
tt-c ' 8 il 
kampuıda• selmlttl · u m 
trc:der, 111emlelretl ter ketmek 
için Gç .,daeberl K6ıtence. 
de intizar •azlyetl•cle k•l
mıılardır . Memleketi terket· 
mek tçlo vakıateıebblıterl • 
nlo alıamıte ufra•a11 lae · 
rln• tekrar K61t•ace1e tlla
müt olan bu mllltectlerla 
yazl1et1 Yahlmdtr . 

Bundan baılra 1.300 mıl · 
te.:I Tuaa nehri lzerlnde 
Gç nelalr vapuru itin-
de yollarına deYam et . 
mek lmkaaını ı6slemellle 
(S.Du d6rclilncl ıa1fa.ia) 
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Muh rebesiz h rp 
--~---------

t Uerin İC"d eltı ği iu h ı p betk~ diğer ~arp ten daha 
az feci . fakat daha f~zJa mc~vedicidir. 

« Avrup h.m bir barp ha 

lınde bulunuyor Bu herke· 
ıtn glttlllçc daha vazıh bir 
tekilde farkımı vardajı bir 
hakıkat. Ben de bundan ay· 

lardao bert tekrar bahıettlm 
M Oaladler de parllmeoto 
JU açarken verdıil beyanat· 
ta bunu rumen ıöyledl . 

Bu harp henQz kan dök 
mek fıraahoı liulmadı. Buna 
da ıOkretmek lazım Bütün 
mtlletlor enıea harbin bu 
mubarebeılz halini m6mk0n 
old~u kadar uzun müddet 
deyam ettttmHlnt temenni 
ediyorlar. Fakat harp orada 
burada maaeYralarla ve mu
kabil manenalarla faaliyet· 
te ltul•nuyor : Evveli ılra· 
Ht ve propıjanda ıonra 

ı&l,hlaama Hhımıda, bu 
ıuretle muaaaam maaraflara 
da batı oluyor. 

NOfuz •e teıtr mOcadele · 
ıl, hali bazuda pek fazla 
bir kuvYet aaıf etmelulzln 
daha uzun zamaa deYam 
ellebihr. Fakat ıllihlınma 

mlcacleleıl ıle deiıl Bu, 
milletleri aertlettlrl1or1 keı· 

ldnleıtırlyor. 

yut ılm em r.oü ıaade ede 

cekler kenutınde görünüyor. 
Hu kenaetle, tamın kabı l 

olmaz teh\ı lıelı h areketl~ro 

değııtrrı lebılır . 

Bugün ıöıterdti l ıClköo 

sadece bir vakit kezanme.k · 
tan f bar~t ola b'llr 8üdetler 
'fiıeaelestndekl hadlıeleı ln 
cereyan ıeklınt hatnlıyalam . 

Fuzedelfm k ı , franıız -
lngllı z milo ıebatıoda ve 
Avrupaoın umumi vaziye
tinde hueule ıelco bliyiik 
deiltıkhklH Hıtlerl ıhtı1ata 

ı vk ediyor.fakat onun ken 
dlılot artık mailüp sayma
dıiı da muhakkaktır. Onun 
tçln, Almanyanın harp ha 
zırlıklarıaı daha fazlalaıta· 
racak, memlGketın aaylf \a . 
raflaraode, bılha11a tktııadt 

aabada tedbirler almay• ça. 
lıtıcaktır. 

Hıtler biliyor kf, kurul
makha olan emniyet bırlJjt 

tama mile m6daf aa makıa · 

dıoı ıOtmektedlr: Menfi bir 
-kuvvet foıeoı mGıbe:t bir 
kuvvet kadar htddetlendır. 
mt>z. Onun &ç ı n, buıOo bıf 

laoan balların. muattal ka
larak, ı•vıemeaınt beld&ye
cektlr. Onu hareke\lerhıde 

Almanranın uaullerl, İtal 
ya tarafından da taklit ecll· 
ltnee, bfzf yavaı yavat öyle 
bir nzlyete ıOrQkledl ki bı 
ze - muharebeler müateı 
na olmak Ozere 191'(1~ 

1918 deki vaziyeti batırlatı-

,aceleye ıevk eden btçbır lmtl 
1 yoklar . 

Hatta, karıaundeıktların 

yor. 

Burnu, tabıl bayatın ıe 

mer.eh f aaUyatl tldncl plana 
reçmtı bulunuyor. Eıer v r 
mekte pek gQç d•vranan 
aekeı I fabrikalar, ııttUı:çe 

daha fazla kudret çekiyor: 
Müdafaa •eya hıuraz vaeı· 
11tala11bı erthrmek zarureti 
her ıeyla QıUlnde 

Devlettn memleket Clzertn 
deki taz1ikl gittikçe arhyor, 
httle malt tahllfla ofueu 
btr hal alıyor lkttaadt oha 
da buna her taraf ta 
diyoruz. 

Buna hayret etmlyelım. 

HOrrlyet ancak ıulh zama
nında foklt•f eder. Kar~tık 
zamanların tıbıl kanunu da 
dıktalörlGktQr. ÇOnkil oze· 
m•n umumi tellmet endııg
ıl her ıe1den vvel ıe1lr. 

Her ttıtlerln !c&t eltıll 
mabarebealz harp, belki dl. 
fer harpten daha az fecı; 

fakat belki daha fazla mıh 
veaıcı Çünkll on<iao çok 
i:lıba fazla Clevam edf'blllr. 
Brr onu uzan btr buta ık 
'ani bir buhrandan daha ttu 
az tahrip eder? Eaaıen ani 
tni'hranın da izale eatlmt1t 
1bUmaH yok defıldır. 

ŞOpheelz, biraz dOtünftr 
tek, ıörGrQz ki \ot lfter 
aevletlerfo, beyccen yan• 

<l1rmak için yaprıklnT'ı ıon 
hlc111e .ıdaha zlttıile felaha 
emniyet 1Yerm literJlr. Hakl-
1cateıı, halyaoın, /.\Jmenya 
ta'rafındıın açılan bir hnrp 
te otom lik bir •ure'tte ona 

· tll;t oltrıayı fcııp edect'k bir 
madcleyl kabul "lm1t ol1ıcıt 
iını dGtOnenıeyfz. Herh~l · 
de, bu ma(idenfn tatbılı 
mecburiyeti olmadığı keo<it· 
ıtne temin dtlmltttr, 

f'akat Bet Hitln, aemokraeller 
kılıçlarım çekrne<len evvel, 
daha i;Jrço\: 'iilua~a 

uyanıldıli dalma •Jnı kuy. 
vette devam ehe, hn teteb: 
bth(i dtier tarafın mübım 

bir mukabeleaı ile karıılao. 
n bıle, bu ıuretle devam 
etUrileo ıulh aayrl tabii btr 
ıulbtur ve rahat bir •ulh 
değıldrr . Bu vaziyette, bıkı 
~ i ıuıhuu meyvuı olan re· 
f ah yeılne bir eefalet ort • 
ya çıkacak k t,bu da bGyüye 

büyilye nihayet harabtye ınOn
eer olacaktır. 

Alelade harpte, ilk teteb-
1bnı fnaatını düıman bıra. 
kan, yalnı z kendıaı ue nere· 
ı:den hücum edıUne 01 adao 
mukavemet göıtereo, ilk de 
fa hiçbir harekete gfrftml
ren taraf kendınl •teiı nıey 
kıde a maya mahküm et 
mıı demektir . 

Bugün bize kartı &çılan 

muharebealz harpte de v•
zlyet böy!edrr. Harekehtz 
bir mu!.:: v m t zlhnı1-tı 

bestem k fenadır: 

Hatta, anlaımak için Oıt · 
6ate taleplerde bulunmaktan 
daha f~na . 

Bu harbi b fz açmadık. 

On kartı ceph tllı r keb, la · 

deces mevkderJm lzl ınuhafa 
za etmek klf• deilldır. 
Karıımfzdaklnfa bırp arzu· 
ıunun frenlerlnl ııkmamız 
1b.ım<hl' 

Şüphesiz fnglltere, rlk ~V· 
ve. kartıeındakf tarafın yor 
tgun Ott!c~~ı kanrıat ınae. 

