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MısırHariciyeN azın dün 
beyanatta bulundu. 

- -r-

Naz,ır bu beyanatında Türk-Mı· 
ıır dostluğunun •ağlam· 

lıfına işart etti. 
Ankara, 21 (A.A.) - Mı· rıle ı&rnım•lerde balun · 

tar Hariciye Nazırı Ekaellnı 
Altdulfettah Yahya Paıa 
refakatindeki zeYatla hırhk· 
te bu akıam !akaradan ay· 

rılaıaı Te tıtaıyontla meraılmle 
Qfurlanmı,tır. 

Mulaterem mlaaflrtmlz ay· 
rıl•adaa 6ace Ankara rul · 
J• merkezini de ziyaret et
•tı Te lturada Münalrallt 
Vekili Ali Çetlakaya tara. 
fandan karıılanuak terefle 
rlne huıual bir konıer ter 
tip edllmtıttr. Konserin ıo · 
Duada Eluellaı Abdulfettah 
Yahya Paıa Türk milletine 
hitabede bulunmuıtur. 
Reıml tebltf. 
Bu aktam at•iıdakl teblli 

••ıredtlmtıttr: 

M111r kralhfınan Hariciye 
Nuırı Abdulfettab Y ah,a 
Paıa Tlrklye Hariciye Ve· 
klltnln ıeçen ıene yaptılı 
ZIJaretl tade etmek Qzere 
•1a ciokus haziran 939 da 
Aakaraya ıelmtıttr. 

M111r Hariciye Nazarı 
Y •lo•ada Retıfcumhur ta
raf anda kabul edtlmlıttr . 

M111r Hariciye Nazırı Baı
~•ktlle Harıctye V ekılt Te 
~ler T6rk deTlet adamla-

muıtur. 

FeYkali.de ıamlml olan 
.,u ı&rOtmeler tkl memle
ket mGaa1ebetlerlae blklm 
otan Hmlml 4ioıtlulu Te 
tamamlatmayı röıtermlıtlr. 

a. Taziyet Türkiye tle Mı-
ıar arHıodakl ananevi mn 
nuebetlerla heyecanlı te 
zahirine Teıtle olmuttur. 
Muhtelif ıabalarda ve 
bllha11a ekonomik ıahada 

dalma daha ııkı m6ıtakbel 
bir teırtkı mesainin laan · 
cuını t•ıkll eder. 

Ankara, 2t(Huı .. ı) - Sa · 
yın mt1aftrlmlz Mmr Harı 

el.ve Nazm Abdulfettah Yala 
ya Paı• öileden ıonra Orman 
Z •raat .ealtltülerlnl ziyaret 
etmlıtır. 

MIHflr Nazır Hat 16 30 
da radyo evini ziyaret et 
mittir. Kendtlerlnl radyo 
evlade MOnakalat Vele ili 
Alt Çettnkaya karıılamııtır. 
Bu ziyaret dolaylltyle Ab 
dulfettah Yahya Paıa t•re· 
f ıae Aakara radyo111nda bir 
konser verllmtıUr 

f:larlclyeNazırı radyo vuı . 
tulle TGrk M11ır doıtluiunu 
tebarlz ettiren Arapca bir 
nutuk Termfıtlr. 

Antakyada jan 
darma alayının 

ziyafeti. 
Antakya. 21 (Radyo) 

Jandarma alayı adıaa ucnum 
luımandaq ••kili Y arbaJ K•• 
mal tarafıodan Iİlr ıt1afıt 
Yerllmııttr 

Bunda Tayfur S&lrmel'I, 
' Albay ŞlkrG Kaaath, Mec• 
llı Relıl, meltuıler, Yıkiller 

Ti '-lr çok daTetltler hazır 

bu!unmuıtur. 
Jaadarma erleri milli oy · 

unlar oyaamıılar, ziyafet çok 
aeıell geçmfıttr. 

Biylk MilleıMicliıi nıü
zakıralıri. 

Ankara, 21 (A.A) - 86 
yük Mdlet Mecllılntn bu 
16nkü toplanhınıda; itiraz 
mercllerlnfD tayini hakkında 
ki kanunun mubteltt en 
cümende tedklkl kab•I edil 
mit, de•let memurları ay · 
lıkların1n teThlt Te taadllü 
ne atd olan kanu11un da 
müzalcerestne deTam edll
mftttr 

Fransa Hindi 
Çini aahillerini 
tahkim ediyor. 

Parla, 21 {Radyo) - H6· 
k6met, Hındt Çlnt Hhlllerl
nl tahkim etmeie karar Ter
mit ve bu huıuıta lizım 

ıelen bütün tedb:rlert al-
mııtır . 

Ingiltere ·Rusya müza· 
kereleri inkişaf ediyor. 

----------------------.......... ____________________ _ 
Bir tehlike vukuunda aç devletten biri diğer 
ikisinin yardımını istiyecektir. Bu anlaşma 

asrın en büyü:k hadisesi olacaktır. 
I lo1adra, 21 (Radyo) 

l •ttlız kabıaeal haftalak top· 
''t 111Dı yapmııtar 

d 
10ıtha · Ruı mülakahna 

•it 
lcıtc raporları na:ı:arlar teti· 

•t11ıı1t1r. 

