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Türk - Mısır paktına 
ehemmiyet atfolunuyor. 

Gafenkonun Ankara ve Atina seyahatı 
Hıriciya Nazırının ziyaretleri ıırafında nısriyalla ~ulu~ı~ Romın gaı1tıleıi Balkan 

Antantının ehemmiyetini tıbırDz attırıyorlar. 
ıl karıılan · ot bahlı mnzu~ e1feıpe~t~ 

B6kr~f · Jti (A.A ) - Ra· sempati Jıanll • ,, bn b fılıto de f~Jlo ~·· 
hemmlyetl "' 

't!'!!lL""'!"!'!'~~~~~~~~-.-·•··-·· """!'!"'~~""---!"':tl""""----- dar ajanıı btldlriyorı 11uıt1r , Buaua • m•kıedl'f 

Mı•ır Hariciye Nazırı bu g~n •acıt 17 de /atan- Roaıq•a1a ıaze~eJerl , Rp. çok bQyüktQr. T4rkt1ede bu (ieqe aynı bl11lyatla.iırkt Ati 
manya Hariciye Nuırı 8 , ıbaret münuebettle ""k~a .... da 8. Gıfetılu,,u kartıl~ 

6uldA bulunacak. Yarın Camhurreiıimi~ tara
fından lıa,,ul edilecektir. 

f TM k doıtl" • .. . 
Ga en\lo Q ~D u .a • e Ati ıeler Romea '-'' mak ,,.10 hararetli hnırlıl( 

- l lh " ıı ... nayı ıt1aretlertne ıeaıı ıG .. ıu teııhOr eri, ıu lar yapılıyor . Balkıa lataa· 
tualar t•h•lıt ı ••••• et· Uklal ıçtndı çılıımak •• tı tının bOtft• dtf.r dt•lttlerl 

Aekara, 1 (Huıual) 
Mmr Harlclye Maswı Aı,dul· 

fettah Yah1a P•J• yarma 
(buı6a) Mat 17 de lıtaabu 
ta ıelıcekttr 

Bu slyerete Ye pakıad• 

tmzalaaacak Tlrk M111r pak 
hna elae•ml7et atfetillmek · 
tedtr. 

Cumlaurrelıl lım•t 
la6nQ paur ıünti M11ır Ha · 
rıcıre Nuanaı kabul ede 

celıtlr. 

Kabuldaa ıenra ekeelinı 

Abclulfettah Paıa Hariciye 

Veklltmlale lalrltkte huıutl 
~renle Ankaraya hareket 
edecektir . PaaarlHI 

rint saat 9 35 
de Aalıaraya •armıı o\ank
tır . Nes1r, oılo Baıvekıl Ke· 
fllc S.yclamı, Büy6k Mıllet 

Meellıt Relıl Abdulhahk 
Re•d•yl styaret etiecektır . 

Ôjle yemeflnl huıuıl ol
•r•k M11ar ıeftretbınHlnde 

YIJe•ekttr. 
Ôileden M•ra AtatGrlıün 

kaltrtnt slyaret ederek, btr 

' 

~eleak koracakbr. A101 ıQ· tlertyeden hareket etmedtn mekte •• lau ziyaretin bil rakkı etmek mOıter::.~·::~ ııbt , Yunanlıtan da , eaer• 
nl\a akı••• misafir ı•reflne ••••l Aaadolu ajıaıı muhl.. ylk ebem•lJ•tlal tebarib. lertyle btrtblrle• L .. ona· jlk bir de•l•t retııntn hl· 
Ş11srl Sara~otlu •• Bayan ettirmektedir. lunan ık ı memleaet kim tdareıt altında, yeni 

ı birine: ki fıaı clerlo Lı. 
Sara~ol u tarafından btr zt- «Tlmpub ıazeteal, «B. Hbetlertnln in t• yeni kalkınma H teraaal 

«Tlrktye Hariciye V eki L t•ektt 
yafet verilecek, bunu bir Gafenkonua Ankara •• Att . hl11tyat ı le taalp • duJ· merhaleleri kaydeylemekte· 
kabul reımt takip edecek· ı .. ıa •IJ:a~eltal ladeJ9ln ür naJı ZIJareU• baıhklı yazı · olan Rumen efklrının dır . Balkan .lntaohnı dolu· 
tir ktyeye ıttmekte olduium· una 16Jle baıhyor: ıular1nın birer aluldlr. ran Atına ,aktlnıe dıter 

Salı ılnG lteffk Saydam dan tiolayı ltahttyarım. Eme· B . Gafeoko, Türk top· Gazete, bllallare, a. Ga· lkıtlerl ıtbt, Yunanlıtae da 
ı . alaıtakl 

tarafıodaa \tı,. ı.Elyafet verile· ltmtz, a11rhk mlıauebetlerl I raklarına ayak butıiı da fenkonun Anaar•P bütün 1a,retlertnl Balkae· 
1 dı~ı nutkun 

celr,akıamı da Mmr ko•ıoloı mlzl tak•lye etmektir.» dlkadan Ufbaren urnumt bir z lJafette ıôy • • lar mıotakuında ıulhun •• 
!=---""'""'-=-- 1 rak Ro· haneıl ziyafeti •e b ir IUYare bazı parçalarını a a ID fQrlı an tantın muhafazall eeerlne 

çarıamba •ilnl lran 8&y6lı lngilterenin azminden fÜphe edecek meo Har c ı ye Na ıırın tahılı etmektedir. 
R betlerin te B Gaf en-

elçılıtıade ziyafet •erilecek ur. omeo mOnu• ı Gazete nihayet , 

o rün akıam nazir Iıtan Zorbalar bı·ısı·n ler k ı· melini t f' fkll ede~ıı:~~I~~;. konun Aokarada radyo ıle 
bula hareket edecektir . ıarahatla teıblt • oeıredllen Dlf! .. jına temu 

dedlyor ve diyor ki: ederek baı m s kalHlnl 161-
A bdulfettah Yalaya Paıa A h k k t 1 rla Umum 1 arp ÇI aca lr Türklerin u Rom•D e le blttraaekted ı r: 

Ankarada !kameti eınae nda aJ• l ftlbak ı ka , büyük Avrup 
11 

B. Gafenkonun T6rk mi· 
eaıtıtOlerl, 16r6omefe dejer 
yerleri ıeuceklerdır 

Mıear Hariciye Natıra lıken· 

/ngilizaskeri he 
yeti Anlıarada. 

Aalcara, 16 (AA) - Ge· 
aeral Ldun ldarHlnde in· 
ıtlız tek•tk laeyett bu ıln 
Anlııaraya muvaaalat etmlt· 

tır . . 

Eski ingiliz Hariciye Nılln Edın Pariıte mühim bir 
konfe11ns 11rdi. 

Parlı , 16 (Radyo) - in 
ııltuealn eekı Hariciye Na · 
zm Eden Parlıte Ambaea 
d6r tlyatroıuncla eaternu 
yonal vaziyet hakluada bir 
lıonf eraoı nrmıı, laıtlız-

b 1 e IDU" } dil ehemmiyette biri lr n let•ne hitaben ı&J e t 
d r Türk· H 1 t•blh yazlfelerl var 1 • ıözler. kendi a r 1 c Y e 

h rot11ı1et1· Bal ler, boiazların • e T ye N•zırını Roananyanın · 
d ..... ,, u d l " ne, Rumenle r e "'f'P t kaa milletleri tle oıt u •e 

oeaare h b ı ı nanın urblıt l ııoe ıulh anuiarının a trc 1 

ederler. Bu ıld mılleltn müt tellkkı eden bütOo Romen 
rnOıterek Ü 

t erek 'faz ı feleri •• d B milletin n hl11t1abD• tere · 
mukadcleratları,araların ad, la mH• olmuıtur. 

l teırthlr e ı · d «Ba · 
ikan Aot~nh t • dG il Unı•euul ıazetul e , 
mıı olan kardet teıaoü n kan teıanldO» hı ıhtı altın· 

Enterna•· b akale· 
1ai laml aıtu111ıttlr da n•ırettıjı it oaım 

ispanya Alman-ltaly an 
ittifakına yanaşmıyor. 

f ran11z doıtluiunu tebariiıı: 

ettlrmtıtf r 

Eden Şark H Cenubu Gaı · 
bl Avrupuına verdıt ı ga 
ranttlert hazarl ııı tt ıkt "" ıonra 
lnıılterentn müth •ı ılllhlan
maia ha•ırlılı 6aerlode dur· 

yonal hadtıeler, Roman'• ı tnde, Balkan Antanta kon
ve T6rkıye1I, aynı ıeflntn ıon lçtlmaından heri 

(berin • h ı ı hareket halli lh ıeç•D d6rt ayın tarl ÇH n 
B hıt , ıu u •-J e bulmuıtur P yapıyor n di yor a l: 

1 ı ve ıı- h 
muhafaza 1ar1•l er Bu dört ay, umumi srp· 

• amt,etl, 
tıkl l l •e mülk ı t~ın ten be rt g~çen d eYreler için· 
mOdafıt azmi hllttıdır . de, ılyast tAh av•\lHer ile ar · 

d dola· ---~~~~~~ 

Romada bu hususta miizake-
reler cereyan ettiıf i •Öyleniyor. 

Partı, l 6 (A.A .) - Ma.i 
' 1dden btldlrtllyer: 

1 
ltomada cereyaa eden ıon 

t•IJ•n-lspanyol ı&rGıme 
l..-ı "•a11a.la bir ltalyan 
-lıpan1ol - Alma• a1kerl 

••ktuun l•aa11 me•zuu 
:•hıelduiu bılcltrllmektetltr. 

"Duala b.,a ber hpınyol 
.... l er •rlaln bn,ık bir k11mı 

"'" b6yle bir pakta taraf · ,,, l 
t 0 •adıkları 16,lenmek· 
•dır . 