Sır 'yıprandırma ve o:ıa .h 

ram etme mücadeleıhıde, 
çok fazla ihtiyati olduğu 

lçfn, kendtalnln galip icle· 
ceflne inanıyor. 

Biz tımamlle aynı fıkır
'dc deifl ız •. u hçu aevıctle
rln d ıktatörliikler tarafından 

ıtmatye kadar kazaudıkluı 
zaferlere aldmı etmei'iıckte 
hakları yolltur . Bohemya -

Moravyanm ı : ba&u, Stonk · 
yanın hlktmfyet artına alın · 
{Sonu dördOncü ıayfada) 

TORKDILI 11 HAZiRAN 1J39 ır 

I 

H i HAR R LE Ri 
Hava Kurumu 
Valin rıya e
tinde toplandı. 

Hava leurumu idare He 

yeti evvelı1 akırı.m Vııh Re· 
cal Gürellnln rlyuetf de bir 

toplanh yapmıthr. 

Hu toplaatıd Kurumun 
ıellrlnl f azlalaıtırma için 
Japılmau llzım ıelen ted 
btrler Gzerlnde gör6ıülmOı, 

kararlar verllmltllr. 
Vali bu arada Kurumun 

faaliyeti h lıkında da izahat 
almıttır. 

Vilayet Daimi 
Eııciimeni tap-

ı ·ı 

l
ı an tısı. 

Dün, Vail Recai Güreli 
oln baıkanlıiında toplanan 
Datml Vıllyet Bncümeot, 
elutltmede bulunan Memle 
ket H&1tabaneat erzalnadan 
•D altı kalemini thale ye 
tatekllıl çıkmadıfından on 
beı ıDn müddetle temdidi · 
ne, ldarel Huıuılye akara· 
tından Bıfadıç Hıaar kapla 
ca11Dın bir ıeneltk lcarı, a7. 
Dl kôyden Nectbe 135 lira 
7a thale edllmfıtır . 

Balıkeıtr - 5Jndırıı rolu · 
nuo mebdelndtn 6J+ıoo 
ncQ kilometreleri ar&11n 
dakı kmm 99Y lııa Ye Ba
lıkeılr · Edremit 1oluoua 
33 · 88 ncl kllometrelerl 
luımınm da 780 ltra1a 
kumlıomuına ve Memleket 
Haatabanealn&n g6n1Qk abli· 
7açlarıoın temı ot ıçın 100 
lira aYanı verl lmeılne kat ar 
••ttlm ııur. 

Encümenin mute.t lop 
lantı ıOolell pazarteal ve 
p•rtelDbe ıOnlerl aaat ı 6 
olarak kabul edllmlotlr. 

Bele~!ye Reisi gitti. 
Belediye RelıJ Naoı Koda· 

naz dün Ankaraya 1ıtmı1t1r. 

Nüfusta tayin 
Şebrlm ı z nGfuı ~ukuat 

memuru Şeref Uaıuuan, 14 
lira muıla merkez nGfuı 
dalreat betkillpltğloe Ye on-
dan açılan yere Korucu nü 

fuı kAUbl Suphl Özer tayin 
edil mittir. 

Dıirelııdı. ıaz mesaisi 
Vd Ayetln emrıle da ireler 

yaz Ç81ıtmalarını aaat 9 aan 
12 ye, 14 den 17 30 za ka· 
dar 7apac k lardır. 

Tenezzüh geri kaldı. 
Şehir Ku'Qbünüo Mezlt le r 

hl ıyoouna tertip (•tt ı ğ le 

nezzüh, at koıulıuı dolaylı! · 
le pasardao ıelecek pazara 
bıra ılmııhr . 

Tabancı teşh ir etmiş. 
• Kareaı mı'halleıındcn Ha-

lllD lam n e bh-lıfo n Kaya 
bey mahalleaınden Alı Bah 
Uyara aralarında çıkan uf 
'ak bir mfinakaıadan dolayı 
tabanca leıhlr cdere'k ltaa · 
D4ıb hakarette bulunduju 
ıaaıa o unduğundnb, Haaao 
baldunda 'kanuni takibata 
baılanmııtar . 

Bü ha iy peh iv 
gü eş eri Y pı lac k. 

..._ _______ - -...-------

Tür~iye ~ıs pehlivar ı Te~irdE öh Hüseyinle Buf oar baş 
pe ~livam 9 tamnıuzda Büıhaniyc ~e karşılaşaca~lırdu. 
Bürhaoly~, (Huıud) -

Şimdiye kadar mlıU ıôrül· 
memJı büyük yafh pehlivan 
ıüretlerl 9 temmuz pazar 
ıünü Halkevt ve ldmıoyurdu 

1ararın kazamız ıtadyomunda 
yapalaeaktn. 

Bu bGyOk ılreıe TGrkt
Je baıpehltnnı Tekfrdaila 
H(beytnle, Bulıarfıtaodan 

ıGreı lerl çok iddialı ve he
yec nla olacafı muhakkak-
tar 

Bunlardan baıka TOrklye· 
nla dlfer ünlü pehlivanları 

da bu ıOreıt• hazır buluna 
caklardar. 

Bata 100, ltaıaltıaa 7~. 
bQyük ortaya 50, ortaya 25, 
dHteye 15 Ye 10 Ura ıkra 

Jenl ıelcn Bulıar bıı peb mlye verilecektir . 
llvanı Kir o Andlrlyef tla vet 
edtlmtı ve her Ullılde 9 tem 
muzda Bürhanlyede karıılat 
mayı kabul etmtı!erdır. 

Bu tki batpeh1ıvanlarm 

Posta ıle adli
ye teblığatına 

940 yılında 
baılanacak. 
Ankara, 15 - Adliye ev 

rakıDın poıta ve telgraf ıle 
hıblliloe 19~0 aenealoln ilk 
ıOnOnden itibaren baılana 
cals.tır . Bu ııe dair Adliye 
ve Münakale ~elıllellert 
müıtereken bir tarife hazar 
lamıtlardır Buna ıöre tehir 
dabılindekl teblıiler için alı
nacak Qcretler t61le teablt 
edılmııt lr : 

A) Üç kuı uı ldt pccta 
Gereli ' teblli edtltcek evra 
kın her (20) ıram veya 
keerınden . 

l>) Altı kuruı tebl ıj batı · 
n ta•hhQt maktu reamf, 

C) Altı huruı tevdi ı lmQ 
haberi Qcr~U. 

D) Altı kuruı tevdi ı lmü 
h berinin taahhGt ruektu 
r ımt, 

E) Beı kuruı teblıt beıı 
a makluaa 'inuozam ücret. 
Şehir hartcl tebl ıj lerdt:n 

ıu ilcretler alınacaktıt: 

F) Alh kuruı adı poıta 
Gereli (tebliğ edilecek ena 
km btr 20 gram veya keı
riadeu, 

Güreılerln muntazam bir 
ıurette yapılma11 için idare 
beJetl ioıp eden tedbirleri 
almıı vo aahııda huıuıi trl 
b6nler yaptırmalctadtr 

Mektep kitap
larını ucuzla
tacak bir karar 

Maarif Veklletl kltepcıla 
rıo öteden bHt beıtıca du· 
dtnl tetkll eden ve memle · 
kelimiz mektep kitaplarının 
pahalı olmaaına en birinci 
imtl gôıtullen mOhlnı bir 
meaeleyl nızan dikkate ala 
rak halleden bir karar ver · 
mftUr. 

Bu kararla, Mertf Vekı l 
lı~ıoce 2259 sayılı kanun bQ 
kümlerlne g&re yazdırılma. 
dıkları fçln huıuıl tibıler 
tar fın an baatırılmııkta 

olan mektep kltaptau fç ltı 
te ozllllı gOmrnk tar.fesin 
tabi tutularak memlekete 
ıth l edilmek Qzere f il ı 
ranl ı kağıda müaaade verl
lecektlr Fakat bu kafttlarla 
buılarak öoilmOzdtkl dera 
ıenealne yetııtırllecek olan 
mektep kitaplarının fıatlara 
dcı bu es n göre ye niden 
'teeblt olunacaktır. 