.,. lo1adra, 21 (Radyo) -
""'bı b 

De U aüakG toplantı 
··•c1. ti Moıko•a mGzakerele· ..... ~ 
tıt . •zlyettnı tedkık ~tmlı 

l',,, •J• .. ıı b Al ''t 1 ... , aza man 
1 •t• •rlnln SoYyetlerln, 

'tllt•re Uzak Şark için ga · 
t''tl 
, 111, Ver111ıedtit talulırde 
l ..... ,. ki i 
"'klcı"" lı Y• aımıyaca ı 
\GtlG • 1 haberleri• ber 
~ilet 9 '-•t•n lrl oldutunu 

ltlJ•r 
... t'l 

••t~ 11 21 (Radyo) - fi 
lıt l•z•teıı So•yet · lort · 
~ı."'••lrerelerlnde her t6rlO 
\t"d b\a llıf.izakerelerla •ak· 

'.-ı 
"''•• •••el illa edılmtı ol· 
\\ı~ 'cl'dır. Demelııte •e ar· 

it ,,llıııltaket•lerln 111Chatd 
' l t' ~~ı, hn •ldıiıaı hOtln zor 

~,~:- tl .. dlden bertaraf 
' •l4uıuau ıll •• et· 

mektedlr Maten gazeteıl : 
lnıılıı: SoTyet paktı aaırı · 

mızm ea bGyOk badlle1l 
olac:aktn.Dlyer. Ôn de;mu· 

abedeyl lmzahyacak Oç deT 
Jetten her biri yani Franıa, 

lnılltere, SoTyet Ruıya bir 
telallke •ukuunda dıfer iki· 

ılnln yardımını lıtlyccekUr . 

Bu suretle lnııltere tle Sov· 

yet Ruıyanıa ıüratle aala · 

ıacakları Omtt edilmektedir 

Londra, 21 (AA.) - logl 
llz diplomatik mahfilleri ya. 

ran yapılma11 muhtemel 
olaa Seedı · Strann - Molo. 

tof ıörlımelerlnt muaJY•• 
bir oıkblalllıle derplı etmek. 
tecllrler. Bu mahfıllerde 

blldırlltltilne •6re, Seed• 

ı6nderlleo taltmat eaHı 
dahilinde hiç olmazH bir 

prenılp anlaıma11na ıeclk· 
medea varılma11 mümkün 

olacak ve yalnı:a tahrire aıd 
me1eıleler k lacakhr. 

Bu huıuıta .. ıalatyetta' 
•alafllltre• 1ııterılta ıtau-

razl kayıtlara ralmen. ıl

Jaıl mahftl'erde iddia edil-

dıtıae a6re Baltık meHle 
alnde SoTyet tekllflerlle in· 

ılliz projeıl ara11ndakt tek 
thtılif lnılllz projHlnde 

Baltık memleketlerinin lıfm 

tasrihi ıureUyle zikredilme· 
ıldtr . 

Moıkov• , 21 (Rad10) -
· lnıtlız ıeflrl Sır Stlt, b•ı6n 

Londradan yeni talimat al 
mıı ve derhal Fraaııs ıeftrl 

Nacyarla bir araya ıelerek 

uzun mlddet konuımuıtur. 

B• konuımalarda Str Vıl· 
yam Straas ta baz1r ltwlu• · 

muıtur. 

Hariciye Komlıert Molo· 
tofun, yarın lastllz •e Faa· 

ıar aefırlertyle Sır Vllyam 
Stranıı toplu olarak kabul· 

le müznlcer•lere deTam ede 
cell ı6ylenlyer. 

Allkadar mebafıl, yaraa · 
ki maıakerelerlu bir •ıaaa 

ballanacalı Qmldlat 16aterı· 

rer. 

SADABAT.PAKTI iCRAAT 
PROGRAMI GENISLETILIYOR 

.- • • rıo • • • ........... - • • i~diki hattı 
Alman gazeteleri Türkiyenın f k tleri için 
hareketini komşu Arap ~em ~ o~Iar. 

bir tehlike olarak gosterıy 
lerlD Cenuba .lolru 

lıtaabul, 21 (AA.) -
HaTu : Mı11r Hariciye Na 
rının .lnkaraya ziyaretinde• 
ha11l olma11 muhtemel ne 
tlcelerden birinin de, lnıl 
llı:lertn tHvlbl1le Sadabat 
paktının bu g&nkü ıade pro 
tokol ıeklıle deill, muayyen 
Te mle11lr bir icraat proi· 
Hmı lle ıealıletılm .. ı .,ı. 

calı bıldlrllmektedlr. 

Styaıi mebaf ıllerln kana-
atine ıöre, bu ıuretle Dolu 
Akdenlzlaln bitün Anupa 
ve Aıya memleketlerlal bir· 

Gaf enko lstanb
ula geldi veKöa 
tenceye hare

ket etti. 
lıtanbul, 21 (Huıuıt) 

Romanya Hariciye Nazırı Ga 
feako. din ıaat 1 de Pire-
den ıelmlt, dönOı slyaretl 
ln11uti oldulu için merHlm 
yapılmamııhr. Gafenko, ka 
raya çıkarak Patrikhaneyi 
ztyaret etmlı Te beı buçu 
fa kadar Patrikhanede kal-
mı ıtır. 

Patrik, Romanya Hariciye 
Nazırına altın bir baç ver· 
mittir . 

Gıafenko, ıAat 7 de 
K.öıtenceye hareket etmlt· 
tir. 