1 ıı. 'Panyol a11'erl ""' bahri 
'Jetıaın tiOn ttalyan aeke 

ti 
b t•flerlyle mGHkerelerde 
._ lll"._dutu •e Serrano Su · 

ı:' ile Kont Cıanoaun bu 
1 aal•atıda hazır buluaduju ..._ . 
ı ..... •Yol telıraf ajaa11 tara-

" '" btltitrllmektedtr e •. 
~:"'• l.eraber hpany.-1 mat· 
t't •tı bent• lııu laaberl oeı· 
it,. "•.&ttı lçto Ma tlrftl• .,. 

ti bt .ı 
'-tı r pakt imsa11na ıta 

'• ~ •uhalef.t ettljl zan· 
it •ıl ol1aaktatılır. 

'1' •-.. 16 (A A ) - Stdaal 
~'-••ıa laır muhaıtlrl•e 
~tta t.ulunaa lepa•ya 

'· :,. Dazm Serra•• Su 
•ta•nyaaı• halya, Al· 

S,' ~. Porteklale olaa 

"l-. .. meth •• .... 
it. Mu•atleJla, tie· 

molıraatlerln •e enlann t•n 
ber içine alma teıebhtblerl 
nln aleybtnde bulua•uttur. 

B. Serrane Suner demfı 

Ur ki: 

- halya, Almanya ve 
Portektzle ola• dostlutumu· 

sa Hdık kalacafımız iti · 

lrlrdır lapal'!faDID mütkGl 

lıtlh iıı harb ini kaybetmesi 
için büttn rayretlerınt ur 

fetmtı olan ve halthu1rda 
reunea ıırltmlı ol dukları 

ta•hhGtlerln ~erine ıetlrll 

metini mltemadlyen teh ir 

etlen dnldlerl, o doıtlanmıza 
terclb edeceftmtzl tahmin 

edenler, lepaoyanın düıma· 

nı olaıalardır . 

Sazı memleketler, ıulhua 
kendtlerlntn mihteflt olduk-

ları bazı hak11zlıklarıa tda · 
meıl •• dl fer memleketle · 
rtn teastlt mAaa11na ıel.,.k· 
te old•lu ~•ıüaceetncle bu
l•nuyorlar. 

Bası memleketler, ••• 
leketlmlzln lnktpfıaa maal 
olmak lçlD İıpaoyaaın etra · 
fıoda bir ıktlaacli arif idare 
yQcutıle ıetlrmek lıtlyorlar. 
lıpaaya , kendlılal tlaata et· 

mele ujraıan Yahudi Ç••· 
t.erlal kır••la baamln. 

muıtur 

Edan ıoyle demlıt ı r: 

«- Korkuya dAyanan Ye 

korkuya müracaat eden 
bir ılyaHU hiç bir millet 
kal:twl edemn. Ioıllterenln 

ılyHetl bu deitldtr. Fraoıa 

•• Iaıtlterealn kararlarmdan 
ılphe ecltlemez. Rızım as.· 
mtmlzden ılphe edenler ha· 

H. Edtn 
taya .llıerlu. 

Zorbalar blbtnler ki ı.bundan 
umumi bir harp çıkacak· 
hr. 

Sulha dofru hıktlıl yol ıu· 
dur: 

Hakemlık Ye uzlaıma . 

lıt ... bu eebepler en Tür· azı değ ımelerl bakımında• 
yıdı r ki 8 . Gefenkon~:.,,..,ı - en senglndlr . 
k lye yl z yaretlo 0 e ıkl Çekoılovakyenın parça 
yeti pek büyüktür ve lan mail 'fe Arn• yutlukta 

hlulyah ı 
memleket efradının bir himaye ıdareel tHI• 0 un 

üdünOD l 
Türk Romen t~••0 ıll muı . Tuna •• Balkan ar 
luymetl hakluada iki m e munzeneelnl deitıtırm ıı •• 

l bir tıyl · f 
Un itimadını yen aynı zamanda ranıa •e 
tiınt teıkll etler. laıllterento ılyaeetlerl tle 

Gazele, buDıi•0 ıaora, B. mlhnr de•letlertntn ıtyaHl · 
Gaf•nkonun At1••1• styare~ lerl Ozerlnde de derin teıtr 

lngiliz • Sovyet esasları 
tesbit ediliyor. 

ler yapmııtar . Bu detııık l tk· 
ı .. r, Balk ıan Antant ının ı lyA 
aetl üzerinde tH lr yapmak · 
tan ds hali kalımudı . hal 

Balkanlara ayak yanın 

buma11 , Yunanld•n 
hudut-ve Romanyanın 

lan üzerinde yeni 9 asl1etler 

thdu etGı l ttlr. RomaDY•r• ----------------··········---------------------F ransanın Moskova Molotof dün lngiltere ve 
elçilerile uzun milddet 

Londra, 16 (Radyo) -
Halk KomlHrl Molotof bu 

16• leıtltere •• fran,.aı• 
Moalco•• elfılerlal kabul 

et mittir· Bu eeaada Halk 

Komtıerl llua vt•I Potemkln 

de bas:ır '9uluamuıt11r G6· 
rOıme iki Hat kadar ılr· 

mGıtlr 

Eıu •eselelere leıbtt edil 
mlı Dazartle bakılmaktad1r . 

Bu 16rG9me aettceelnln ta 
mamlle millalt eltiulu mer· 

la.ezladecftr. 
1' ( A. A. ) -

So•y•t HarlclJ• Halk Komi · 

/ngiliz Kralı 
Amerika dan 

ayrıldı. 
Loatlra, 16 (A.A) - in· 

ıtltere Kral •• Krah9esl 
l•ıtltereye dinmek lzere 
bu ıD• Kanada dan ayralmıı · 

lardır . V epurue harelreUntle 1•• 
elli a,ı. kiti ... ~ur ltuluamuı-

tur. 

göra,ıa. 
ıerl dna f 01ılıı:·Fran11• hl . 

ytUc elçllerll• ID•ılter• Harl· 
clye Nezareti Deniz [)alreıl 
Şefi StaDI' kabul etmlttlr. • 

Ve iki ıaatt•D fazla ıörüı · 

111nıuu . 
T ... •jant1nı• bıldırdtilne 

16
,e So•y•t Hariciye Halk 

KolDlıet lffl mehaflİfndekt 
ıattba bu tik 16rGtme neti· 

1 tD •• Fran11s - lnıllts c•• • 
mettolertDID tedktlıtnln tama· 

mll• .. aıbet oldulu merke· 

• •• ~ •• u,. 

1 
ım• l hudutlarıaı• 

•• ıoce, f 
_ .ı ar••• yası,.etlerl 

~U•••-• det•ı••t· M•car ve Bulıar 
tadılcdlll art••f · kendııt la 
ıılter• •• f ranıaaıa tek ta 
rafh ıarantderinl kabul et·• 
mtı ve Almanya tle elaa 
m6Duebetlerlode .,.,la •1•· 
leımeler vuk~a ıelmfıtır 
Yananldanda da larlltereala 
tek taraflı ıaranttılnl almıı· 
tir. Terkiye ise, Iaııltere ile 
k•rııhkh pardım anleıma-
11 akdelmlı. SoYyetler Btrlt · 
il ile doiruclan doiruya te · 
maıl arını yeatleıtlrmlı •• 
franH ile faal milaakerele· 
re baılamııtır. Balkan Aata 

(Sonu d6rdlncl1 ıayfa.la) 
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Türk -lngiliz taşma
sı ve Alman matbuatı. 

Alman matbuatının umu 
mlyetle l iirklye ve ba11eten 
Türk -loııltz anleımaaı ha
kkındak i netrlyah devam et 
mektedır. 

Bılfarz 2 haziran tarihli 
Alman gazettler l, umumi 
harpte büyQk bir nem kaz 
anmtı olan Alman deozcıJe. 

rlnden Amtral Soucbooua 
70 ncl yı tını bıttrmeıl mü· 
naaebettyle amira l bakkıo 
da birçok ıttaylt\ı ir makal 
eler yazmaktadırlar Gazel 
eler, bu arada 1914 aenu 
inde amlralln lsumarduı al· 
tında bulunan G6btn ye 

BreılaY ıemllerlnln - ki 
btllhere Yavuz Y e mtdılll 

lıhnlerlnl almıtlardar - na 
ııl Me11laa bofazındaıı ıeç 
erek b6Uln Akdenlzde ve 
Etecie bir tek lagtllz veya 
Fraa11• harp ıem l ılae 16r· 
Gnmeden Bolazlara kadar 
ıeleblldtklerlnt anlatıyorlar 

Ye bu ıemtlerln ve dotay11. 
t1le Amiral Soucbonua Bo 
fazların mOdaf aaaı bakım ı 

adan ne kadar muazzam 
btr rol oynadıfını, T6rktye 
Je ne b6,ok bir yardımda 
bulunduiuau ehemmtyetle 
tebarClz ettiriyorlar Hettl 
Berl•ner B6nenzıetuoı ıaz 
eteeı, Çarhk Ruıyanın takı 
razını, Soachonuo lıtanbulu 
ve Bofazlara bGUln kudret 
ve bütiln mebaretlyle mOd 
af aa etmeelne atfeylt1or 

31 Tarthll Frankfurter Ze
ltuoı ılyaıi aht •Jerltler bat· 
lıklı btr yaz111ad110 Tarktye 
ile P'raaıa araaında Hatay 
meaeleel bakımıadan yapı 

lan mOukerelerl mevzuu· 
babı ederek, Hatayın, Tcır

kı1e1ı aYlamak için bir yem 
tetktl ettlllnı ileri ıGrüyor· 
Ancak gueteye ıöre TOrkl 
yenin ita ıüo Franaa tara· 
dan idare edtlea topraklar 
Ozerlndek ı metalebatı H!ltay 
Jle bttmlyecektlr. Hıtaydan 
maada llalep, •• batta za
man ile, dlier bazı yerler 
de tıten~cektır. Yalnız bu 
ııbt mubadele lılerlode aa 

de btr taraf klrlı çıkmaz, 

bllakfı her iki taraf da ce· 
bı danaomak m•cburJye· 
tıodedır. Türkiye Hatay ka · 
zaocını çok pahalı,. acı 

yecekttr. Zira bu ıurttltı 

tlmdlye kadar keodlı!yle 

•o•tça yaıamalr lıUyen ha· 
sı de•letlere muarız bir blo 
ka iltihak eylemlt olmakta· 
dar. 