Bıı 'bevı metkep klta pi 
Tim bosanl r bu ayın yhmt 
ılne :kadar Maarı f Vekl!ett 
ne m6racaat ederek hangl 
tıoıflarıa kimler tarafıoc1an 
yazı lan hangi kitapla rını ne 
neyf ve ne miktarda bastı 

raceklaran1 Ye bu lf için ne 
miktar katıda ıhttyaç1 ara 

buluoduğunu, bu liaAıdı han · 
gt m emleketten, nuıl bir 
vuıta t!e •• harııı tarthte 
getlrebılecek lerlnl bir be-
yanname ile blldıucek l er · 
d ı r . Vekalet buna göre 
fı lırrAnlı ka~ı t müsaadeıt 
verecelrtlr 

Tapu ve kadas
lro işleri Adliye 
Vehaletine dev

redilecek. 
Tapu ve k•daatro unıum 

aıüdürlOIGnün .ldltye Yeki.· 
letlne deni katıleımlıftlr.Bu it 
için hazırlanan kanun Bat· 
vekllete ıönderllmlttlr. Ve
kalet. memleketin en mGhtm 
yerlerinde kadaıtro J•pılma. 
11nı lOzumlu ıarmGttür. Bu 
ıuretle mahkemeleri Ye hal· 
kı boı ·1ere •e11al eden 
kada1tro tılerl kati bir ı•k· 
le ıolıulacakbr. 

Geçen pazar 1606 Çubuk 
kaz&11aa ıtden Adliye Vekı. 
it Fethi Okyar adllre vazl
Jetl etrafında tedkıkler yap. 
mıı ve bu ktlçOlc kesada 
ıOnde vaaati 45 da•aya 
baluldıfıhı görmOıtnr. 1'ua
ların ekeertıl arazi dayaıı
dır. Vekılın temu etttfl 
köylüler eler kadaıtro 
oluraa haklarına razı elup 
itleri ıOçlerlyle rahatça 
me11ul olacaklarını ı6yle
mltlerdtr. 

RADYO 

~ llllRl RADYOSU 
D11lga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv, 

16 · 6 · 939 • Cuma 
12 30 Proiram, 12 35 

Tnrk müzlil - PL 13.00 
Memleket aaat ayarı, ejaraı 
ve meteoroloji haberleri, 
13 15-14 Mnzılr (Karııık 
profram - Pi.), : 9 00 Prof· 
ram, 19.05 Mth:ık (Unr• 
tOr - Pl) 19 15 Tüılı: mü"' 
zlit (ince ıaz heyeti) 20.00 
Memleket uat .ayarı, ıJan• 
ve me'teoroloj l haberleri, 20. 
15 Ne teli plAldar - R. 20. 
20 Tilrk mOzlfl 1 - Şevkı 
ber - Uttakıaıkı - GOi· 
zara bS.zar kı l. 2 - Tan 
,,urı Faize - Unak 'fatkı 
- Niçin nalendeıfn. J -
Şeııııett ın Z \ya - U11ak 
ıarkı - Şu aalkım ıaıo 
dün ahı dalma 4 .. · 
- Unak türkü - :Söyleyin 
güoeıe 5 - . . . . - Şeb · 
naz Pttrevl. 6 - Nazım ._ 
Şehnaz ofıt ıemal - Dl· 
dem yüzüne nazar 7 -
Dellal zade - ıi)ehnaz tar· 
kı - Etmedin bir llhza th · 

ya 8 - . . . . - Santur 

J) 23 Kurut yukarıda bıl 
dlrll o B.C D E ' taretler! 
ahında yftzı ı ücret ve reılm · 
lerfn mecmuu tulf e ye göre 
ceza tıler,ne anüzahere U aö 
layeye na il onlanlara ııtô 
tebliğlerd o bu Qcretlerln 
üçte btrlıl fıtlf a edilecek 
tir. Tlbller V ekiletlo bu 

rarandrın çok memnun 
muılardır. 

ka- ~taluımı. 9 Şemaettfn Z(• 

~ocuk ~ vgası. 
Dlokçıl e'r ma httlJea loden 1 4 

yaılaraoda H un aynı ma · 
hallede oyba akta lan ar 
kadaıı Must fayı t §la ba 
§ından yaralamııtı r. -
T ekspor tufO~ü 

~aş~anhğrn~an: 
l 1 Hufrao comurteıl ge 

ceıl aa at 21 de T ekıpor bf 
naıınd~ \ultibümibftil yıll k 
toptanh11 yapı1acağfndan, kıı· 
yıtlı arkadattarın mezkür ea -

atte k'ülübe tef'tlflerJ r ica 
olunur. 

Ja - Şehnaz ıarkı - HeOJ ol- 1 aldandım hem lda1 trm. 2 • 

Sopa ite bışmdan raralam1ş 
Seltmtye mahalleatoden 

Muatafaya aiti hayvanlar 
Patflalanıoda otlarlarkeo o 
civardaki Ahmedrn tarla11 
na girerek ve btr hay li m h 
ıule zarar vermloleıdır 

Tarla ıaht bı, o a ıratJa tat· 

laıınn geloı ıı ve hayvan '"' 
hlbıl e · müoakaıayo bst llı· 
mıılardır. Nıhayet •• büyü 
mGt Mustaf• el rndekl ıopa 
tle Ahtnedi muhtelif yerle 

rlnden yar•ladığı tlklyet 
oluoduğunClan ıuçlu yaka 

lanarak aUlt1•Y• 'Verllmııur. 

00 Koouıma 21.15 Müsllı 
{L'tadyo Otkeıhaea Ştf: 
Hana Ferid Alo.aı) 1 -

M Glloka - Ruılao ~· 
ludmflla uvertürü 2 - cı·· 
ude Debu111y - Lıpreı ,,.,,,,,. 
midi dun fauoe 3 it· 
Borodlo - J\ıya çötlerıod' 
4 - N Rımıky - Kor••; 
kow C't!ppr/ccfo eapaıo' 

22.15 Kcnuıma 22 30 'rtfl" 
zık (Şen tukılar, Kobar• fi 

ulre - Pi) 23 00 S0" 

ajanı ha'berlerl, ztraa t, •'. 
ham tıhvllat, kambiyo ~ 
bukut boreaıı (flat) 2' ) 
Moıık (Ca:ı'band P'· 
23 55 24 Y arıald prolr• .. 



Baltık dev-, 
letleri me-
selesi. 

[ 6-6-939 Tarihli «T:ct) mis» Loııdradau 
«Üç tarafh aalaıma hak

kında Ruıyaaın •ermlt ol
datu ıoa nota don bOUlD 
ıGn Hariciye Naaarell mate· 
ha1111laraaı •e kabine aza· 
larını me11ul etmııtır. Bali 
laere Lord Halife x bunların 
•ertltil raporu alarak Baı
••kllı ı~hmeye ıltmlıtır. Ak-
1•111 Gzerl kabinenin hufct 
•lJ .. et encl•eal içtima ede 
rek •• ,.pdacafl ye ne 
.. ı.tle «*••p •erlleceil bak· 
lıııa•a mlaaktnde bu\un
•aıtur. 

llıwrı meaeleletde Ruıya 
le h.ılltere ar.11nda muta'ba 
lı,t hatıl olmuıtur Franıa 
dw dahil o1 .. k lır:ere her 
116 tle tecavlıe kar11 kat 
ftlaldı bır tedafOI pakta ta 
taftard.t. Teea•lu utn,an 
'-'rt.aaıı lttt A•rupa i:le-. 
letıne mukanmet edılt11e· 
•I l~lfa Jartlım edtlmeıı hak· 
lııntla 4a oafaımıılH •e ..-. 
lıltııı hu ... ,e1•rl11 8'0za1Eere· 
1ett haklntu!a da ~D»ftkh
chtl.r 
Oıa thtııu eık'*'t .tan 

••-a. teeavli:e kartı ,.ra 
haten temi• edıleeek olan 
detlWtlerln achdı ıdt. BOyQk 
Bırıtanya elye•m Belçika, 
lehııtan, Romanya, Yuna 
•lıtan •e faıtk.,.,e 'açı1tca 
le•ınat •ermlf buluaufor 

<'Potttk1a •e ••il•, Ftıut 
bu, hah hazırda ki mOsa'ke 

'•leredabll bulunmamaktadır.) 
fıranı• lae d6rt de•lete te 
•IDat Yermlt •e bu ay ıo 
••Dda tmza edılecelı ümit 
•dtlmekte olen Tlhk Fra• 
•ıı 11nıabede1l itmam edilir 
•dılmea bir beıtncl de•lete 
de teminat •ermlt olacak
tır. 