Stoyadinoviç 
parlamento gu
rubundan cıka· , 

rılacak. 
Belırad; 2) (Radyo) 

Buglln toplanan Skop~ıaa 

mechıl, sabık BaıTektl Sto· 
yadlnovlçln, parllmento·ıuru 

ıepbııl 
leıtırea bir barıı b 

ti• a 
lhdu T• • hat· 
ılmdlciea «Dolu MıJIDO 

' 

bir aal· 
tı» lımlnl almıı o an 

kil edtlmll 
daf aa hattı teı 

olacaktır . 
Ha

Partı, 21 (A.A.) -
b ld. 1U1or: ... , e.rıındeın 1 r 
d buıuıl 

Kral lbnı11uu u• 
1 a111••• -ıurette 16nderd!if 1D 

Et Hudun 11 müıaYlr Halid 
H 1 t z11a· 

OberaaJzberıde ıt er 
Y k1D Do reli Almaay• nıD a 
l -lıat1DI ta• 

iu1a kartı olan a • 
yld eylemektedir. il· 

Dlfer taraftan, ıeDe 
1 k kra 

renıldıilne ıore, ra a 
.ı A.haao1•Y 

lanın a mucıuı aa l 
11111 ır. 

huıuıl b:r straret 1•P 
d larıDID 

Alman ztmam ar Al 
Arap epaf lyle te1D••1•"• D . 

y kıo 0 
mao matbuatl••D • 

1 aoJal. iu hakkıadakl kalllP Lt 
.. al••• e le mfinuebettar gur 

TOrk e•peryalısmfnla te· 
kerrlrlndea korkmaları 
icap eclecef ini ._ıltlllrmelrt•· 
dlrler. 

lııe bu ıuretledlr ld, r •. 
U1Che Dıplo•att1Cbe Cerrtı· 
ponde•:ı ıazeteal M11ır Ha· 
rlclye Nazm Abciulfettab 
y ahJa Paıanın Ankara zl· 
arellaf tenkit et•ekte Ye 
~u ziyareti laıtlterealD çem· 
berleme ıt1aıet11I• allka
dar ıiıtermektedlr · 

Gazeteni• kaaaatl11• ılre, 
y abJ• Paıanı• ltedefl larl
ltz . Mmr ıttıf akının iyi l.tr 
tarsda ıalctıafıaı blllaa11a 
kaydederek Tlrktyeyl laıtl
tere ıle kati taalahltlere ıt-
rtım•Y• ve loııltere•I• Şark 
ıttıfa"ları ılıtemlade Tlrk -
Mıaır mukaTelelerl TUıtaıly· 
le daha ı••lt bir eH• temi
at•• tef Tik eylemektedir. 

Gazete diyor ld: 
Blyllr Brıta•fa, Dofuu-

TOrkly•· ı bl ret Naat gazeteleri ti 1 ki Tazlyetlnt cezr r 111 • 

dır . 

nln ılradlkt battı h~:~~l;I le lıuv..etl~ndrımelr içi• pı· 
komıu Arap auı111 61 . ıkolojlk aaaaa lıtlfade et· 

için bir tehlike olara~.:et- •ekte.lir. 
ter•ekte •e bu ••:.~ • 

Japon - ln~i~iz.vazıye
tinde değış~I~ yok. 
A 

.k--d-;:Uzak Şark hacli-
merı a "'k _, 

·ı akından ala aaar. 
selerı e y . 1 1931 ..... ıaclea-

rtJlm • T• 
Loadra 21 (Radyo) 1 - b rt b6kümetln takıp ettlfl 

' l oıl· • .ı Japon büyük elçlıl l e d kl harici ıtyaHU netfceıl ır. 
ltz Har!cl1e Nazırı a:•·~.~I . DlnJ• ılyaıetlnden bahM-
16rG1me Taziyette r ııttr. dea hatip ıulb• ıewen bl-

kl k - d ettrmem b ıı ı Tuc• r 1 kat daba tin hOkOmetlerl11 lr ara1a 
yakında bir mlll toplanmuıaı lıte•lı T• de. 
yapılacakbr. ) _ A tlrkt· 

21 (RadJ• • I . 
Londra, il D lfle· lu tektlde bir keabln•· 

BaıTekll Cember Y b 1 
Ka•araıın· zon tarihteki ko• loezoa a-

dea ıonrka ŞA ·~~ Tast1etl hak rın •D kuTntllıl olacak •• 
da Uaa ara kl 
kında yeni be1anatta b•lu . dlktat6rlilkler daha ıa a 

bundan çıkaralmaaı lüzumu nacaktır. tluracaklartlar . 
laakkında hiikiımetla bir tak- Partı, 21 (Rad1•) -Ga· uı 1 ••' 

rlrtnl ruzgameye almııtır . 
Bu takrire 16re Sto1adlae
Tlç, iktidar mevkllnde iken 
Harvatların ıateklerlnl laOk6 
•ette• aaklamııtar. 

Bulgariatan 
Balkan Antan-
tına girmiye

cekmİf· 
Parlı, 21 (Radyo) - Sof. 