1 Haztran tarıh!t Deute 
ehe Allıemetne ZeUunı TClrk 

- lnıtllz aalaımuıaın Ro 
made uyandırdıfı aklılerden 
bablı uzun ~lr muhabir tel 
ırafı nıtretmektedır Gaıe 
tenin Roma muhab!rlnlo 
bıldırdJj lne ıöre, anlıtmıı 
nın tllnını oldulrça sakin 
karııhyan İtalyan reıml me· 
bafdloln ve ltalyan matbu 
atının kan••!'· TOrktyenln 
Hatay ve Şımalı Surlyeoln 
bazı kı11mlarına mukabJl 
lreadaıtoı demokratik devlet · 
lere ıattıfı mekezlndedtr. 
Hu mebafıle göre TOrklye
nla lnılllz anlatmuına hn 
zaladaldan ıonra ılerJ ıürdG
ıa eababı muclbP, yine Türk 
devlet adamlarının beyana · 
tı ile tekzip olunmaktadır. 
Yani : Ytae muhabirin btl-

dlrdtğ lne göre loııltz- Türk 
anlaıtn ıının stratej ik eht-m · 
mlyetl h&kkında Romada 
mevcut kanaat Londrada 
bu huıuıta Yerilen netice 
den farklıdır Bu huıuıh 

Tevere g ze lPı' b!r m knle 
neıretmltllr' Bu makal~de, 
İtalya ı le vuku bulacak bir 
harp halınde logılterenln 
Akdentzdekl ftfoıunun mG
blm bir lnımmı geri çekmek 
mecburiyet inde kelecaiı 
lıuvntle muhtemel aörül
melde ve TGrk l o ıılt& 
anlaımuının bu tbllmal ıöz 
önünde tutularak meydana 
gettr&ldtil, yanı lnıtlterenln 
Fıltatın, Irak ve M11mo mil· 
clıfaaeını ylae mOttefıklerl · 
ne barakacalı ileri ı6r6l · 

mektedır. 

Yine 1 tarıhlt Berllner 
Böreenzlntuog, Türk - in 
glllz anlaımuıodan ıonra 
Balkan pa~tıınn ciddi bir 
ıurette earaıldıfından bıhlı 
uzun bir makaleelnde, ber 
mutad, Balkan Y aramıda11-
nın, bazı devletlerin hata11 
yQzünden beynelmilel elya
aet karıaıalıklar1na karıt · 
talını ve bu y'1sden, Balkan 
Paktı hakkında bugQn ıöy · 

lenen veya yazılan bır~ok 

(Sonu d6rdfiocü ıayfade) 

Çocuk limanı 
Çocukları ıt:nç yaıların 

da denize alııtırmak H d•· 
nlzle al akalı meıleklerl ktn· 
dtıtne HTdlrmek için Sov . 
yetler Btrltflnde denız Ye 
yabut neb!re ıahtl bazı ı•· 
birlerde bi r çok ıenedeo be. 
rf, «Çocuk l ıman» lara vQ 
cude geUrtlmlt bulunmak. 

tadar. 
Bu limanlardan birini hıı 

kıl eden Bak6 çocuk limanı 
Oç aeneden bert faallyette 
buluDmaktadar. Her yaz, Ha 
zer deolzt ıahthndelıli bu it 
manda 300 kadar çocuk ei 
lener6k denizcilik öireomek 
tedır . \" azm her gün bu it 
mana balla kOçOk yelkenli 
ler ftloıu, genç kaptanların 
ldarealnde denize açılmakta 
dır Çocuklar, denizde ıe · 
zlnt ı ler ya pmakta ve hattl 
BakayA 3 O ili 50 kılometre 
meeafcdekt adalara tedlırık 
.,,.tutlar1 tertip eylemek -
tedir. Bu çocuklar araeıoda 

temayOz edenlere , çavuı, kap 
tan, yatman ıtbl Onvanlar 
teYclh edilmektedir 

Bunlar f çtode bfr çokta 
genç &uslar vardır. Limanda . 

ayr1ca m6teaddll kabinler 
vardtr •e burada çocuklar, 

nllhlyettar bahrtyelelerln 
tdaruınd~, iki deniz ıeztıl 

aruında, telıfz teknlll, ge 

m lcl ltaretlerl ve ıe1rillefer 

e111lan öiıenmektedır Ay· 
rı c-ı gene bu liman merbut 
bir ufak buharla mütehar· 
rık m ektep ıeınlı lnde, ço 
coklar, kaptan köprOsünde 
dOmende veyahut telıizde 

oabet almaktadır . Çocuklara 
muhtelif ıemf tipleri hak· 
kıoda da pratik malihn•t 
veralmekte ve çocuklar, mo 
deller de tnıa eylemektedir . 
Ltmaoda b ir yOzme mekte 
bl ile vaterpo'e kulub6 de 
\'ardır . Hu limanlardan çok 
lJl neticeler alıamaktadar. 
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SEHİR HABERLERİ 
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- .i 
Valimiz 

Dün Savaştepeye gidip 
geldi. 

Valimiz Recai G6rela dün 
SaYatlepeye aıtmlt, tedlc ı k 

Ye tefttılerde bulunduktan 
ıonra a •det etmtıttr. 

Muülı Valisi şehrimize 
geldi. 

Malatyadaa Mutia Vahit · 
lln• tayin ıtlı 1mlt olan lb 
rahim Et•m Akıncı dlakO 
Bandırma trentle lıtaabul· 
dan tebrlmlze ıelmlttfr 

iş Bankası mü
dürü değışti. 
Ankara, (Huıuıl) - Ba· 

hkeılr it Banka11 Mild6r0 
Calip AyYahk tubeılne ve· 
rllmtt, yerine de Buna it 
Baokaaı MOd6r'1 tayin olun· 
muıtur. 

-..:.ı •• 

Hususi mıUeplerda oku-
yan talebenin olgunluk 

imtl~ınlan 
Bazı azınhk Ye yabancı 

Uaelerlnde huıuıl taltmatoa
melerıae tevfikan haziran 
devrut imtihanları nın ıeç 

J•palmaaı dola7ı•lyle bu 
mekteplerden mezun olacak 
t alebenin, rHml ltıeleran ha· 
ziran devreıl olıuoluk im· 
tlha•larına lttlrak edeme 
dılderl anlııai mıttır. Hazi
ran deneet me:ı1unlar1nın 

h•zlran olıua luk tmtlhaoı . 

na ıtrmelerlnl lıtlyen mek
tep idareleri buna 16re icap 
eden tedbirleri a lecalılaıdar. 

Hususi mektaplard& alınacak 
ücratıar: 

Maarif Veklletl, buıu.ı 

TGrk azıDhk Ye yabancı 

mekteplerinde talebeden 
ücret ahnma itinde bu mek· 

teplerde tatbik edalen t•h· 
mat name laGk6mlerJne rla -

yet edtlmedtff Dl aörm6t Ye 

bir tavzlhaam eıöodermııttr . 

Buna ıöre bütllo huıuıl 
mektep idareleri her dört 

yıl bıtınC:fa · yatılı, g6adGzlü 
talebeden alacakl arı ücret 

miktarını Vekalete bildire
ceklerdir. Alınacak Chıretler 

hakkında bu mekteplerin 
tallmatnamelerl tatbik olu 
nacak ve def:ıtkltk yap ılına 

VekAleUn muvafakati al ıoa 
cakbr. Tenzllltla alınacak 

talebe için kabul olunacak 
eaaılar Veklletln hıvlblnden 

ıetmlt bulunacaktır. Türk 
çocuklarının bu mekteplere 
paraıız olarak ahoabtlme· 

.lerl Maarıf Ve"iletının m\i 
ı adeeıle olacaktır. Paraeız 

veya teoztlitla olarak mek
tebe al ınacak ta lebe bu tan· 
zllit veya meccao ıltk karıı
laiı olarak mektebin bedeni 
tılerlnde çalııtırılamıyacak. 
tır . 

Taksitlerin! vaktinde vermlyan 
talebe: 

Huıuıl Tlrk mektepleri•· 

Tekspor gençlerinin gezisi: Öğretmen oku-
Te ks por /unun sergisi ... 

KulObüne mensup 5 ki şilik bır bugün açılacak. 
bisıkletci ıurubu yarın Bandır- Bu fÜD Ôiretmeo okulu 

maya gidecıkler, IOn llDlf talebeal tarafından 

T k k l""bO bir 9ay ziyafeti •erllecektlr e ıpor u u ne menıup 
blılkletcılerloden Mehmet, Zt11fete muhtelif HYat, oku 
Ah, Fıkret, lımall ve Ahmet- lun daha ancekt yıllardald 
t mat '-kal bt mezunları da Yet edılmıtler · en u ete• r ıuıup ya 
nn ıabah Bandırmaya bir dır. 
gezlıl yapac:aklardar Ça1ı müteakip talebe•la 

- ............ . 
Tekspor 

.,, 

Ku l O~ünün genel toplantısı 
bu ı~şım ya»ılacık . 

Bu ıOn, ıaat 21 de Tek 
ıpor lculabonon ıuıel top 
lantm kendi kulOplertnde 
yapılacaktır. 

Sekiz aydan beri faalt1ette 
bulunan Teluporun bu ak 
t•mkl toplantııına ebemoıl 
7et ad edilmektedir. ÇOokt, 
üç 1' ulabon bırletmeeıne ta · 
raftar olmıyaDlar, bu gClo 
aktam dOıOndüklerlnl açık 

ca anlatacaklar ve balıha 

zarcla durgun ılden ıporun, 

ne ıuretle hız alabueceit 
üzerinde ' görOtmeler 7apa· 
caklardır. Onun tçın bu ko 
nırenln harareth olacoAı mu
hakkaktır. 

KuU~bGn f aallyet raporu 
okunacak ve idare beyet ınln 

Hkızden btte ındlrllmeal me 
vzuubahı o ıacaktır. Buadın 

ıonra dilekler okunacak ve 
idare heyeti tntıbabına ı•· 

çlleeekt&r. 