So•ut hildkmeU cevabın · 
d. lnıllız ·ve Franaız teml 
••t ıtıte111lae ancak Ruıya 
... •'••it aarbl koınıuları• 
llıa da tahtı temine alınma 
•• be ..-.uy!e dahtf olacaiıoı 
l Yan elmltUr. Bu de•ltt• i.' Pınllndı 1a, E,tonya ve 
•ta._,.4,,_ 

I Coabı notada bılaırı 1d -
1 '-' ti,_ ifa •t ~..,.le 41e•· 
et helb kendılerlnden biri · 

:•• bır ltcavClze marur. kal 
._

111 •aman o de.Jete •• 
•111 de lıml zikrolunan 

:-1ıı1 devletten herbangf Q.,... f_ 

la il • 11ar11 otan nclbelerJ 
0 t,ı Daaarından yardım 

•t111a 
tı •1e •u•afakat edecek · 
ta'" Notaya 16re, tamamlJe· 

çı~Gllcıyelert Ruı1a11, Bel 
•tt •ıo lnırıltereyl allkadar 
, 'il d•rtcede allkalanclı ' 
0~' 8,ltık deYletlerlne nkı 
._:llecelc teza •OzOı menet 
ttt~'\lretı kar1111ada in· 
'" ta Ruıyaya J•Tchm 
!il hhadGoct9 bulunmama11 
"tabı h 

~-~~·~;kııi nmrı 
~l .ıı,, her ne kadar nok · 

~'1trlarını hiç dellıtlr 
~ile, ... de, lnııllzler her 
•-.....~ ltıbul edilebilecek bir 

i.&"""'1•11 ba1unacalını lmlt 
f~ .......... hktk-dn· 

•il••• JaP1l•r• 

bir çok noktaları nazara iti 

llara almak mecburiyetinde 
dır. 

E•vell: Baltık devletleri· 
nln kendılert, Belçlkanınkl 

ıtbı mOıteaddıt taraflı bir 
tarzda ol1Dadıfı takdlrd~. te· 
mlnat altına alınruamalaranı 
beyan etmıılerdlr 

Saniyen: BOJOık Brıtanya 

Polonra, Romanya ,.. T6t· 
kiye,. •akı temtnattyle So• 
Jet aup hudutları•ın mil 
hım bir tabaaıru nazarı iti 

bara almıı bulunuyor Bua 

••n baıka da, tclılıf enııı 
OÇ de•let an aımuıada Raa 
yanın ıarp b11dutlarının ta
mamını teminat altına al
ma)ı terdetmfttl ... 

Sehıen: Telalıf edılnttı 

olan pllnın Ruıla•ca kabul 
edtlMlf bir maddeellHte Ba\ 
tak de•lttl•tl z11qeea dehli 
dır, ıı1r• 11ç bOıyük deflet, 
bltHafhfını mOdefaa ede 
•tyecek detece 11"ı11k bir 
Tai:tyete dOıOp de ken 
dılertae m6racaat ed-ecek 
olee bet bebal bir lnıaps 

de•letlnle •aatyetlal arala· 
laranda lıtııare edealslıtt d~. 
Baıka bir tabırleı bu mad· 
deye dahtl bulunan bir çok 
dtier de•letler ılbt Baltık 

4e~lethıitı de J•rdıua için •6· 
racaatta bulunurlaraa yar 
&1• tıça. bM"e,e\te hulun · 
mak ibere derhal vazı yet 

lıtııare edilecektir 
SoYyet notuında bir çok 

tlU tbuılf noktaları da var
dır Lakın baı ıcHı bu Bal· 
tak meteletıd•r. Hattl bu 
bile cerek dlplomHı kanal 
larırle ı•rekte bızzat mtlza 
kere rolıyle ıayrl kabtl lk 
Uha m defildtr ,. 

Bir artistin ıöhrati 
3UO Senede• f•zla ol.uyUf', 

1635 de meıbur bir f raa 
ılz tiyatro trupu Londraya 
rttıujftf. Orada lnıılızce btr 
.kaç p1, .. tıemııl eti\. f'ant 
loırılızceyl tamamen franıız 
~tRa&ı 4 • lrOll'\ı1•b atlfıtler, 

Londra halkını ıu6thlt ei 
!eodıtdı. B r haha iç n git· 

mlı olan trup, orada o ka 
dar ıahret kazındı ki tam 
bir 1ene loıı lterede tem· 
ııller •ermek mecburiyetin · 
de ka1dı. 

Şimdi Londranın en meı· 
hur tiyatro artııtı Yronne 
Araaud adında bir kızdır . 

80ıl0n ıöhreU nered~a gelir · 
bllfrmlılnlz? laıllızce plreı
lerde 'Franıız 11 vealnl ma 
kemmelen 'taklit et'fttt 
için! . 

Mif lllın 2010 ~in td 
ince kayak '"'· 

Gıçeolerde Alp dallarının 
bir kayak ııtaayonunde, bir 
Avrupalt, ıkl hık'kında 'bır 
konferan• yerdi. lo1anların . 
~aymak fçt• 'IOP1l " •atte 
.tbl lla-1• .kaplı •&alta. 

TORltDILI 

ltalyanlar ispanyayı 
kendi saflarına alma

ğa çahşıyorlar . 

lskandinavya ve Bal
tık devletleri .. • 

Baltık ~11lıtleri i~i ıaırıfifıındıdır: Biri R~ı i~l~lil
.1 . • t yıkı diğeri da Alman emperyalızı ıdır. 

Yazan : Hobtırl Gnvan cı ırtntn az . I 
L Temsiıı başyazısı 

<'Roma Napoll ve Roma 
re.mi ieçttlerlndea eoura, 
aıkerlerln iti bltmtıth; ıım
dı d tplomatların Hatl çal 
mııt1r. 

Frankoyu Roınada, iç ba 
kını Serrano Suner temııl 
etmektedir; '>u ziyaretten lı· 

Ufade1e çalııılıyor. Jtalya 
bu ziyaretin kati bir netice 
•ermeılol, ıon haftaların ka. 
reuızlıfı ve battl 1ılııntı11 
yerine açık realitelerin kafm 
elma11nı lıtlyor . 8u enter
ouyonal buhran zamanında 
intaca lıtlyorlar kt lıpanya 
kararanı •ermlı •e keadıılne 
,apale• la&smetlt>re tikrea 
borcunu &diyerek mihvere 
lltıhak ettta. Faııııt hGkQmet 
mehafıllerıntn açıkca jfade 
olunan tuiuau budur. 

Kimsenin bunda ıOpbuı 

kalma mail için ı• zetelutn 
batan kodamanlara kararla. 
rını verme"te hiç de lıt!cal 

ır~htdr mlyeo lıp•DJollara 11 
kıthrmak ~mrtnt afmıılar 
dır. 

Harp meydanlarnna Jkar
detlljlnl lıpan1ol toprakla
n•ıle 'ataa ltalyan ö!llert 
nla miktarını ballandıra bal
landıra anlathk tan, Roma 
tle Madrldln emelleri mOı
tnek .ofdufuau lıbat ettik 
t~n ıoora, bOtftn ıazeteler 

lıpan1aya y•rınkl durumu
nu dtkte edı1orlar. 

Kont Cıanooun ıazetetl 
T eleırapbo dı1or le\: 

- lıpanya 1enlden hl· 
'6k A•rupa pohUkuıada, 

rol ornamak arıuıunu duy · 
malıdır Yenideo dQorada 
deha11aa, ıuıuıuna ve harp 
teki kabramanlılına llyik 
bır vaziyet kazanmak ı•Je 

ılol taıımalıdır FrankoDUD· 

ki ııbı me1daoa ıelmlt 

Fraokouunkl ıtbı bir mll ı i 
uj ım ıuıyakı ol~o kudret 
ve bQ yQidlık ihtıyacını kar 

ı ı larıııya çalıımıdıkça }atı· 

yamaz. H&d11eler10 lcapla 
rı •e aynı zamanda 'ke'bdl 
meof aatlerlnln dıkkatlJ btr 
mQıahedeat, lıpaarayı yenJ · 
dın A Yrepıatla lbtr ,-, olDM · 

ya ıe•" 'edecektir. fakat f, 
pan~ c11c!chn 'b.r f9Y olıuJ•k 
emeıtaı t•ıırH lıter lıtemez 

demokratık def'lellerle ıeçl 
oımlyecektfr . 