,..... relıen haberlere 16re; 
Bulıarlıta• hOlı6metı, Bal. 
lıaa palıttaa ıtrmem•I• ka
rar ••r•lıtlr. Aynı haberler, 
Bulıarlıtanın, lıteklerl ı,ın 
•IDHIP bir aaDHD iteklı, •• 
cell•I bıt•ır•ekte41tr · 

zeteler Uzak Şark hlcllıe~erl Singapar 
bakkıoda makale netlr et· 
mektedtrler. Bır aasete; 
Amerıkaaın proteatoı• çok 
tlddetlldlr. Bu •uretle Am•· 

rlka ra.ılt•re ile ı;:iı:: 
araeında taTa1ı•tla ı •• .ı ..... 
lcabıada katlJ•D kt dtr 
edecetlal s6ıtel'•e • . 
Uzalr Şak meMleıl l111llter• 
f raaıa ile bll'llkte Amerdılca. 

da alakadar etmekte ır. 
,, ( A) 

Saltıbury. 21 A 
B•rada bir autuk ı6yUren 
Herlıtert Merı .. oa tlemlttl ki: 

Japon1anıD blH yapbl• 

1 Çelllberllyaıa ıeleflerfnl 
t•J er larında 11çratacak ma
•••~:edfr. Çtade mar•ıı kal· 
~tiye • mlılıllll Harlalye 
•I ı••· 
Nasırlıtıod• bulundufu za-

Sır Coa Sa1m•• tara · .... 
f ıa.I•• tejkık 941&1.a kiti 

konf eran•ı· 
Lendra. l I (aa.110) -

A bluk• altında buluamalıda 
ela• T•yeaçtadekl laıtltı: •• • 
otakH• aballıl, ..ferberllk 
lçla Jaa•ır baluama ••rlal 
ahaııtar. . 

Loatlra, 21 (Rad10) 
Pertembe fl•G laıllts ve 
Fra•11s amiralleri ara11acla 
Staıapurda toplaaacak olaa 
koaferaaıta Ttyea,ıa hldı .. -
lerl lçla mtlhtm kararlar Te· 
rllecektlr. Keaferanıa l1t1· 
ralı eclecek olaa Hıadl Çlal 
Pran11z kumandaaı Ceaoral 
Marten amiral ICode yana 
Sınsapura Yaaıl olac•klar-
411. 
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SAYFA ı ! TOR~DILl 22 HAZlaAN 1939 

SEHİR HABERLERİ 
\ 
1 

Elektrik şirketi 
satın alınırken. 

Dfto lıtaobul elelltrtk ve 

tramvar 1ltket1n1, bu g6o
tehrt.ız .le dahtl oldutu bal. 
de - btr çok •tllyet1ert. 
mlzdekl yabancı aermayelı 

elektrik fltketler1ı>t ortadan 
kald1rmıt bulunuyoruz. 

bancı ıermayea ne •• yaban
cı ellere bı!'akm•"'• bütün 
lttmad ve ematyeUnl kay 
belm dlmt?Oolara g6re mem 
lelrette fabrllralara kurabıle
-cek, thaendüferlerl tıletebt. 
lecek Htmaye yalnız -yaban. 
cı ıerma;t"ıl, yaloız yabaacı 
kudreti ıdt. 

: Valinin dünkü 
(] tedkikleri. 

Bu ıuretle Cumhuriyet Ha 
kameti bidayetten berl ti 
ar edtndtii «mtlll ıerma· 
yeyl, milli emell eaaı tut
mak» prenılb1ne .. dıll: kal 
makta olcbıiunu blr kere 
daha büUin Yatandaılara 
ilin etmtı bulunuJor 

HlkOmetln btlıUln bu •c· 
••bl ıermayelt ıtrlretlert ıa 
tan alma11adakl titiz hare· 
ketl•I takdirle kartılamamak 
•• HTIDç duymamak tmkln· 
ıızdır. ÇOnkG kazancımız 

her bakımdan bQyOktlr. 
MeaalekeUmlzdekt ber it• 

kMıclt em•llmlzt, kendi aer· 
ma7eml:ıl eeferber etmenıo 
eke110mlk balumdan eldu. 
iu ıtbt maae•I bakım. 

daa .la btlytlk btr ehemmi· 
yeU oldulu 1lphe1tzdır. 

laaaoın keadı itini, keodı 
ya,maaı kadar ıurur, em. 
niyet, ttlmat Terlet bir ıey 
olabJllr mı? 

Dnnk6 neall, her iti ya 

Halbuki buıOnldl aeıll ec · 
nebi ıerma'Jeılndeo, ecnebi 
•meftnden daha çok kt:aıdt 
aermaye1lne, kendi emeflne 
ve bınaeaaleyh kendtılne 

glhenlyor ve bu ı&•eale 
daha çok baıarılar temin 
ediyor. 

Ştmen.IOferlerlmlz, fabrl 
kalar1mız bunun en açık 
clelthdır . 

Bır kaç tene evYeltne ka. 
dar ya baacı kumpaayalar 

elinde buluaan demlrrolla 
ramız de•l•t eltoe ıeçbkten 
ıonra hayret verici bır ucuz. 
luk, rahatlık temin edılmiı 
bulunuyor. 
Ve bGtüa bu muYaff alnyetler 
haykırıyor ki: «Tirk milleti 
eltnl uzatbiı her ıeyt en iyi, 
eo 16zel bir hale koymaja 
muktedlrcUr.» 

Kemal Demiray 

Gaf enkonun Ankara 
ve Atina ziyaretleri. 

Valtmtz Recai G6reU dGn 
ıabab Şamh köylerine ıtcle· 
rek yapılmakta olaa muh. 
tar lattbaplanada bulun · 
muılar, k61lertn muhtelif 
tılerlle allkadar oldulıı:tan 
ıonr~ aydet •tmltlerdlr. 

Bir tıyin. 
Şılırlmlz köycOler blroıu 

tefllttDe tayla edilen, Mui· 
la k6yc61er lıtOroıu ıefl Meh. 
met Ôzer tlün ıelarlmlze ıe· 
lerek 1enl yazlfeıt11• '9atla · 
mııtır. 

lığ evin~en ıuhtehf ışya 
. çıhnd1. 