- .., 

Sıühk f ilimleri gösteri· 
lecek. 

Sıhhat, içtimai ve Mua 
venet Veklletl, tehrtm ız Slh· 
hat ıajhk propatında fılim· 
lerl 16nderml1tı r. 

«Anne ıOdQnQa luymetl ye 

11fhk korumata alttmalıı 
ve bunu baıarabtlnaekı 
adında"& hltmler, pazarteet, 
ıah pertembe ve cuma gGn· 
lerl Halk ıloemaeıoda eaat 
15 de Ye aynı 16nlerln ak · 
t•mlarıada Halkevl ıalooun · 
da halka bedava ıaıterHe · 
cekttr . 

de taluıtlerlot V aktlode ver· 
mlyen tatebenln eaıel ımu
banına barakıldıiı anlaııl
mııhr. Maarif vekileu hu 
ıuıl Türk mekteplerinin bu 
glbl uıu lıüz hnreketlerle ta . 

lebeyl enrel imtihanına bı

rake mı yacıık laran1 , yalnız 

ıene ıoounda t ıudlkname 

ve dlploma,aunı vermtye. 
aeklerlnl a l akalılar" bıld ır 

m•ıttr. 

Hususi mekteplerden çıkarı
lacaklar: 

Huıu.ı okullardan kkU 
olarek çıkarılacak yeya ken 
dııtne mecburi tasdikname 
verilecek talebeler hakkın 

da reeml mektep!erdekl 
muamelenin aynı yapılmaıı 
kararlaıtırılmııtır. 

bir yıllık çahtmalarını 161 
teren reılm it ıerılıl mera· 
ı l mle açılacaktır. 

Serıl btr hafta zlyaretcl 
lere açık bulundurulacaktır. 

lzmir Ooğanspır lsıan~u
lı o ~ çti. 

lzmtrla milli ıGmeye da

hil Doiaoıpor kulübCl dün 

kO elupreele lıtanbula ıeç 
m itlerdir. 

Bu glln, ilk maçlarını Be 

tlktatla Ye tk•ncl maçlarını 

7arın Galataaarayla yaptık 

ten ıoara puarteel ıGnCl iz· 

mire d6aecekl erdır . 

ldır11 Hususiye üç ayhk· 
tın ıınyor. 

ldarel buıuılyedf'o Gç ay · 

lıkh m•IAm eytamlaran ma 
aıtarı d6oden itibaren Zıraat 
Bankaıı tarafından verilmek 
tedır . 

_ ,.. .......... . 
Gönende 

2 8 Haziranda pıhlivao aü
reşlari yapılaca~. · 

G6nen, (Huıuıl) YeııJ 

Ganenlmlzde her yı l yapıl 

makta olan pehlivan ılheı· 

lerl, bu yı l da 28 hul;ao 

pazar 1iln6 büyGk btr 16 

ret tertip ed,lmlttlr. 

Kaymakam Nurettlnfn Ye 

Maarif Cemiyeti Retıı Ahmet 

baıkanhlında J•pılıc•k ol · 

an bu gClreıtea ln baıılatını 

kazamızıo yeıaoe kGllür JU· 

YHt olan orta mektebe ve· 

rılecelu lr. 

Ogün yetil C6nenlmize 

gelecek olan eayıo mleaffr 

lerlmlz tçlo tlmdlden ıhzarat 

yapılmıt ve btl ha11a ı fala 

kaplıca larımız eı:ntrlerlne en 

ucuz f ı at la verı lecoktır 

Güreıler ln heyecanlı ve 

iddialı olma11 fçlo Türkiye· 

nfo btr çok pehlivanl arı da

vet edılmıt ve hepıl de o 

ıiin gelmeie ıaz Yermlt 1er· 
di r. 

Sata 80, baı altıDa 60, 
50, 25 ve 10 lıra ikramiye 
verilecek ve maflap olan · 
lara da yüzde yirmi lkrftml · 
ye verilecektir . 

Çayderesi 
- . 

Kanalizasyonunun yaptud-
masına davam edil~cık. 
Şehrim iz Çay derealade ya 

pılmakta olan kanallzu1on 
it i bir bayii flerlemitUr. 

D6rt ylz metrelik kıımı · 
na a lt ketlf Ye ıartnameel 

muclbloee on beı ıCl• mild
detle a~ılı ekılltmeye koaul
maaıaa Belediye Mecllıt ta · 
rafından dGn karar verılmlt 
ve bu yıl derenin kıımı •za
mtıl 1aptınlmıt olacaktır. 

RADYO 

- ANKARA RADYOSU 
DalgtJ Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kcı. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74m. 1519SKca. 20 KYV. 
T.A.P.!1,70.. 946SKca. 20 Kvv. 

17 - 6 · 939 · Cumarttsi 
13 30 Proiram ) 3-35 T 61 k 
müzıfı 1 - , . . , . - Şata 

rabaa petre•I. 2 - Dede 
ef. - Şetara ban tarlnıı - · 

G6zümden 16nllimden git · 
mtyor. 3 Sadettin t\.aynak 

- Şatarabantarkı - Gece · 
mlz kapkara. 4 - Artakl 
Kor dtlılth ıcazklr tıukı -
Nrte t le geç• • 6mrGm(i 5 
- - . . . . Muhayyer türkO 
- Batan gCln kana benıl 

yor 6 - Bedriye HouGr 
- Muhayyer tOrkCl GCl· 
net dotdu damlara. 14.00 
Mem eket eaat ayarı, ııjanı 

Ye meteoroloji haberleri, 
14.10-15.30 MGzık (Kara

tık profram - Pl ) 18 .30 
Pro§ram, 18 35 Mlztk 
( Melodiler Pı) 18 45 MO· 
z tk (KOçük oıkeıtra - Ştf 

Necip Atkın ) 1 - Hum
mphrı.. - Pıerronun veda 1 

(Hnln ı erenad) 2 Amatlet 
- lnvano (Sereoad) 3 Moı· 
zkowıkl - lıp1'nyol danıı 
4 - Ralpb Benatzlıy -
Grtztuıe bir daha gitmeli• 
ylm (Va lı) 5 - Paul L•n· 
eke - Kaprl (Seren ad) J 9. 
15 Türl; mQıfil (f 1111 heye· 
tı) 20 00 Memleket aaat ay· 
an, "Janı ve metco o!oj ı 

haberleri, 20.10 Neıelı pil 
klar - R. 20. 15 Tilrk mD· 

zift 1 - (.:iazla peı,e• •• 
HZ ıemallerı) 20 30 Türk 
milzlil 1 - Sallhattın Pt · 
nar - Hıcaz ıa rkı - Ha• 
ta kalbimde açı lmıı . 2 -
~upbl Ztya - Hıcez dtvall 
- Dün ıece yealle 3 -
lıhak Varan HGıeylO 

ıarkı Ba11ıu .ıuların ' 
·-Sıadett 1a Kaynak - IJO· 
seyJo Türk - Güree'orit1 

ıeldl 5 - , . , .. . · · · 
- HoıeyJn Türkft - Mete 
il meıell. 20.50 Konutdl' 

(Dıt pollttka ha dtaelerl) 2 ·~ 
05 Temeli 22.00 Haftah 
poıta kutusu (Ecnebl dıll•' 
de) 22.JO Müzik (Danı oıO 
zlğl - P•.) 23 00 Son •J•:' 
haberleri, ziraat . eahalll tı 1 
vllAt , kambiyo nulı;, 
boraa11 (rtat) 23 
Mnzık (Cazbınd - fi· 
23 55 24 Y arınkl proir• -' 
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iSPANYA 
EMPER· 
YALIZMI 

Askeri bahisler: , SiNEMA: 

' .. " 1''\ , 1 Şlif enin pllıE! __ ve istikbal 
.nu"\J~r\ , ,;, ··r~ıı& Mıhver dewletlerinin ye ptıtlaı ı lt~~ııler ve gayeleri 

l' r , I "Avuıturyanın ilhakı, lı- yepmalıtedır. 
L....;;:~...,~. J~ . panyadakl ilç yılhk harp, 1 lıpanyanın 111"11, Hıtlerle 

Ç,ekoılovakya ile Lttvany- ı Mu11ollalye, logılız - Fran11z ı 
da Klelpeda halgeılnfn ltt•· kuvHtlerlnln hıoh•rlAadına 
it, yalnız dıı ve i ç po1ittka il mfiıter~k bir tear•uzda bu 

Rober T aylor kadar 
yakışıkl~ir artist: 
nlŞAllGRİN 

1 b 
lkl m•· çok kıH olda. Hatıl lllr 

Rlıar Grin ıım e l 
k t aıomıt filimde tek bir cim e 161-

«Mayıata Mcdrld ıokakla · 
rıoda büy6k bir zafer ala 
yı yapıldı. Bu bQyQk ıeçlt 

reaml, ıiiolGk hidıaelerlo 

birinci plinına yeni bır va
ka koydu: lıpaayol lmpara
torlufu. 

Bu, lıpanyol f~ harbini 
mGteaklp meydana ıelen 

bir netice olarak kal.ut edıl
•elıdır. 

Gener•l Franko bu ıeçlt 
reımlal yalnız kardeı kav
IH•Dın IODU ve lıpaayanın 
çok muhta9 oldufu ıulb 
devrinin bir baılanııcı oldu· 
luna delltet etıla diye yap 
tırmadı, bu ı•çtde açıktan 

•tıla Hkerl bir mloa ver
di ve ıeçıt re1mtnı, yeni bır 
ıerılzeıtıa azimet noktuı 

te lkld elti. Bu aerıOzeıtın 
lımt clıpanyol lmparatorlu
lu• dur. 

lıt• bundan dolayıdır ki, 
Franko, 250.000 kltllıic bir 
ordunun batında olduiu hal 
de, keadlıt iiçOocO Ferdi 
baadın Amerikanın ccfat ı h 

lerJ» olan katolık lerln bay -
raldarı1le doaatdmıı olarak 
te111ıtl ettlrdt. Etraf ıada tı -
Panyollaraa muhtehf dev•r 
lerde kaaftnmıı olduklan 
zarerlerde çektıklerı bayrak 
lar dalıalaadı ve Madrıd· 
delrı safer me1eleetol ebedi 
ateıle tututturttu. Generel 
Franko yaln1s lıpanyol iç 
harbıaı kazanmakla lkt.fa 
•t•tJor, bir imparatorluk 
luırnıak tıtı yer. 