Teklı f, dalııa doiruıu ıbtwr 
klf 1 derecede ıaribU Fakat 

herhalde b6yle 16rftlmemrı 
olaeak Ilı 'tlluka~ele, ıonan· 

da lıpanyanın himaye ve 
teaaattdOı, Oç trajik Hne Zir· 
'fınaa eeldıt1 ftrden arama· 
il zal'llrlltfol ııaret •drJor. 

Netice: «ADtlkomloterD 
pakta dtllaalda bu ~ola si 

<} 

rıı tlm!ıtır, ıonuoa kP.d&r bu 

yolda gl dı l .. cektlr.» 
Açık konuıuyorlar K11a 

cHı bu ı6zleı le denmek 
lat•nlllyar ki: «fıpanya hal 
1•11ın kend ıılne J•Ptıiı yar 
dımı uoutmamahdır. Sıkı 
bir ıurette onun yanında 

mevki almalı, onunla bir 
aakerl ittifak muahedealnt 
imzalamalı •e 011unla lalr
llkte demolrruılere karıı 
mlcadeleye glrlımelıdır?t> 

lıpanya buoa razı olacak 
mıdır? Dün alrıam B. Muı
ıollnl ve Ko•t Cıano B. Ser 
rano SuDerle bir mGl&kat 
yeptılıu. Bunun DetfcHloe 
olacaktır . Dı1oılar ki fraa. 
lroaua mftme11lllert atkerl 
btr ittifaka ,anaımıracak
lardır Bununla beraber fa. 
ıtıt bOlulmetlne teminat •er 
melerı muhtemeldir. Gtzll 
ye mahdut lıır atkerl ittifak 
ıeltlınde mt? Betkı. Bu tak 
dırde yepılaeak olan ltal
yan - Alman 16r01melerl btr 
teHnld antaıma.ı ile be· 
lırttltetk •• bu teıano.ıoa 
ıumQlOnü •l\cak l•tıkb.l ti•· 
terecektlr Fakat ltalraolar 
cl0tt!ara11da• ntl •&adlar el· 
de etmerı pek arzu -etmek 

tedfrler. • · 

Le Journal 
•• 

Bir •uilıast te
şebbiJat! 

'«6 Haziran tarihiyle Lond 
radın yazıh1or: 

1 e 
sanmak istedi. Fakat hıkt 

Baltık de• ı A c<lıkand ını• H katt• bunun netlceı • •ru 
letlerln n dorumu, .::r'ıu::r · pad• bır thtlllf çıkart•• lı· 
nuı 1ımalınde •• t ınkttafı kaadına• memlelretlerfnla 
klıinde •aıtyettn bltarafhtıedan ••an• olarak 

b l'etHdfr. ı ahl&ln •e için çok e emm k I· rerl•t•lf o •• 
Alman1anın. ııddet _: pratik IMJ111•tl kaldar•ak, 

.. .... ., , .. "" 1•• ,.rtlar clabıltntl• laaarak yapac• 11 
• muaf -

leme barekett9• karı• =• ki karar .. rbeıtllerlne tama· 
tik 0 1.rak Baltık 11•••1 • ma•I olmak, •lba1et 

ıı:ıe deaCıloe m• la b ltt Karadenın •e sıo ö 
1111

• bu de•letlerl baJır • ' 
kadar bir kale •Oc• bltarafhk perdeıl altında 
rebtlır . Yahut, Lelltıt•::: H1tler AlmaDJH1• 1• ••br9· 
hemen kı111tnd• bir ''ı ıl ki clalalltne ılrlldemek ola· 

Al ..... e 
bulunarak man ..aa&. cakt&r. 

R.- ı9119a· lıLeadıa .. 1alılar, birle ba ıedtlsteD .,- .._ • 
k ,..... fd) 

metine dotru I• it• k (Soau d6rdlacl taJ • a 
rek Lelııııtaaı BaltıktaD • ...cı • • 

ti ~tarak .,ırır :;,,:.•:::,. oı· nyanm ın blyük f arni 
'' ıtmaldea • yok 
Zaten Çekoıl•••"'~:aaJ• Pllİlll, 
oluıundan ıoara, Moka 
Lehııtan1 cenuptan ~atar 
etmtı vazlJetteMr· bu 

t...e ttltl• 
mOımklndlr · •ı• •• 
metelelel' lıkaed••• 
Saltık de•letlertatn ••11'e 

ttne ba thchr · k ... 
lılraadlDa • ye laltı • ....... 

lekettert dahtlıachld .. 

ların ıtyaHt faat";:'Jthr. 
nazan dıkt&ate ah kit 

.... fi -· Almenya, Cv•• • k••kt 
b bl 1 b mı•t• 18 e 1 e u ddl taı· 

devletler (izerınde c~mel&ta· 
1ık YUataları lııaıırt ıe btl· 
dar; f akıt bunu lrt• 

mlyor. arklel•· 
A•rupının ıımah 1 Baltık 

deki ılyaMl harltl, k ~•• 
k ol•• "'" denizine hl 1• Da•sljill 

yapıhror. Burada Wh•D•d•D 
mukadderata bir d 
baıka bir t•Y deill lr· dı• 

Almaaya, lıkaadıaa• 
ı et ıar••· 

Jetlerin• ltezı emD 1 k tkl 
tilerine mOıaade edece kt 

l k p• . 
faraf f ı ıaldırmal 1 ıaretle 
ları tıklıf etti· Bu lr• 
onların bayaıhtıhhl•D• -

Olaya••• n t.lylk fare· 
ılatD Partıt• oldulu aDlaııl · 
••ft•r· DDfruıu .ar ... • 
bir rekor . A•erlkahları• bu
•• .... ı keprmıt olduklaıH 
..,.1ır. Dlaya••• ea iri fa
reıl heni• Paıt6r enıtlllıGM 
1et1rılmı1 olan Crlcetomt Om· 
brealı tım.lndedlr. Bır ta•ı•
D kadar bl•DktGr .. 

Paıt&r eaıtltllıll doktor. 

1 d n Morlı Mathtı bu 
arıD • 

nadide baJ••D ile tftıhar et· 

mektıdtr: 
_ Bak••J•• bala tok .. ~ .. .,. .. ~ .. ,.,.. 

k 11,_aallyacek, ..._ .... , 

:;.;a beJ••• belduada .. •· 
ahali ~ermekt .. r : 

_ Bu 414•1•aa• •• lrl 
far•ldlr .. Sentıalda ra,.ı; 
yerliler bu bay•ana Kan$U· 

JI derler .. 

Kral allettnla efradı bu 
ıGn~ kadar hıç btr muhafız 
nya polfı nFakatıne hacet 
kalmadan Londra ıolrakla 

rında terbeıtce dolııabtlı . 

yorlardı. Fakar iki •aka bu 
ka yıt11zhfın pek de habetll 
btr hareket o'madıiını 161 

termekhdır. Şımdılık yaln ıa 

poı,. r•porı arınd11 ı•ıued. ı .:n e·ır mıhlOm lmrıhdın ~ar· 
bu hldtıelerle a1akuı olan h 

Serbelt 1aıaclaiı aamaa 

çok bl11Gk batara Hhebıret 

9 eren bu h•J•a• ayrıca 

bir buıuıl1et 16ıterlr .. Yu· 
nundakt ylyıcklerlnla 1a•· 
ıaa dalma kar• tuauadan 
kOçük kGmccıkler yapar. 

Bu tuzu nerede bulu7or?. 

Kent ao,e1ı tt1' kraı.n 1nz baıt oları~ Ankara IJIS-
kara.,ıdır . •

11
. 