Mubaaebel Huıuılye ted· 
kıll: Y• icmal blroıu ıefl Ce 
mal Gllerln, ~aratepe •e•
kUnciekt bal ••lae, dGn ı•· 
ce meçhul bir ıab11 _ ılrerek 
ıekHn Ura kıymetinde e11a 
Ye real bir manto çalarak 
kaçmııhr. 

Hır1ız, aabıta tarafından 

takip edtlıaelı.tedlr. 

Hıkıret ve ~ıı p ıt11i1lır. 
Dinkçiler maballeıl•den 

Mehmet Emin ile arkadaıı 
Rıfat, a1•1 mahallede otu · 
ran HGaeyl•I Hklden mut· 
iter eldukları bir mHeleden 
dolayı lııanen hakaret Ye 
dup ettikleri iddia oluadu
f undan, ıuçlular tutularak 
adltre1e •uılmııler.Alr . 

Koza f iıtlın, 
DGa, Burıada ipek keza• 

lau, 55, 69 •• 78 kunııtan 

B. Gafeakonua Ankarayı 

ziyareti blUln Av .. upaya yal· 
nız 11ln Ye aallam T6rk·Ro· 
••• doatluk Ye ittifakına Bal 
kanlar lçla en emin ı.ıran

tlyJ t8fktl etUllnt de ııbat 

etmtıttr. 

mi tebltfde 1arabatle zikre· 
dilen keyfiyet, T6rk1Je · •• 
Romanyanın Balkan Antaa
tı ıulla ılyaaeU•• Ye bu ıl· 
yaaetla tıtlkllll •• btrhftae 
mtlıterek bıihhkları, AtıDa· 
da da ayn•• mlıalaede olu
aacaktır. 

:ıatılmııtır. 

BGtl• lllıret ıa••telerl 
Ro•aaya Hariciye Nasmaa 
Atlaatia yapılaa iyi kabule 
ıanlt ıltualar tahılı etmek· 
te Ye ıerek Yunaa rHml 
•akamlarıoıa ve ıerek hal· 
kın tezabGrlerladekt ba11a· 
taa samimi mahiyeti teba· 
rCb ettlrmektedır 

RHmi zl1afette teati ıedı . 

lea nutaklan tik aa1falenaa· 
ko1aa ıaseteler, Yunanfıtan 
- Remaa1a doltlafua.un 
k••••tlm •• tkı doıt •• mit
tef tk deYletta Balkaa •e Av
rupa ıulhu lehine faaltyet· 
lerlnt kaydetmektedir. Ga • 
:ıateler, Eleo matbuatının ya. 
zılanna da ayrıca ıltunlar 
tahılı eylemektedir. 

Moment ıaseteal dıyor· 

ki: 
Atlnada B. Gafeakoya çok 

candaa tezahOrler 1apılmtı 
tır Reıml slyaretlerın be 
men alınan bu çek iyi_ neti· 
celert ço'll ehemmlyetlfC!tr. Bu 
aebepten ciolayı bu ıtbı zt 
yaretlerto ıık aık yapılma11 
bılha11a ıayanı ·tavalyc:dtr . . 
Bu ziyaretler, efkarı umu 
mtye Qzerla.de derhal tealr· 
fer yapmakta •e bu efkl· 
ran •ücut bulmaııoı mGmküa 
kıldıiı ıtbl eııteruyonal 

mGaaaebetlerde çok lüzum 
lu fıktr teatalerlne de nııle 
teıkıl eylemekteklr. 

Seemoalut ıazeteıl diyor· 
ki: 

Aaluuada aeıreclden rM. 

Nemul Ro•aDHC ıase · 
teai diyor ki: 

B Gafenko•uD Anlırarayı 
ziyareti, AYrupaJa, Jalaız 
ıılu •e ıaf lam Terk - Re 
men doıtluk •e lttıf alunı 
delil, fakat aynı Eamanda 
bu doıtluk ye nurakın Bal. 
kanlar için en emla ıaraa. 
tlfl teıkll eyledıilal ıaater 
mittir Allaadakl tezahGrler 
de, Türklyr, Romanya •e 
Yunanlıt&n noktal nazar. 
ları aruında bit Itır fark 
olmadıtını aalatmııhr. 8 
Metaluaaın Atınadakl ı&zle. 

rt Ye B. ŞükrO Saraçoflu
oun Ankaradakt ı6sler•, 

Balkan Aatantıaın ıulb ıt. 
yaaetlndekl katlyeU Qzerlnde 
htç hır t11phe bır•lunamıı· 
hr. 

Uol•eraul r•zetuı, «Ati· 
na mOllkall» baılılı alhnda 
nefl'ettlil bir makaledo ez 
cümle diyor ki: 

«Gafeakonan Atlae ztyare· 
tt ıkt millet araaındakl 11111 

ve eıkl doıtluk mao .. ebet· 
lertyle m'1teoulp 
blr parlaklıkta olmuılur. 