Genual Frankonun aon 
llutukları, lıpanyol a1keı i 
•rlc&nının yapmakta olduk 
ları beyanat ve harpten ıon· 
'' her ı•ce lıpanyolları te
Y•kkuza davet edea lıpan · 
Jol radyo tıtuyonıau da r6•terlr ki, AYıupa için bir 
'Panya me1eleıl olan karı 

ttılıJ.&r tehlıke1ı, cumhmıye 
IQ b l lı 0aıua uia uiram&1lyle 
•aGz ıona ermtı deilldtr. 

d Geoeral Franko nereye 
0 1ru ııdıyor? 
Son ,srOnler~ekl beyanatta •• 

' 

Propafında ıallhlyetl 
0 an b I azı organlarına gör~ 

'dP•nyaya cebren kabul 
e 111111 l f o an yeol r f'jımın tkt 
l•reaı d llal •ar ır. B&r.ıl nu10 
dıı ıeadıkal ı ıt lnktlip, 
I •rı lıpaoyol lmparatorlu-

uaun tazelen111ul . 

• 
~caba, General Franko bu 

,,.,. 1 
S re u Uf•bllecek midir? 

onra 1 ''•ti • 1P•nyanın bugQnlı ü 
ı, •rı dabUtnde bu ıaye· 

r lth lck dır? ' uk edebilecek mi. 

N,.,, ı 
lQtctıa ona - ıeadıkaltll 
,,.. P, d,hilıye nasm Ser

.. o s 
"''' unere ıöra, Alman 

ooal - 1 ile da ıoıya lıt r•j ımı. 

dettıd 00ıterı baıka btr ıey 
lr. 

Ja~Q Jedı11ct a11rdakt lıpen
cl,._ ı._Paratorlatuaun yenl

••lt ibra edtlmHI fıkrtne 
1a, .. llc:e, bu fıkır bir 9ok lı· 
f "'ol '"d •ataaıe•erlerl tara · , .. 
tı1• lllOaalceıa 11dılml1-

~'111ada kuk eeneden 
S '••l Amerlkaya kartı 

laarpte •lltemlek•· 

lerlnt kaybettiğı zaman 
danberı aich l:ıaımda bir çok 
Jıpanyollar bu f ikri gQtmek 
tedır . lıte, lıpanyada bırıbı 
rlnl takip eden bir çok mtl-
11 fellketler le kuvvetl~nen 
eıld imparatorluk fıkrl ve 
teıebbOı& lepanyollan iki 
parça ayıragelmt,ur Tota · 
IUer de•letlerd•n dof an 
Fıaako emperyaltsmı, haki 
ki temeli olamı1an kudret 
lradetlorlen ba,ka btr ıey 
deftldfr. 

f ranlıo t!mperyalfzmtntn 
ıayelerl neler olabtlır? lbe
rık yanm adu1ode tkl em 
peryallat talep me•cuttur: 
Bırıı ı Portekiz, dtferl Cebe· 
IGttar1k. 

Portekiz, hareketlertode 
ölçil bılmıven lcomıularını 
endııell ve ıOpbelt bir göz 
le takip ettıtı fçln böyle 
b ir fıtekten kaçınıyor L~be 
lüttarılıa ıeltnce, bir dünya 
harbi olup dafıyc eder, Al 
man iarla ltalyanlısr yarım 

adayı kati oiarak terk eder 
' 

lıpanyol rubu, lıpanya im 
parıııtorluju eevduından vaz 
r•çer1e, aneık o zaman her 
keale beraber ıulh ve ıükftn 
içinde yaııyabılır Kor1'unç 

yııralarınd•n akan knnl"rı ııle · 
rek tarı hl Ye baktkl vaz ı fe 

Dl ıöubıllr. 

Chıııveı Nııaln Mad 
rıd eıkl « Abore » mQdOı O 
lnııhere meflQp olmı.ymca 
CebelQttarık lıpanyolların 
ehne geçmez, Şımaı i Afrl · 
kadakt lıpan1ol hopuator 
luk renıılemuı muelee:ne 
gelınce , Lu de,tıilm dünya· 
1101 demokrat devletlere kdr
ıı ayaklandırmak htıyen lh · 
tılllal nası propafanduına 
Alet olmektan bAtka bir l"Y 
deilldır İıpanyol atkerlerf, 
bu pıopoıandayı, aocak. 
Fa11n Ye uhranm kapılarını 
a lman propafandacılerına 
açmak ıureUyle yıpab.Urler. 
Bu da, imparatorluk fıklı 
detıldfr . 

O halde Albe diikü, ec 
dadı ılbt Hollandayı v~ya 
d ı fer bır Anupa devleUol 
fethetmeye lı&Alkıımıyacafıoa 
göre ltpaoyol hnpar"torluiu 
ıöyle olabt lh: lıpaoyolce ko 
nueulaa Amerikanın on aitı 

cOmhurtyet dahılfade bu 
fıluı himaye etmek, 

Amerika kıtaaında ruhi bir 
birlik vGcuda ıettrmlye ma
hıf olan ıhtıru yeni bir 
proje deflldır. Kıralhlr za
manında oldutu ııbt, cum· 
burlyet devrinde de, Amerl 
kanın Krhtof Kolomp tara· 
fındaa keıfedaldlfl «Irk ıll 
nQ» nde lıpan1oilarıa ıöyle
dtklerl nutuklar mOtemadı
yea bu fıkrl tazelemtıUr. 

Fakat, Buaıoeta kead••tnl 
Şarlken lmperatorlufuaua 
varlal telllrkı eden btr lapa• 
yol devleti kurulunc•, •ıp•n 
yo\ 1rkıodan olan Amerika 
devletlerınt ruhen fethetmek 
burGnkO bpaoyol naıyona

lıatlerlntn biricik mukaddee 
rayelerl olmuıtur Bu DH 

yonallıtler orada gamah Al· 
man haçını ı&rrcekltrdır. 

lıpan10Uuk ua1lan Gze 
(Sonu d6rdClncl aa7fada) 

da df'fll, aakerl ltrat•jldede lunmak ve lıaly8dan de, bu 
Sllfen p' lnını ikinci bir el ı kuvv~tler' n ul cenahına .. ı . 
han harbinde ıerçekleıtır · dırınak tmlıln ·m vermekte-

mlekcthnlzde ço • t d . o h vakit relme-
1 ld f ı. t Avrupa ye e ım. « a • 
aefı lr · ••• an dl.)) Bu t•k clmleyl ı6yle-
/.\mertka gazeteleri bu 1 1 
All&irdan 11k ıık ltabıed•rler. mek lçfn f kıOn ere~ prova 

mek için Hıtlerl~ ıtrtıUll dır. 
tik teıebbOılerdendır. Habe Alman ve ltalyan hava 
ıtıtan ile Arnavutlufun ltal• lcavntlerJnln bır luımınıa 
Y• tarafından ffgıll, Bulga- lıpanyada luılmuı hedefıfz 
rlltanı Berlro - Roma mıh bir hareket d•Alldlr. Bun-
verinin aekerl ntı ralnna ıok dan baılcı, Fra:>11z razete 

b Is • adan yaptlm. a at va.tim •e-
H.tti ıOzellık a ı ı a • llp de hu m6bl• •lmleyl 
Tıron Pover ve Kour 1 1 d •- 1r 
1 L d L •·I oldutuaa ı6rlemek icap e ince •• •-or aa ar yaaı1111 ı 
lddf a edenler de yardır Bu ledlm ve çok bozuk bir t•· 

yeni lıttdadı hulup m•Jda•a kilde '6yledım.• 

mak için ıarfı ıayretler, bu lerlnla teyit etttllne g6re 
P'loın tatbtktnde ihzari uf. Çekoılovakyada ele ıeçen tek-

k F f 1 1 
ketldlr. Amertkaa ıtaemHıoa yeal 

çı aran olu ı llD f ' 1 ı d 
B 1 1 t •d,onlar· ıtr•tı olan Grin nıı tere • 

u ı trket aı• 1z ı u d h 
1 ne ye 00 ıekl• yaııa a ıa ne'• 

soda pek mUte••• • ki 1 ora· atılmııhr. Bu ıoala Qzerln· balardan ibarettir mil •iır toplar1 ve ayrıca 
BOtün bu hareketler, Al· 400 yepyeni ta,areyt, Al 

maayanın 1914 - 18 cihan manya ltalyaya 6d6• ç ola. 
harbinden evvelki nzlretı ralc verml9Ur. · 
alo ayna tezahOrlerıd . r Almanların ltalyade bula· 
Mal(bıdur ki, Avuıturyanın nan uker ve ıubay adedi 

Macartıtan ve Çekoılovakra 200 btol •ımaktad1r Bun•n 
eekl Avuıturya - Macar ıtao 100 bındf!D fazlaıı Lombar· 
lmparatorluiuııu •~tlcıl edı- dlya ve Pcemontta bulun. 
yordu. makta dar 

Slıfenfn plinına ıöre, Al Frene1z matbuah, ltalya. 
mao ordu le rının ana yıfına da Fıan11z 11nır1 cl•annda 
bitaraf Belçtlca topraklaran bOıyGk 6!çQde .. 1&erl 1evkı-
dan geçerek, Parfıın ıarblo· yat yapılma~ ta oldulunu 
deki lnııl ız • Freıuız huv Alplarda tahklmet yapıldı· 
•etlulnl çevirip, Franıaya fım ve daha baılra aıkerl 
aman vermeyinceye kadar, tedbirler ahnmakta oldufu. 
Avuıturye, ılıt veya Oç Al nu yazıyor Boıoa bunlar 
man kolorduıuoun yardı- Şlıfealn plloını ıerçekleıtır 
mfylf', ıatl&takı Ruı ordula mek huıaıunda ıırııtlen te 
rana ka•11 koyıcal&ıı eu ha ıebbQıler yepyeni fakt6rler-
reketten ıonre, Alman ordu- dtr Mı hver devletlerlnln bir 
ıunun bu aoa yıfını gupten lıttllıı, Belçıka. Hollanda, 
luldınluak ıuka, yAol ıar llVrçre, Lehllta•. Fınlladıya 
U Pruıyaya ıevk edılec•k, ve LıtnnJayı lehdı t etmek 
oradfto A•uıturya ordular1 tedlr.» 
nın rardıauyla da aynı ma 
nevra çarhk Ruıyauna kar 
tı tekrarlanıcakh ki bu ha· 