Kauıı krahn kardeıt olan , h8011İ08 il f, 
~ent diıt'ftl, 'llnema :ra ırt- IS _ lmrah 
.-k tlzere dan nat 20.30 Ankara, bkQaıla· 

ada11ndakl kat1l m• h . 
da Belgre•e SqMrellekl ıfk.a - raadan Abdullah Aoker

1
• •k 

aetılhıMha •Y"liıkta• •n k 
1 

ka ara 
ra bir .. ıl llh atı1-ıthr. plıhaoeafnde 1ı 1 

ada çalaıın 
suatbaa ln11m arın k 

S&1'nıılıtloe ,..,., ••rml, ltçllere matbaacılık 6lretm• 
iç nde dütt~lo huluoclufu llzere lmralıd•D ıebrlbmı1z1~ t bili ... _ t Yalnız 1 o omo n yaD111uan _., a6oderllmlf ır k 

1 IDfflU'. na H terb .. t bara ı an 

Bu ıuale btç kim•• ce••P 
yeHmez .. 

Doktor Morlı Mathlı bu 

kocam•• f areai• ya)n•cla 
e•lendlrllıcellnl ı61lemff, 
bu ılbl hıyunların ne ka 
dar çok o'una tlcrObel•I• 

okaaar ~olaı yapılabllecer· 
ıo•r• vebanın aı ldlt • 
bu ha1vant yakandan tedklk 
elmealo de ayrıca fardalı 
olduiunu tll•• etmı,tır. «•t dll&Q, l.'41Mdm az mahlıQm Aakar•J• ıelıoce 

•••el Uıeınetı&btan tılrmıt burada buluuan etine dabt t.. 
ti. Doıeı ale bdıa1ne Hfa· uframamıı ve dofru Cebe· lüll 11U1Jaiı11. 
41at •dee Ledl P•rarllDttoa cıdekl .heplıhah•J• ••derek .._ .. _ A7"9 , ... dal• 

.. •d6HI keodıe&et taaıtm•ı t.ırNI 4e 
bldl .. nfa farkına 'Yarma11111 u ., akıoı s6ıtererek tlat ... ......,~•• • 
tarcht Sıaemadıa çıkrp ne Ye • ' ,..abacı · •••lllllar1dır Y· ...... ~,~~ 

........_ ay baptah•neafD t ... n .. 
•&acfekten eoan, •-,.. 1 lr k ada çalıtac•I•• ... bı9 Y•Pf• 
tr .. llıletlae aahıtil•IJbl' 1 

um• M hlı6m Ab- ,.,... .. batt& ~ake ms-
16ylemı1t1r • _ _. 1 

Btr ı&ferle bir motoılk· dullab mOtllrlD mOıaadeıl ...... ı .... J•pnlll'lf " Y•PI 
letcl, trotuara dayattılı mo- ıd•rek bir .. J&.tadtr. DOnyamD hiç Itır 

Ozertne e•ID• 1 
t.ıldettllde ot•an biri .. . mOddet kalmıf ve ıoara ha t•hrfMe bu rehtrclek• iratlar ------------4 nfrnda 'Ott>lll'Ottlht •hı ptıh•ne~ d6nm61Ulr. lıQkı eenrlılr 4nrhıınmadıfı 

•----• L..'-J-• •••el, m•· etlı ldıilall 16,Je•tlierdır . l.!~~'.!!:_:.:;:.::~--:; .. :0:;.,:0~1 •• anupah ... ,., • ..,., anla-
•-... ---- il"- At~ D cmtrmıulo a • D ,l'lh eab& .araa 'kar,arın ize 'Baikalara da il 0 .. ıını ltlt ur. '• lduf "8 anlata bıltremrz'•r 
rhle (1tuf'Uk kaydıldannı mtılerdır. "alraDtn ı•btdı .. ftle tnltet etmıı 0 a Ket. ıeblr el•auD'tla L• 

Otaa •otoıtklettf, petiıe Si tahmin •d lmelıle beraber, •e~oleh fımtnd.tkı m•zar· 1r•trrhlttıkt•n 'lonra ıuntan arermtotn nereye dOıt'I· " • 
11,•e ettı·. derek, hldlHJI hıbet .,... 'bu d 1 ı ti ifil ıblr tmtl,.z •ftr. Bu 

.. ıheme b1E ....... ,.nitZ t~ıbtt w i emem ı r 
- Kıeoofon, ı .. doftnaz dlfl fçta, • ta •Irat ... u ıımezerbfra penb•, •ırmın ve 

'Dllke de vastyet evla• a• 
dan 2 000 ıftl'e ""evvel Kd b•ıta•ıftR fhıtml•• ıOD"Pa aol.1ılmııtrr. beJız ırMJltla 111ozolelerl 
kuya t1ellarıaın, lnıırların lttftfete ı&re ıuıı..ıdeı, a-.ı1ı1 .tlkh ılllc.metflhı 8-nbl - A'Jfuln .,. ~~n -

~ t k , .......... -',..mfade ""'..,. .,.__. d dlacl ,W.) ... •••- ..,_tar. üzerine •l•t ta ar oyup lfefl tle 11taltll wcblmft· (Sonu k 18 
byddihirıdl .,,.., •• 
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SAYfA ı 4 

lskandinavya ve Bal
• tık devletleri. 

(Baıtarafı üçüncü ıayfada) 
bır ıl1Hetln kendılerJne ne 
ıtbt tehlikeler ı•tlreceilnl 
~ok iyi hHap ediyorlar. 

ineç, Nor•eç Uantmar 
IJa •• f fn14ndtre hart~ı,. 
Nasarlarının Stol&hohnde 
@iılrea raptıkları toplantıda 

hu -.11ılenla bGtOa t•ktllı· 
rı tllldcatlı ttdktlr ıdıldı V ı 
fU fikre ••rıldu lık••dlnı•• 
J• devletlerlacle bitaraflık 

••••••I olarak yerletmf ı •e 
tatbik ecltlmtı oldulu için 
Almaaya ile yapılacak ıal 
dır•azlak pal&tla" •• buıu 
ıt caranttlerJn faydHı yok· 
tur. 

Ô1le paktların lıkanda
•a•yalılar lçtn bir ima• iti 

elan bltarafhiın battl mef 
laumuna btle zıd oldujuau 

ileri ıGreo tes hukulnn Hl 
lam bir tHdlr . ineç, Nor · 

veç, Danimarka ve Fınlln

dlya hlkumetl~rlnln Al•an · 

yanın tekhflal kabul etmek
te flt lcal ıöttermelerl Ber · 

llnde biraz heyecan uyan 
chrdı . Şu veya bu maaada 

btr vaziyet alınmHını tactl 
etmek için alakalı de•let 

merkezlerinde teıebblıler 
yapJldı. 

Berltndeld lı••~. Nene9, 
Daalmarka ve Fınllndlya 

orta elçileri Alma• Hariciye 
MGıteıarıaa ııderek bOl&Q-

metlerlaln nektal aazarlarnu 
bıltlır411er . Bu •enu hak

kında elde edilen maldmata 
ıare Norveç, lınç, F•nlin 

dlya devletleri Alman tekli · 
flnl faydaaız bulduklarını Ay· 

rupada '91r ıhtlllf çıkhiı tak 
.ilrde bltarafhklarıDı her ıeyln 

ibtüode olarak muhafaaa 
ederek bu lhttllftan uzak 
duracaklarını müıahede et 
mekte m6ttefıkurler. 

EıHen bu vaziyet, Oılo 
ırupuau• tlcnal ıtyH•tl lıml 
verilen ılya1ettnln eı .. ını 
teıkll eden umdelere uy· 
ıundur . Maamafıh bu mem · 
leketlerden blrf ıl colrafl 
mevklt 1ebeblyle be ılyHo · 
Un tefılr ve tatbtklmle bazı 
athnılar ile teme1 halinde 
bulundufu için btlha11a te
ea •üse maruzdur. Dantmar · 
ka, ı lllhıız bir halde, Ye 
mu ll hedeltorle Bof11 2la rın 

bekçll lflnl yapmıya mecbur 
tutulmuı bir vaziyette iken 
tedbıuız bir politika tak ip 
edene bir teca •Üz vuk11un 
da bu tHa •Üze kendi vaıı· 
talarlyle pek ıOç mukave 
met a6ıterebtllr. 