Gazet~, Yunaolıtanın ha · 
rlcl ı lyantlnl ıözden ı•~lre · 
rek Akdentzdekt alzamın 

muhnf azaııı>a matuf olarak 
laı here Ye f ranıa ile ela.D 
karıılıkh yndım paktını ve 
Balkan Antantının mOtele
metper•er teHaOtcve ıaraa· 
tiler ılıteml•• lltiMlnaı tah · 

iti etmekte •e mltalea11aa 
ıu ıuretle cle•am eylemek
teclır: 

BuıGn Yunanlıtaa Ye Ro
ma•1a dı,lomaalıl•I ltiare 

edenlerin Atl•adakl mGll • 
kah, l'ut1a•lıta••• bO-ylk 

Anupa de•letlerlae kartı 
olan ktya1etll barıı •e mQ · 

Tazeae ılya1ellae, mltteflk 
lerlne karıı elan BalkaD le· 
ıaaldGn6 •e Romanya ıle 
olan .. ıamlml cloıtluk rabıta· 

· lar••! tembtr etmektedir. 
Üal•euul, makaleılnl fM 

ıuretle bıurt1or: 

Jkl memleket harl•IJ• na · 
sırlarını• ıörlımelerl 'Bal· 
kan Aotantıaın 'atlane•I bat 
larının çerçe•eal içinde bir 
lıtııare ma hlyetlndedlr . 

<(Romanya ıazeteıt de» 
Atloadao aldıiı uzun bir rö 
portajda buglnkO vaziyet 
dabillntle Balkan Antaah 
"18emleketlerl 1910 teaaoiU •• 
dıtarıdan kendılerJne karıı 
btr taarnıı: hallade kal'tıhklı 
"yardım ihtiyacını kaydettik 
ten ıonra diyor kt: 
Cahınkonun nutkundan Ye 

lnkara •• AUna tebliğle 
rlnden çıkaa netice, heyeti 
umumt1e1I ltlbarlyle Balkan 
Antanhn1n Ye haıuılyle Ro · 
maoyanın Bulıarlıt•n •• 
Macartıtan ile her UhlG 1•k· 
(Sonu d6rtilad .. -,fada) 

Atletlerimiz bugün 
Bursaya gidiyorlar. 

-----~~----~---~--~------~ 

2 4 - 2 5 Hızirandı, Edirnı. Bursa, Bıh~esir ıa Koca-
ili bölgılıri ırısııdı ıllıtizm mDsaba~ılin yıpllacı~. 

Bıdea T erbiyHl Genel Dı. 

rektörl6k atletizm federaı · 

yonu, Buraa, ldtrae, Balıke 

ıtr •• Kecalll b6lgelerl ara· 

1121da tertip ettllt atletl:ım 
miiaaMkaları 24 25 haziranda 

Bunacia Japılaoalı•ı ••••i
ki 1ayımısda 1azmıthk. 

Bu müıabakalarda b&lıe· 
mızı temıtl edecek atlet ta-

' kamı on lteı ı&aclea berl,de· 
••m eclea çahımalarana dGn 
ıon •ererek Buna.,. gide 

cek takım belli elmutlur. 
Bu ıOn ıaat 15 cie Buua· 

Ja hareket eden ıaftlemlz 

ıu atletlerden tetekk61 et 
mektedlr: 

Supht, SCileyaian Edremit, 
Haaan Ay•ahk, Hikmet 
Bandırma, Necati G&nea, 
ŞaYket, Ahmet, Hü1eytn, 
HaNn, Sekrat,Hıkmet, Meb 
met, Emin Balılıeıtr. 

Gaftleye bölıe atletizm 
ajanı Şe•kl inanç riyaset 
edecektir. 

Orta okullar için mu
allim muavini ahnacak. 
Maarif Yı~llıti, mlracııtidıcekler iciı ıylOl~ı ls-

ıanbul Oniveısitııindı bir imtihın ıçacıki 
l - Orta okullarda Ttrk• ald ıahadetname Yeya Yeıl· 

çe, Tarlla • Cofrafya, Riyazi· kalarının &111 ••yahut ıuret· 
1e, l'abll1•, Fraa11ırca, Al· lert, 
manca •e lnııhzce muallim C - HCbn\ihal mazba· 
mua•lnl olmak htlyenler taaı . 

için bu HD• imtihan açıla· D _ BululNluldarı yerle 
eakbr · rla Maarif lllareatnclen nQ · 

2 - lmttbaalar bir eylat 
cuma ılnO. lıtanbul OolHr· 
ılteılad• baıh1acaL.hr. 

3 - Bu tmtlbaaa dahli 
olacalıı:ların 

A - Tlrk •atandatı ol· 
mal arı, 

B - Yatlarını• ZO den 
ekılk Ye 45 den fuılla ol 
mama11, 

C - HüıaQlaal er.,abıa 

daa olduklara, herhanıt bir 
surette •a lakô.mtyetlert ol· 
madıiı hakkında bulunduk
lara Ylllyet YeJa kaza idare 
heyetinden alıamıı Itır ••z· 
bata ibraz etmeleri «halen 
memur •e muallim olanlar 
bu kayıttaa mOıteına olu, 
••aıup olclukları daire aml 
rlalD ••receli Yealka klft. 
dır . » 

D - Her türll haatahk. 
taa •e mualUmltk etmeye 
ma•t •Oout Arızalarından ıa· 

il• elduklarıaı lıbat eder 
taıdllıdl hekim raporu ibraz 
•t•elerl. 

E - En az liH veya 4 
••Y• 5 veya 6 ıınıFlı öfret 
mea okulu me:ıunu veya 
bualarıa muaclJlı tabııl ıör 
mit olmaları, 

Muallim mektebinden me 
zun 'olanların en aa iki dera 
aeneıl muallimlik etm't bu
lunmaları llzımdır. · 

4 - Namzetler imtihan 
da muvaffak olduklara tak· 
dırdo kanuni ıartlar dabllla· 
de berhanıl btr orta tedrt 
ıat muallim mua•lnllfln• ta· 
yl• edileceklerdir. 