General F. Çern ııtf 
Moıkovada çıkan 

Doyçe Sa1tunı 

1e11lz çahıan bu ıe ' 1 
dan aldı·Holltyuta ıetlrdl ve den tam bet eeae ı•çm 1 

, k uıulO buluau1or. Grin ıaaat ha-
bakkında Amerl aD Bu lıko~yada dolat•• 
rekllm yaparak tanıttı. yatına 
rekllm bu 1Da de deHID ıe1Jar bir tiyatro trup•a• 

R r rırerek baıladı Bır mlddet 
ediyor fakat blıaat ııa d 

LI d a ıoara Gç •Y ılne•a a ça· 
Grıo bu reklim te• 111 e d 

d o hıtı. Tekrar tiyatroya h· 
pek memnun delıl 11• ' ı _..1 dO va Loadra tiyatro arı .. a 
keadlıl için yapılan reklim 
lardan babtederke•: 

- Beni reklim edılmele 
li1ılr ıardGklerl için tabii 
çok mOıteıekkırım. Bir akt&r 
halrlunda rekllm 1epmak 
llzımdar. Fakat bu rekllm 
daha ziyade oyuauauD ma 
blyett Gserıade olmaladır. 
Halbulrı Amerikan rekl&mı 
daha ziyade huıuıl hayata 

•• cıa· dayanıyor, bu bir par._ 
nımı 11kıyor. 

R•ıar Grin bllha•18 bfr 
Amerlkan ıuete1tad• lr•n· 
dııınden babıeden bır JH•

da «Gamzeli GrtDJ tablrlalD 
kullaaılanı olm••1•a tçer

lemııttr. 
Fılvalrı GrlofD ı•I ya•a · 

oJ•adı. 
Amerika• tlrketlerl laıl-

lıı akt6rlerlnl bit M••H 

'9r Hakiki l•ı•llslerl• te· 
l&ffuzunu Amerikalılar dai
m• 1adırıamıılardu. fakat 
lrlaadah GrlDID laıılısceJI 
tellff usu Amerlkablara biç 
batmıyor. ZateD Grin de 
loıılts ıaJılamıyacalı fık· 
rıadedfr. l..endlılle ılrleea· 

ler• dalma: 
ı - Nerem laıJllsdlr? Der. 

A•••• lıkoçyılı, babam tla 
lrlladahdır. Ailem araaında 
ıaaatla allkadar birçok ki•· 

ıeler var. iki a•cam •• lalr 
laalam bu .. n L•dra tirat· 
(So•u cl6rdOmel .. ,ıau) 

rekette Hll ttlbarlyle Ktyef 
ıehrfne yOklenecelcU. 

loııltereye lf!llnce, Slıfe 
Din plloı, .. vYeli Franıız or. 
duıu erkuındao Ruı ordu · 
lar1 yıtdmm ıOraUyle eztl · 
dikten . ıonra, lnrıltercnln 
Almanyaya karıı bir harbe 
glrmHI çok 10çl•t~ctflnl 
m61ahaza etmııu MHmaft, 
loglltere harbe rırd ıı tak 
dhdtt, bu ada deYletıne kar 
11 yapılacak calan eıae ha · 
reketlerf Aiman donanma11 
Ozerlne alacalcb. Uu Alman 
donanmıuının aerl kruvazör 

~nçik ne~ri ıle~tı ik sın
ıuıllıri. · 

tında bır ıamıe yar' h• 
• ıamae birçok ka4aalaraD ak

bnı çelecek kadar ,azeldlr. 
Fakat Grin ~u ıımıeııadeo 
hiç memnua deftldtr. Bil. 
ba11a ondan baııedtlme1taf 

Nıhir yolu Ilı nitliyıt. 
811 Ha• içinde, plln mu· 

cıbınce, So•yetler Bırllll 
nebtr fıloau, 78.200.000 ton 
et ,a ve ı 7 mllJondan faz· 
la tla Jolcu taııJacaktır. 
Yalnız Vo!ıa yolu ile nak
ledilecek petrol mam61lt .... 
mecmu tonajı 8 mtlJonda• 
fazladır. 

ierl ve dentsalh ıemtlerl 
vardı. Nitekim bu ıılihler , 
TnaoUı tipindeki tranıatlia
uk gemııtnl ko,.an uıulle 

rlyle bAtırdılar. O vakııkı 
Alman donanmuının •••I 
feıl, lnrıiter• •• Amerika 
efkirı umumtyeılnl debıet 
içinde bırakmık ·re lnrılte· 
rey• ıOmt:irgelerlnden ayar 
malrtı. 

Almaoyaoan ıon hareket· 
lert •e Macarlıtan, Yoıu• 
lavya, Bulrarlntan Gserınde 
yapılan tazyikler, Şllfeala 
taıavvuruoa dayanılarak 
Almanyenın ilhak pllalerıaı 
ıer~eldeıttrmelr tetebbOala 
dea baıka bir ıeF defaJdır 
l•p•DJ'•D•D J11all. CebelCUa 
rık bof a:1:ıaa ve Akdea••• 
mihver deYletl dooaomalara 
nan hlldm olme11, Fraaıa 

tle loııltereala •GmOrıele 
rlyle olan muvualalarını 
devamı. bir ıuretle tehdit 
alhada bu'undarma11nı intaç 
edecek tir. 

Hulbukl, bir harp çılunca 
bu ıöm6rıoler, birer mOıhlm 

laıaa •• mala••• depolalu 

Orta A11ada Çtrçık ıuyu 
vadıılnde, muazzam kimya 
kombl•elerl kurulmaktadır 
Bu fabrıkaluda, bGyGk mık
derda nitrat imal edılecek 

ve buradan ahn&n nitratlar 
Oıta Aıyadakı biltQn cum 
burıyetlerfn ıht11açlarıaa tam 
olarak tekabül eyllyecel&Ur. 
ZıraatlA •ltrahn lOzumu ka
dar boi ıurette ıatımall ne 
Uce1tnde ııe, eıcOmle pa. 
muk el1afa htıhullh, 1ene. 
de ~Hali olarak 100 000 
ton.lan fazla miktarda ar-
tacaktar . 

Bu kl1111a fabrtkalar1na 
•e a,oı zamanda civar mın
takaya Jisım olan elektrık 
enerji, Çırçtk ıuyundan ıl · 
de edılecektlr. Bu ıu ize 
rinde, mecmuu kuvyetl 270 
bin kllo•ah reçen 3 h"Gk 
elektrık bıdroıantrah kurul 
maktad1r. Bu btdroHntral 
lardaa Jk•ıl, Ta•akllra,.a •• 
K.omsomel•ka ya .. atralları
aıa ••taah hemen hemen 
pek F•kıeda bitmek 0Hre
dır Bu •aatrallar, liri dere· 
•eU ıelllelerdea tereldıOp 
etmektedir. Su, tlrbtnlere 
20 kilometre uzu .ılufuada 
bir kanal YHltHlyle ••imek· 
tedlr 

A111ca, bu kanallar Ye 
rene Hntrallara elsem ha· 
vuzla·r HJeıfnde, bu mınta 
icada 30 bta hektar renıı
uııade arazi de ıulaamıı 

olacaktır. 

btç tıtemeı 
« - lnHnıa kuıuruau ' 1 

zClne •urmak hiçbir vakit 

reldlm vaııtall olm• 111ahdır, 
da1or Benim bır bacılı• 
tahtadan olıa1dı •• bıaa 
tahta bacak GrlD deıelerdl 
çok kızardım tabtl. · Gam· 
zemden bahıedtlltlnd• kı· 
sar1m. Eıaa•• ıOıel oldu· 
lumun da yG.Om• kartı 
ı61lemeılal dotıu bulmam 
ÇQnki ıOıel oldufu•a blf 

kaol deillfm.» 
Fakat kadınlar bu fıkırde 

değıld•r ler. Oolerı ıanatkl · 
rın ıtıaa ıız bir ıekıld• arka 
ya taranmıf çok ıtyah uç
~arıoı lr"ndala oldutunu der 
bal meydan• çıkaran 1Gzel 
ma vı ıözledot, 1186 olan 
uauo boyunu çok bejenlrler. 
~adıalarla dalma aynı fıklr · 

de olan ıtrlrelte Grıne HDe
de 16 000 dolar ( 1875 J TOrk 
lıruı) Ocret yererek yedi se

aelık bir mukavele ıeklrf 
etmıı ve çok in•• bir ••
man lçerl•lade keadıııae btr 
çok fdırnler çevtrımııtır 
Oclrt ttrkek ve bir duay 
ICf'nluçı, KOçOk pren••• ve 
Boılrrıl lı 6peklerl Bu ıuret
le fılımln çevrllmeıl reçen 
hafta ıkm•l edılm11Ur. 

O, bir ıene ııbl k11a bir 
ı••"" lçerııınde çe•lrdlfl 
bu d6rt fılme dair dOıOnce· 
ler.ol anlahrken ıu ıfadeyl 

tıullaoıror: 

c - lık fdtmlertleld roll• 

1939 Seneııade, yeni ola· 
rak l 2 nehirde e11a ve JOl. 
cu nakliyatına baılaaıcak
tır. Bu nehirler, evvelce çok 

11k oldukları halde bu tlef a 
rataklarda Japılan ameli· 
yelerdın ıoara ıe1rCl1tf aln• 
talih Itır bale koaulmuıtur. 
Bu nehirler araaıada, escftm
le, Uralda l111t, Çuıova1a 
ve Sına tuları, Bleloruıya · 

da Drut veulre vardır. 
Bundan baıka, Uaak Şark 

takı nehirler Oı:trlatle de 
muntazam ufrlıefal• ta•· 
sim eddmektedfr. So•F•1 

A rktık•a• mal •-'IGraaek 
I•"'• ,.aJdeam•ı ••miler, 
Oick•o• adHına kadar Y •
alıey aehrl yolu ile fnecek
lerdlr. Venlıey aehrfnl• kol 
ları il• O bl k6rfeslne d61rO · 
len Obl, Pur ve Tas ıula-
rındada muntesam ıervlıler 
temin edllec~ktlr. 