Danimarka , bütQn lıkan· 
dlnav de•letlerl arHında 

yalnız baıına olarak Alman 
tekliflerini tamamen kabule 
meyletmemlı, Berltnle mO 
zakerelerde bulunmaya ama 
de olcluiuau 161termlttlr. 
Fakat Koponhaj hOlı6mett 
bu fırHtla, Almanya ile bu 

· ı&nka Slenık hududunda 
kati btr budud tanııma11 el · 
de etmek istiyor. Fakat Da· 
nlmarka Almanya tle bir 
11ld1rmazlık pakta yaparsa 
bu fıtedlfl ıey olmıyacak· 
tır . Her ne 1ebeple oluraa 
olıun Alman - Danimarka 
paktı Kopenbalda daimi 
ıurette lliD edılmekte olaD 
aaaaevl Daal•arka l.Uaraf· 

'1fı tle na1ıl telıf edlleblle• 
cektlr7 Danimarka , nlua 
Almanya ile komıu oldq 
tundan ve onun daimi ıu 
rette teladldl altında buh~a · 

dutuadaD AlmaQyara kartı 
hoı 16rOnmek f•tedtlhll bir 
maıaret olare k 16ıtereblltr. 

Fakat bu vaııyette huku" 
•• Mll•m bitaraflık nolc· 
tal aaaaraodıa dotru cl'IU· 
cllr. 

Danlmarkanın, l•v•ç •e 
Noneç stya11tladen ılk ele· 
fa olarak ayrı l.ır vaziyet 
almayı dltünmeal , tlmale 
•• İıkandJnaY ılyHetlerlnln 
h~yetı umumlyeıl lçla va
him bir ıey olıcaktar 

Baltık devletlerinin Yazl. 
yeti lıe , l.tcandlnav memlo· 
ketlerinin vaziyetinden çok 
dalaa naziktir . Balhk dev 
letlerl , eter lıttklillerlnl 
Baltak an! aatı ka.lroıu dahi · 
ltnde ııddetle müdafaa ede 
cek oluna, hu üç lclçük 
Jevlet, emnlyetlerlal yalnız 

kendi ku•vetltrlle ıarantı 
e~emlyeceklerdlr. Blnaena 

ley h. ~ ovyetler Btrllflne kanı 
yapılacak bir Alman taarru· 
zunda bir ıetlt yo!u •azt 
feıl 16recelılerdır . Almanya 
ile Lehlıtaa ar&11ada bir ıh . 

ttllf çıkana Baltak devlet
leri zorla fellkete ıürükle· 

necıkttr . 

Bundan baıka, Baltık dev· 
letlert. hem Almaayanın, 

hem de Ruıyanın tazy ı lcl al. 
tındadu ; hem Ruı thtılllcl 

lertofn ıtrayetlDden , hem de 
Nuyonal · Soıyalfıt Alman 

emperyaltzmtndea endlıe 

lenmektedlrler. Baltık dev 

letlerınln vaziyetleri fectdtr. 
Lehlıtanla Ruı1aya verilen 

ıarantllerln Romanyaya •e 
rllen garaotllerln Vtnnya, 

Letonya, ye Eıtonyaya da 
teımıl etlıJme1lne Balttk 
de~letlerlntn bu vaziyeti 
eaaıh bir delildir. Bu ıuret 
le, Baltık dealzfnden k ara . 
denize kadar uzanan kale 
•Ocude ıettrtllr . 

Ruraya kadar Almanya 
tarafından teklif edılen bir 
aa l dırmazlık pa"tını heouz 
kabul etmemlf o lan Ba ı tık 

devletler!, Bılhaua Ruıya 

tarafından verilecek öyle 
temlaah arzu etmiyor ııbı 

ılhlalyorl.r . 

Baltık devletleri ile Lehfı 

tan ar .. ıoda yapdacak bir 
ıerbe1t antant , Lehlltanda 
Lıtvaaya ara11nda uzun H

nel•rdlr bld bfr ıhtıllf mey. 
zuu olaa V iloo meaeleıl ol· 
mamıı ol.aydı , çoktan bir 
Leb . Baltık eotanta yapı 

lır , bu antant Anupanın ıl· 

malt ıarktıtndelcl ılyui ıe· 

raltl bOıbOUin deifttlrecek · 
tir. 

Buıftn bu huıu•i me1ele 
Din halline bu yoldan çalı 

ıılayor Maraıal Rydz Smııı. 
ynln Gç Baltık de•lettnln 
merkezlerinde bir do'aıma 
ılyaHtt yapmHı, Letonya 
orduıu erklnıharp relılnln 

Varıonyı •lyaretl haberi 
bep bu MH•le ıle allka -
ciar4ır . • 
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Muharebe- Balıkesir !n~is~.ı:_ı~r 
Belcikadaotur· • h Raşınudurlugunden: 
mak müsaade- sız arp. 1 - Yapılocak ıı: lablıarlar Baım6dilrlyet blDHIDID 

900 Yahudi 

aini aldı. (Baıtarafı ikinci Hyfada) öaOndekl ihata duvarının demir parmakhk Ye kapılarıı. 
moı, !rnavutlufun aekerl BaımGdürlyet btn11ıaın pencere •• kapılarının Ye l•tm6 · 
ltrah tahl!mmQl ,dilecek dGrlGk oduınıD yallı boya lle boyaama1• (Baıtarafı .. frfacl HJf ada) 

dlrler Bu mlltecller, ~!ıa 

portlarınl Şanılı•Y içi• flJ• 
ettlrmıılerdır . 

dereceyi aıtı , ihata duvarlle 11aım6dGrlyet bıaaııaın hariç ve dahtlf-
Onları ıerlletecek bir ha '!' .. ı. badanaııd.,, 

J,.ondra, ıs (.\.A ) ...... Ha .. 
llQ Veıamaon , balthuırda 
c ,nevredo toplaoaaakta olaa 
IQaadalar ciılml komlıyoau 
•• bir melıt•p aladtrecık 
lnııltz « Beyaz kitap » ıaı 
ı•ddetle protesto etmlıttr . 

rekete ı•tmek llsım . Tablt ı - $artnamosl Baım•dGrlyet blaaeında ld4l'• mute• 
~ti~~ "PV•etf ıle elefıl , tim · ••41 aeıdtadedlr, 
~l~I halde bunu •••Juu "1••al ıaatlerl Jarfında laor ıGn ı~r6leblltr, 
bıflHtCQlyor; fakttt lktfıadt 3 'C."" Pınrlak ıe· • 6 • 939 paıart11ı ,o.,o ıaat 16 do 
•Hıtalarla Zira bu ı•h•d• BııaıQd"rt7ettş tı!lll•t•kktl koml•Jvn lausuruDda raptlflc•k• 
ıarfıdilecelı ıa1r•t lrarıı ta· hr. 
raftakiler tç'a tlaha acı, '4 - Kttlf bı•elt 657 lira 63 kuruıtur. 
daha talarlplılr aıtlcelır .5 - Mu•akkat temi••l 49 lira 35 ku,.ftur . 

Bu mektupta ezcl•I• ,a, 
le deatlmektedlr: 

dnıtltere b6ln\metlnln 1•
nl ıCyueU, Yahudi mtlletl · 
aln flllıtlnde bir «Mtlll Yurt» 
vlcude ıettrmek hakkını tn
klr etmektedir. Y ahudder 
için böyle btr «Yurd» a olan 
ihtiyaç, bu gün oldufu ka · 
dar hiç bir zaman actl bir 
lhttyaç olarak hl11ed ı lmlt 

deilldlr laııltere hGlc6ıo• · 
tinin bu hakkı lnklr etmeıl 
lae tam b6yle çetin bir za
mana teıadftf etmektedtr 

Bir· auikast te
ş,bbaaü. 

(Baıtarafı Oç0ac6 ıayfada) 

poltı muhafazuı altın41adır . 

Bu Yakadan •••el, kralın , 
kız kareeıtnln lkametılhın 
dakl bir kapını• camıda 

atalan bir ıaçma tle kırıl · 

mııtır . Bu e• Hayd Park el· 

varında Gerea Streetdedlr. 
Prenıeı Earl of 
ile evhdtr. Bu 

Haerwood 
hldfHnln 

cereyanı ııruında ıerek 

k e n d 1 ı 1, a e r e k 
kocHı evde bulunuyorlarmıı 
Dıjer bir ca111da da keza 
atı lan bir •erminin meyda
aa ıetırdlflne ıüphe olmı

yaa JUYarlak bir deltk bu 
l•nclufu t~ln, daha öjleden 
evvel ılvtl pellı memurları 
eve aellp tahkikat Ye tetki
kata baılamıılardar . 