5 -- Yukarıdaki ıutlara 
haiz olan namzetler bir fı· 
ttda ile Vekllete mtlracaat 
ed•ceklerdlr. Bu lıtldaya ıu 
••ıtlıalar bailauacaktar. 

A - NOfuı: tezkereılnlo 
ath veya t&1dlklt ıuretl. 

1 - Tahıll cierecelerl•• 

m11ae1lae 16re alıomıı taıdtldl 
11hbat raporu, 

E - Maarif tdareılnclen 

taıdtklt •• fotojraflı ftı, 
F . - Altı aclet 4X6.5 b6· 

1üklOfGode kartonı11z fotoi· 
rafları. 

Bu Yeetkalaraa e• ıoa . 

ı ı.s. ı 931 tartbta• kadar V • · 
kllete ı&nderllmlı olma11 
llınmdır. Bu tarihte• ıonra 

Yeki1ete miracaat etmtı 

olaalar lmUhaaa alanm11a · 

aaktır. 

.............. 
Çataldağ men
baına aid karar 

geldi. 
Şıhrtmlze ı•tırilmeıl ka · 

rarlıtbrılan Çataldığ ıu 
meabaının lrtlf ak hakkı He· 

yeti Vektlece kabul ect.1-

mlıtlr Buaa atcl kararname 
allkadar dairelere teblıi ol 

unmuttur. Bu ıuretle ıu 

me•baı•ın buluncluiu eaha 
dahilinde Belediye icap eden 
alaç kati yatı ıle diler ha -
aı;lıliları yapa bilecektir. 

Bunun ı,ın de Orman Mli· 
cl6rl6iü ile Beledt1edea ... 

çllecek iki ktıthk bir heyet 
menbaın Belediyeye teıllm 

itini yapacaktır. 

Doğum 
Nakliye le•azım teiment 

Zekalnln diln DolumeYlo· 
do bir kız çocuiu dftnyaya 
gelmııttr . Yavruya uzun 
ömGrlet" diler, anne Ye ba
"•nnı teltrtk ederiz. 

Bir memuriye
te 20 talip çıktı 

Açık bulunan 1 O lira ma • 
aıh IC.6peler nahl1eıt nGfaı 

memurlufuna alınacak '91r 
memur için yirmi tallp çık
lllındaa, lmtlhaaa tlbl tu • 
tulmutlarıhr . 

Dlla,tallpler araııada Um· 
uml Mecllı ıalonuacla alfuı 
MOdürünGa nazaretlnde Ye 

mtfı1abaka imtihanı yapılmııtır. 

RADYO 

- AHARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 
1648 •· ıss ı:ca. 120 Kn. 

T.A.Q.19.74m. 1S19SKca. 20 KTv. 
T .A.P.51,70.. 9%SKe1. 20 Kn. 

2 2 6 · 939 • Ptrş~mbe 
12.30 Prolram 12 35 TOrk 

m6zlll 1 - Salim be1 -
Hicaz pefreYI. 2 - Şnkı 
bey - Hicaz ıarkı - De· 

mem cana beni yadet. J -
Refık fenan - Htcaz tatln 
- iy benim ıonca ıOlOm. 
4 - Bedriye - Hlca:ı ıar· 

kı - MGmtezlç atkınla. 5 
• • . . - U d takıtmı. 6 

- . . . . - Muhay1er ıarkı 
- Nlçln mahsun hakanın. 

7 - . . . . Muhay1er 
aaz aemalıl . 13 00 Mem. 

leket aaat ayarı, ajanı •• ••· 
teorolojl haberleri. 13.15-

14 Müzik (Karıtık proiram 
- Pi.) 19.00 Prolram 19.05 
M6zlk (Kabare - Pi.) 19. 15 
TOrk m6zlil (ince ıaz faalı) 

20 00 Memleket ıaat a1arı, 
Ye meteoroloji haberleri. 
le>. 15 Neıelt pllldar R. 
20.20 Ttrk millftl 1 - .... 

- Suatnak P•tre•I 2 -
Rahmi lley - Suzinak ıar· 
kı - Bir ılhrl ta rap. 3 -
U41 Cemtl - Htcazklr ıar· 
kı - La11kau ıana. 4 -
Ucll Zeki - ,Uttak tarkı -
Bir ıln ıelecekıln diye. 5 
- Lemi - Hlaeyat ıark• 
- O ıOzel ıazlerle . 6 -
. • . . - HüHy•l ıarkı -
Ktmln mecburu bQınG aaı · 
110 7 - Lemi - Karacı .. 
tar ıar&u - Çeımanı 0 

meh••tln eladır. 8 - R• • 
kım - IC.6rdtlt ıarkı -
demedim biç ona kfmılD· 9 
- Oıman Nlhat - Kürdili 
ıarln - Kaç yıl yiireflOI 
ıo - . . . . Halk tOrkG•O 
- Ekla ekdlm çöllere. 21.~ 
Kon~ıma (Ztra•t 1aatl) 21 · t ) 
Ma:ıık (Seafontk plakl•' 
21.45 Konaıma 21.00 ~~. 
zlk (KOçük Orkntra - Ş• 1: 
Necip Atkın) 1 ;. Meod• 1 
11ohn - Veaedtk ıo•d0, 

'arlnıı - ilkbahar ıarlı•• ,. 
2 - Mıcbelt - ıece P11~1 
lerl 3 - Puccınt - r;•.,,,,. 
Operaaıodan potpuri / 
Lutıtal - M111r baleti 5 
Emil W aldteufel - iki lı~ 