Üçlocl beı yılhk pllo 
de.reel içinde, az ve orta 
b4yGldOklO yeni 1eal 1rmak 
ve ıular1n eeyrtbefaıne ıa 

lıh bir hale konulma11 18 • 

yeılnde nehir mOnakale ve 
naklıyat yollınnın mecmu 
uzuolufu, 14.0oO lrılometre 
tlalaa faalalaıbralacalıtar . 
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Gafenkonun 
Ankara ve Ati
na seyahatı. 

(!attarafı hlrl11cl HJfada) 

nhna menıup her memleket 
ininde buluacluju 7enı me 
ıelelere kartı koymak mec 
burı :retlot törmtlıtGr . 

Bu•u• laerlne, Atlna pak 
h ile teıblt edilen Balkaa 

Anta•h •l:ruetl •serinde te -
tiri me1eleıl orh ya lconmuı ! 
tur. Bıtaa Ballıaa de•letle 
JI, kq t·ratlerlalo, hlrlıkte •• 

111.._terek laUsaa 1aeafaat
hntqı kollektlf ıuret · 

t• mQdafaa •••iade teceaa 
.... •tt•t••• anla••ıtır. let• 
b.a 1ıla•t1et tledtr kı , Bal• 
kaa AntaDhDm bu ıen•lct 

relıl buluna• B. GafeDke, 
Belıradı •• Aakarayı alya. 

ret etmlı •• halen de Ati 
nayı alyaret etmek 6aere 

yelda bulua••tlur. Bu 16· 
rl,.elerla aetlceılal Balka• 

Alltantt •llletlerını birli.iri 
ne bailayan doıtluiu aadık 
bir ıarette mulaafaza etmek 
••mi, Balkan tıttkllll hak · 

kınclakl müteaaold ıl:raıete 

de•am etmek alyetl •• mil· 
Jt lhı•••tlerl mit terek men· 
f aatlerın •• ıulhun hlzme· 
ttae koymak lradeıl teıkıl 
eyllyecektlr. 

Hiç klmıealn ale1hlnde 
olmı:ran Ye hiç lılmıeyl bGn -

JHladen lıarlçte tutmıyaa 

Balkan Antaah, umumi men· 
1 f aatlerl mldafea etmekte J 

..,., w:e bayıl••t •e a.ukl•- I 
le hır ... t hudutlara ıle m•
ka 1 yet olarak biti• tiller 
tle•letlerla iyi mGaa1ebetlv j 
hlameılne ~ahı•alatadır. l 
Balkan Aataatı bu ıuretle, 1 

Balkanlarda mlnıeneyl we j 
ıulhu idame ederek yükatıik J 

enten1aayonal •azlfnlnl yap 
arakta•ır 

Rober Taylor 
1 

kadar yakıf ılclı l 
bir arti•t: Ri- 1 

ıar Grıin. 
(Baılarafı lç6ncü ıayfada) 

rolarıada oynuyorlar. 86· 
yOk babam Hnelerce bir ti 
Jatro trupunun batı•da bu· 
lunmuıtur . 

Fakat ailemiz ara11nda 
ılk defa ı lnemada oynıyaa 
benim S ınemanın balha11a 
Amerıkada çok cazibeli, çok 
kazandıran bir mulek ol 
llutunu 161llyenler ollluiu ıt 
bl hmaml:rle akılnl iddia 
edenler de vardır. Ben hu · 
rada hakikatle temH ettim. 
1111 taraf da haluız, ılnema 
cılak her meılei• beazlror. 

laaaaı yor•Jor ve hayatını 
kasandırsyor • 

Grin Amerlkada buluadu· 
la mlddetf• yalnız iki ,.Y• 
ha Jret ettlflnt ılylGyor: 

:«- TekMı arazlal Gaertn 
de uçarke•, tıl•n•••lt ki· 
lometrelerce toprak ı~hdlm 
Bu toprakların aalalplerlal 
ıordum. Salalpıladlr dediler. 
Halbuki ı .. tlterede aalalpala 
laı; karıı bile toprak yok· 
tur 

illa.el laayrel ......... , 

Türk - İngil1.z 
anlaşması ve 
Alman mat

buatı. 
(Baıtarafı ikinci aayfada) 

feylerln belki hemen yarın 

bir nelıroloj • mahiyetini ala 
cafı•ı yazmaktadır. 

fay•tı ıazetHtDID huıuıl 
muhabiri 6 haztran tarlht1· 
le lıtanbultlan bildiriyor: 

lnıiltere ıle Ruıya ara 
1tada ılrüncemede kalaıt 
olan mlsalrereler, TGrktJe. 
Dl• her iki memlekete olan 
rabıtaları dolaylıtyltt buratl• 
huıuı1 bir allka tle takip 
edtlmektecUr TO,.lı ııaetele · 
rt mlıallerelerla Detıc,ıt 

hakkında atlsbıatık tf ada et. 
melde ltera .. er, uaayıp fit 
m .. t lauıutuada da ıabırtız 
hlr 16ıtermektedlrler. 
Tırk nolctat nazarıDa 16· 

re teca.tz hall•d• ıarlr cep
heıl Ruıya olmadıkça aıla 

tamam tleltldlr •• her ne 
lladar r"•' melaafıl mani 
lerta ortadan kaldmlıcafı
aı ••lıyona da . halk umu· 
•lyetle mewcut mlzakere 
lerde fazla ketum davranıl 
dalı fikri•• ıahtptlr . Ruıya 
ile yirmi ıenedlr 11111 mlaa · 
ıebet ıclame etmlf olan ye. 
ılne dewlet Tiırklyedlr •e 
ltltla bu mGddet zarfında 

hl~ btr komünlıt propalan 
daya c!Dçar 0 1mamıı bılaktı 

Sowyel doıtluiundaa madde 
ten lıtıf ade et mittir. 

7 Haziran tarihli Dally 
Ekıpre11 ı• zetHtaden: 
Yakında Balkanlarda bir 

ıeyalaat yapacak olan Mıı" 
Hariciye Vekili Abclllfettah 
Paıaya Yuıoı1awya •• But
ıulıtaaı da zı:raret etmel1 
ı~ıa da retler wald olmuı 
tur . 

[f ye•m ulrayacalı :rerler 
Ankara, Sofya, 8Gkreı, Ati 

na •• Helıradd1r. 
Bu ıeyabaha netice ıtl 

llarlyle bDtln yakın farkı 

btr ademi tecawGz paktt1le 
b .rbtrlee 1>alh:rarak hır 
cephe teıkıl edecek olan 
M111r - Türk muahe4eıtyle 
ıoaa erecelt muhtemeldir. 

Ta rmlı ıazetulnl• lauıutl 
muhabiri 6 haslran terlhty 

le Parlıt.. baldlrlldtilne 16 
re Nazırlar Mecllılade beya· 
aatta bulu•• Hariciye Nazı. 
rı M6116 Bo•n• T6tk Fr•n. 
ıız mllnuebet eri heklunda 
da ı6z e6ylemlf •e bu hu 
auıla Parııle Ankaraaın tam 
bir IUlifa varmıt olduklarıaı 
•lluetm ı ıttr Z.Dmolunduiu· 
.. ı6re keyfı1et 48 .. ate 
kadar alenen tlio rd&lı c•lr
th. 

de •erıılerdlr Am•n yarab 
laı, '-uraia lnıa•d•n ne ka · 

dar fok ••rıı alıyorlar ! in· 
·~·ID kaaancınıD ylztle 60 fi 

werıl elar•k eltadea ııdt 

J•r. » 

Grl•ln bir huıuılJ•tl T'.ar. 
Gen9 bir lıuz ıtbı örıl örer. 
Oaa bu 11aatı lireten latr 
ı••ç kıadar . Bir tatil ıünü 
ıezmel• ııdeceldermlf . yai
mur yafmıf, çıkama•ntlar . 
O ıan ı••ç kız Grıae örıü 
lrmeıl•I llretmlt· Hu itten 
tok hoılaaan ıanatlılr bu 
MDah ha1atınıa ltlrlelk tpll 
l&u laatt.. t1l&ar•ıttır. 

TOK.DiLi 17 HAZiRAN ltlt 

ispanya emp~r
yalizmi 

Balıkesir Evkaf l\lüdiirliiğüııden: 

(Baıtarafı QçQucü ıayfada ) 

rinde ıu tddıa vard1r: Cenu-· 
bl Amerika nuyonallıtlfjl 
•I• ma,a11, Awrupa •e ,a
mali Amerika demokrullerl· 
ne kartı bir muharebe waıı 
tuı •6cude ıetlrmektlr . 

S .. ellk IDUhammen 
icar ltedelt: 

Lira Kr . 
540 00 

456 00 

1'o: 
98 . 2 

98 - 4 

A•afartalar 
caclcleıl 

Cınıt: 

Y ••I apattamaaın 6at 
lrahada 4 oda ve bir 
Hloau ılattwa eden 
daire 

Mıl•laaat:: 

Alt katta m.,jl•• 
b•ı•n• lllmlrlflk •ela 
ayrıca lttr ••• da n . 
rrlecelstlr. 

Yeni aparll•aDın al· lrkaııada ıu tnltabaı 
tında mafaH ha., upo •••cattur. 