Ştmdl , Loadra halkı , inal 
alleıl efradını teth ıı etme · 
kte klnılf'rln menf aatl ola
bıltceğ ı nı ıoruıturmaktadır. 

BuUha tahminler «lrllnda 
cumhuriyet orduıu» adı a l
tında çahıan komplocuların 

Gzerlode toplancnaktadır . 

Frankfurter Saytunı 

Yerecol&tlr. 
Herhalde, '9uıln tehtltt 

vaııta11 olarak kullandıklarını 
yarın belki taarruz va11tHı 

yepae1kları ıeylere harcı · 

yan memleketlue maden 
Ye petrol ııbı iptidai madde 
•ermemeli• 

lındırmı ticareı 
adısmdın: 

Bandırma ticaret od&11na 
ald ve Bandırmanın Hhll 

bo1unda G61eryüz kahYHI 

lttlH llnde 131 metre ve 28 
dulmetre murabbıadokl ar 
ıuı 2490 Hyılı artırma •• 

eksiltme kanununa tevfikan 

7 6 930 tarılaınde• itibaren 

15 ıüa mGddetle 22-6 939 

tarihine kadar ve mezkur 

tarihte lhaleıl Bandırma ti· 

car et oduında müteıekkıl 

heyet huzurunda icra kılın 

mak there ıatılıia çıkarıl · 

m ıttır . 

Mezk6r kanuna tevfikan 
ıatılığa çıkar1laa tıbu ar 

Hnıa bedelı muhamment 
beher metre mı1rabllaı 1650 
kuruı olup tall,lerln ltu fi · 
at üzerinden mecmuu tu 

tarı•• nazaran yGzde 7 .5 
yGıde yedi buçuk pey ak· 

çeıinl Bandırma ticaret oda· 
ıı •ezneılne yatırmaları ve 

taHplerla bu bapta tanzim 

edtlen Ht •ı• ald ıertnameyl 

ıörmek üzere 22 6 939 ta . 

rıhınde Hat 15 den e•vel 

Ba•darma ticaret od .. ına 
müracaatları llln oluaur. 
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R•ılıkesir Askeri Satııı 
1\luıa Komisyonıınd•tn: 
l ~- Bandırma btrllklerlolD ihtiyaçları olaa 9400 kile 

tade yalı ka,alı zarfla elutltmeye konulmuıtur . 

2 - 'f ahmln edilen bedeli 9870 liradır. 

3 - Muvakkat teminata 740 lira 25 kuruıtur . 
4 - ihale 3 7 939 pazarte1t ıünQ ıaat 15 de HalJlre · 

ılr Kor Satın Alma Komlıyonu bJnaaında yapılacaktır . 
5 - Enaf ve ıartlar herıl• komlıyonda ıörtleblllr 
6 - Taliplerin belli belıelerl ve muvakkat teminatla · 

rını ha Yl tekhf mektuplarını &hale taatlnden en ıeç bir 
ıaat e•vellne kadar komlıyona makbuz mukabtlt te.hm 
etmeleri lüzumu llln olunur (Pottada vaki ıeıatlrmeler 
muteber deilldtr ) 

4 - 1 - 155 

Balıkesiı· Askeri Satın 
• 

Alm<t Kouıisyonıındaıı: 
1 - Balıketlr blrllklerlnln bir Hnellk thtlya,ları 

elan 33 ton ude Y•i• · kapalı zarfla ekıthm•y• koaul
muıtur. 

2 Tahmin edılen t.edelt 34650 liradır . 

3 Muvakkat teminatı 2391 lira 75 kuruıtur. 

4 - ihale ıl -7 939 .. ı. ıünl uat 11 de Balıket&r Kor 
Satıa Alma Komlıyonu bıa .. ıada 1•11ılacalctar . 

4 - 1 -- 132 

Balıkesir AskeriS<ıtın 
Alnı•• Komisyonundan: 

1 - Edremit Berıama bırlıklerlnln bir aylık ıhtlya, . 
lan olaa 80 ton •n kapah zarfla eluıltmeye konulmuı· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli Rergama unu için 5062 lira 
50 kuruı, Edremit unu için 3850 lira olup lktıl birde• 
ceman 8912 lira 50 kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminata Berıama unu içi• 379 lira 
69 lıuruı, Edremit unu lçfa 288 lira 75 kuruı olup fldıl 
birden coman 668 lira 44 kuruıtur. 

4 - ihale 28-6 939 çarıamba 16nü Hat 15 de Bah 
ketlr Kor Satan Alma K.omlıyonu binasında yapılacaktır. 

5 - EvHf Ye ıart !ar her 1G11 lcomlıyonda ılrGlebtiır . 

6 - Tallplerla belit belıeler Ye muvakkat teminatla· 
rını havi teklif mektuplarını (,oltada ••ki aeclkmeler mu
teber deilldır.) llaale ıaattndea ea geç bir Hat evvellae 
kadar komtıyoaa maldtuz mukabılt te11tm etmeleri llsumu 
ilin elunar. 

4 - 1- 141 

B<ılıkesir Askeri Satın 
Alnıa Koınisyonundan: 
1 - Kor &1kerl hHtahaneılnln Itır ıeaelllc llatlyaçlar1 

olan 14 ton koyua eti kapalı zarfla elıullt!lleye kanulmuı
tur. 

2 Tahmin edilen bedeli 63 - O ltrad1r. 
3 Munkkat teml•atı 472 ltra 50 kuruıtur. 
4 ihale 28 6·939 çarıamba ıOnü eaat 1 J de Ba· 

hkeılr Kor Saha Alma Komlıyonu blna11nda yapılacakhr . 

5 Enaf Ye ıartları her rDo komlıyonda ı~h6lebl · 

ltr 
6 Taltplerln belli bel ıeler Ye muvakkat teminatla · 

r1nı havi teklif mektuplarını (poıtada vaki ııclkmelPr mu 
teber defUd ır . ) ihale ıaatladen en geç btr taat e•veUo• 
kadar komlıyona makbuz muka btltnde te1llm etmeleri il· 
zumu ilin olunur. 

4 1 -- 142 

R<tlıkesir 1\skeri Satın 
Alına Koıııisyonundan: 

1 - Suıılırhktald bırltklerlnln bir Haeltk lhttyaçl•'1 

olan 40 ton 11fır eti lcapah zarfla elıutltmeye koauı111ut .. 
tur. 

2 Talamln edılen bedeli I0.800 liradır . 

3 Muvakkat teminatı 810 liradır . 
4 ihale 29 6 9l9 perıembe rilni Hal 15 de B•ı· · 

keatr Kor Satıa Alma K.omlıyonu blnuında yapılacaktır · 

S - Enaf •e tartları her ıOn komlıyonda 16rftleblllr· 
6 - Taliplerin belli belıeler ve mu•akkat temıuatt. · . ... 

rıoı ba vl teklif mektuplarını (poıtada vaki ıeclkmeler 11' 

teber defıldlr . ) ihale ıaatlnde en geç bir 11at evvelin• lı' 
dar lıomtıyona makbuz mukabılrade tultm etmeleri il•" 
mu ilin olua'9r. 

4 - 1 - , .. , 

----------------~---______,,/ 
da, Ankara M.M. V.L V im ~r l ı tı Sa tın Alma Kom1•1°., 

' larında 16rülebllır . 1 
t' 6 - Taltplerln belit bel ıeler ve muvakkat teaaı11• .,1, 

rını h•vl teklif melıtaplarını ihale .. atıntfen e'9 ,,ç ullll' 
Hat evveltae kadar komtıyona makbua mukabili tı• 1,, 
etmeleri l6zumu llln olunur. (Poıtada valcl ıecıklll'' 
muteber tleitldır . ) 

5 - Enaf ve ıartlar ber ıOa kemlı1oada (lttaab•l- 8&11ldıiı J•r: Vall1et Matbaa,ı-Balıkeılr 