Franka, bu ıayeyl 16de 
relr Cenuht Amerika cumhu
rlfetlerl d•hll•ne durmadan 
•Jsnlar 16aderi1or. Bunlar 
orada f alaajın eubelerlal 
teılrtlltlandm yorlar. lıpan 

yol mubac:trlerlal• ~Qcude · 
r•tırdtlılerJ koloniler dahi 
ltnde aıkı bir mtll ı 1et~tlık 
•• •ataaıuerlilır ,aratm.aya 
ça11111orlar Bu .-uretl•, il. 
manlaraa btaaat yapa•adıldar 
•aalJııttrm•yl ltu lapaa1ol 
ajanları "yapıyorlar : Malsıatı 
Yem dln,atla demokraıllere 
kartı dit••• bir blok v 1 · 
cucle ••tlrmelr. ŞımdlJ• ka 
dar ellle etlllen netlc:e pek 
azd1r. Metell ArJentl•, Uru 
ıuay Kolomblye ılhl lıpan
yol cloıladen olan amerllran 
cumhurlJetled nas zlm tf · 
ratlarana kolay kolay ted · 
blrelzcealne ı6rlklenmlyecek
lerdlr Fakat orta ve ceautt 
Amerıkaları•cla ıfJ•Hten az 
telılmll etaalı olaa tlewlet
ler •ar ki, bunların lıpaa · 
yol - Alman htylelerlne 
kurban 1ıt111elerl rlç olmı· 
yacaktır. 

Yukarda ıenelık muhammen icarları yazılı akarat 16 · 6 - 931 .lan ltlt.aren bet ıl• 
mlddetle arhl•alara uzahlmııtır ihalesi 28 19!9 .. ı. ılnl .. t 15 detllr Talfplertlea yhlle 
7 5 alıbetlnde nakit •eya banka teminatı alı•acafı ıtba tdar•ııe lür;um 16rllthıe ayrıea 
muteber ıahet kefalet de werllecektır. 

Taltplerı• ıeralU ••lamalc IJ•r~ !19~d.Jpt1 l~lnde Vakıflar tciareılne •Qraeıatları ıl ln 

Bu :ralaız A merlka kıta· 
•••da ve flllptnlerde, lıpan . 

J•I hHnı totaliter aktdelerı
nln nlfuzunda bJr llet ola · 
rak kullanılı1or. Bunlara Şi
mali Amerika demokrHlılne 
karıı halu&ı 1 •• vahtı bir 

"dGıman halıne ıokmak için 
ne kadar çalıttlfını anla . 
mak için, DHJODallıt lıpaa
J&ate •• cenubi AmerJlla
da ki fla:,jlıt ninelerin mat
buahnı okumak klflcllr. 

oluaqr, 

lah~ııir ticırıt ıı 
ıııyi adııındıı: 

Balıkealr wlllr•tl merke
zlntn Cumlaartyet •ahal1e-· 
ılnla Saraılz .. kafanda 5 
numaral. hanede oturan Tir· 
kiye cumlaurlyetl tabaa11n · 
dan olup Um11r .. ey malaal· 
ı .. ıntlekl 112 n11maralı dik· 
lırlnı llcametılhı ticari itti· 
baz ederek 928 1ılında• lterl 
keçect J ık Hna ttle fttlıal et 

tıt ını beyan eden Oıman 
otlu Mehmet Kahraman •I 
lunun u11wanı ticareti bu ke
re (Keçeci Melamet ~ahra · 
ma••ilu) elarak teıctl oclıl 
dtfl sıltı bu unvanın imza 

tekit de Tlrkçe mlhlr yazı · 

ılle ( M. Kabram•••ila ) 
olaralı ticaret kanunun•• 
42 act m!ldd .. tne ılre Ba. 
lıkeılr ticaret ve 11nayi oda
ııaca 16 6 939 tarihinde 
1085 ılcll ea1111aa ka1dedil· 
dtil llln olunur. 

lıhkııir ticırıı ıı 
sınıyi a~ısındın: 

Bahkulr wlli:retl merke 
' zlnl• Kayabe:r mahalleılntn 

ICa:raheJ ıokafıada 35 nu -. 
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Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Y apalacak tı: lahlMrlar Baı•lcl6rl7et blaa11aıa 
lalDclekı thata duYarı•ı• demir par .. ld.Jk •• kapılarJJ• 
laımldlrtyat btna11aı• peacere •• kapılaruna •• latml • 
dirlik odHıaıa yallı boya ile ~eya•maıı 

ihata d••arlle Baımlcllrlret ltınaıı•ın harı~ •• tlahlll· 
ala Mdaaaıulır. 

2 - Şartnameıl 8aımldlrtyet hl•a1ıncla itlare mute· 
••dl aeadlaclecllr. 

MeHI ıaatlerl zarfında ller ..... •örülehalit. 
3 - Pazarlık 21 - 6 · 919 pazartHI ıGal Hal 1 S de 

Baımlcllrl:rette mlte,.kkıl kemlıyoa huzuru•cla ya.alacak· 
hr. 

4 - Keı•f betlell 657 lira 63 kuruttur. 
5 - Mu•alıkat temlaat -«ı lira 35 kur.,tur. 

4 - 1 -- 132 

Balıke8ir ask.eri satııı 
alına konıisyonıından: 

Bahkeelr aıkerl haetahaaeılaln Ye merkez t.ırllklerlaln 
l<t.000 kilo ılt, 12.0i>O kilo yolu.rt açık ellılltmeye k•• · 
muıtur . (Bir ıenelık) 

lhal .. ı 20-1 939 ıalı ıln6 ıaat l l de Balıkealr kor 
ıatıa alma komlıy••••cla yapılacaktı . hk temlaatı 203 
Jtra 2g lruruttur. 

Enaf Ye ıartlar lro•leyoacla mewcuttur. Talipleri• ••· 
ayyen ıtn Ye ıaatte Balıkeılr aıkerl ıaha al•a lıe•lıyo · 

auna •lraeaatları 4 - 1-130 

lıpanyol llHnınan mulıad · 
dHahnt, barbar lkldelerlnl 
taııyacak araltadan yOluek 
tellkkl ed,celc olan laaktlcl 
lıpaayolların ııddetle &Jak · 
lanmalar1 • izımdar 

maralı hanede oturan Tür ! Balıkesir Belediye 
1 

Reisliğinden: 
kiye Camhurlyetl tabaa11n
daa o lup Paıaceml cadd.· 
ılndekl 28 numaralı dlklıl 
aı llrametılbı ticari ittihaz· 
ederek 923 :rılandan lterl be· 
ya •e malzemeıl tıcaretlle 

lttlıal etttfinl beyan eden 
Slleyman oil• Hahl K&e· 
oihıaua unvanı ticareti ltu ı 

kerre (Bo1a •• malzemeıl 
Halil K6ıaoll•) olarak t .. 
ctl edlldıtı ıtbl bu UDHDI 

imza ıekltde TDrkçe el yazı· 
ıale ( llalll K6ıeot! u) o larak 
ticaret kanunuau• 42 lacı 

maddeaıne 16re Bahllnlr 
rıcaret •• Haayl odHıeca 

1084 ılcll Hyt111M kaydedıl
d•il illa olunur. 

BuıünkO lıpanyaya mu · 
lradder olaa ıey , cenubi 
A•erlkada nazlam n memu 
ru A wrupa muharebe mey
daalarında da, oaun bir ıe. 
retltıı olma ktw. 

l.panyayı kurtaracak t•Yı 
ona kaııı muhalefete s•ç
ıuektır. 

Eier, 19 mayılta ·1apalan 
zafer alayı lıpa~yol ı, har
hlntn büUin çılıı• ıeralzett · 
lerltllr. 

• 
Bıtlıkesir Belediye 

Reisliğinden: 
Kıl o: Cınıl: 

3650 Yulaf 
2672 Arpa 
4559 Kuru ot 
5237 Saman 

10 • Tuz 

Yukarıda yazılı laeı kalem mabıulltı bay•aalye ıart· 
nameıl mucibince 16 6 039 tarıhladen ıtıbare• il si• 
mGddetle açık ekıtltme,e koaulmuıtur. 

ihale 5 7 939 tarıhtne teaadlf edea ,.,,._.._ ılnl 
Hat 15 de a..ledlJe eDCiİmealnde yapılacaktır . 

Tahplerln •e fazla mal6mat almak tıtlyenlerl• Baledl· 
,e,e •6racaatları ll&a olu••r. 

4- 1-111 

Çay tlereılade 1aptır1lacalı kaaallsaıyeaun ltlrlncl 400 
••trehk luımına att •erilecek profil •• lıtllramete slre 
•••cut keıtf •e ıartaamHI muclbl•c• 11 6 139 tarllaladea 
itibar•• 15 ıGa •6ddetle açık ekıllt•IJe koaalmuıtur. 

1 hale S 7 939 tarihine tesadüf ede• çartamlta ıt•I .. · 
at 15 de Beleclf:r• enelmenlade yaptlacaktır. 

D6rt yüs ••halık •lktarınıa bedeli keıfı 4300 ·lira 
dır . 

Y atarılacak tenalaat mıktan (322) lira 50 kuruıtur. 
Tallplerın n fazla ma16mat almak ı.tıyenlerln B•ledı • 

J•Y• mlracaatları ilin olunur. 

1-IM 

Balıkesir belediye 
Reisliğinden: .. 

Çaydernln de yephrılaeak kaaalız .. 7oaaa 2 D•I 400 
metrelik kıı•ına alt wertlece• pr,ef ti Ye tıUkamete slr• 
mewcut keılf •• ıart•ameıl ••el ... ••• 16-6 939 tarJblaclen 
ftlbaHn J 5 pa m8dtletle açık ellılltmlye lroa•lmUf · 
tur. 

ihale 5 7-IJI taralllne teaacl6f edea 9ar1amba 1186 aa· 
at 11 de Belediye eaelmenl•tle yapılacaktır. 

Dlrt ylz metreltk •llltarıaı• ltedall ketfl 4380 hra 
dır. 

Y atırılecak lem&eat .. ıktarı :Jll lira 50 lrur•ıtur. 
Taliplerin •• fa•la malumat almak 1atl1ulertn S.lecll 

Y•J• mGracaatları 11'n ohıaur. 
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Buıı+fı JUi Val&pt ~,..-.. ıhlar 