D u••' re iki Yala 6 - r ,ıl 

mana - il' elemeok •• oO 
No 3 (Karlı manzara) 23 1ı 

ı:l'' Son ajanı haberleri, bit' 
Hham tabvtllt - k•°231t' 
- nukut ltorHıı (ftat) tı.1 
MOztk (Cazband - ,f 
23.~5 - 24 Yal'ıakl pr 

, .•. 
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PARTiYi 
HITLERKA
ZANIYOR 

• 

Yazan; Henri f luernot ı 
Eski Franıız nazırlarından: ._ __ _ 

«Gazeteler laılteıe, Franaa lan ile diriltmek •• haalf,.. 
•e Ruı1a araıında•ı mlH· te ıeçlrmek lıt11orlar demek 
lna .,.e.ılHia y..,.la•l••ı 1a· ıtıt ,.._,a almalr olur. O 

&ıyorlar.Demek iri mlzalsereler h.lde, bu ıultef•hbGaıOn or 
hnıh Itır aetlceye varmam•t· tadan kaldmlmaıı lçln, Ruı 
G•ne ıaatelerln lll•e ettlll hlkGmetlne, lıtedlfl izahata 
ae ılre her iç taraf tla be· •ermek llzımdır. 
••• be••• ltltGa •oktalar 2 - Erlrlaıbarp anlatma· 
da mltteflkmlfler: Demek 11 da 6yle. Moıkovada oldu· 
kl b6t6a noktalar• •itte- tu ıtbl L9Dtlrada da, Parlı 
fek deitller. te tle anlatm•••• laa•al1at 
Hakıbt•, mhakereler ae 6zerlne olma11aı lııtmıe tıte 

aafbada? mlyor. Oç taraftan h.r biri· 
l)'t ..tO.at alaa meha •1• mlıbet bir it olarak ae 

ftl cledfit•I• rerlercleld ka . yapacefının taJID Ye teebtt 
•aate ltellular•, ... , ltllMrl· etlılmeıl tıtenfJOf . O belde 
le lıalç bir lbttllf kalmamıt· meeele, ellmlse kllıt,ıkılem 
tar; mlMTI teralt altında ve ahp her ı•JI birer birer 
1Dltekabdlyet HHı lzerlne yazmak •e ıonra bunlara 
•nlaımak fıkrlat llft 6ç ta· icra etmekte. ltber.t. 
taf ta kaltul etmlttlr; nlha· Buraya kadar, 6n6ne ge· 
N s-,.e. a_,. .... "8· felmez hıç IMr tDçtek yok. 
Jlk bir cle~let te lkkı edil · · * 
ID•ıl, vercl•jl nlıHtte lıte· Fakat GçloG teklif daha 
•iye laakln olclutu, blrtok nazik bir meeele. 
hallerde 1archm edecei••• Moıl&o•• htU,ümetl bu tek 
16te lcabıada oaua da 1ar lifte, Baltık de•letlerJ mese-
dıaaaa k.,uı .... ıızımı•le· '-'-'• k .. dı bet.aaa .. ,tml· 
ceıt pek tabıl ılr6lmekte· yen bir ıekllde halleddmı, 
dır. olcl .. a ıarl,or Ve a•l 

Bu eaaı laOklmler Ozerta ~u aoldada lnıılız •e Rue 
ele lllft•il .. • ....,. •il• .w6tGt'9rl birbirine muarız 
Ye Fraaıız blkGmetlerl tUD · bir vaziyet ah1or. 
1••ı teklif etmltlerdlr: lnılltereye ıöre, Baltık 

1 - 0~ devletten lalrt devletleri mHell Lehlıta~a 
~k •• tlolr•MD d .. r•J• ••J• Romanya ile bir plla 
bir teanasa lllçar oluraa, kerlne konamaz. Ç6alrG 
•I• lkl•I derhal mukabele· Lehııtanl~ Romanya, gerek 
1• ıeçecekler. bu tart olmaden, lnıllız ve 

2 - Arnı ıekllde, bu•çtk fraaıız hımayeal•I kabul 
.. deiruclan clolruya taar ederleree de, bazı Baltık 
••a, bu iç devlettea btd memleketleri var ki Fran11z, 
1•••fıadan temlaat verllmıı lnılllz ~eya Ruı htmayealnla 
bı, .. aalekeM kartı oluna, her ne tekilde oluna olıun, 
~•ne tlçl de derhal muka- lafını bile ıııtmek lıtemlyor
.,.lecle bulu•acaklar. lar. Bu memleketlerden bı. 

3 - Taanu t..,.... •e. rlliln mGmeııtlı ı~ealer4e 
tll11aeaatı bir memlekete kar f1krf Dl o dukça ka'ba btr ıt-
ıı olut-. -.,a aaieoe ..... lıitlde tirle aalat•ıth: 
'11ı t L..1 ' «Ktmcln olurH olıuo, bir ••ult ve1a tehi kHI var-'- 1. 1 · hlm•J• kabul etmeyi bız b6r 

ıı tere, Fraa1&, Ruıya ''•11 d nevi ilhak tellklırl edlyo . 
il a ılr6fecekler .. 

1. ... '- iç tekliftea Ruı hl· 
...._ ... Mlc lktılnl kabul et 
llıatı •• bu11u .ela lsah edtl· 
.... la .. tt.na ~lam11; IODUD• 
.... Q .. 
lir. " pek klf 1 16rmemlt · 

.. ~le lllt teklif lzerlade Ruı 
'" 1

6 
.. tlnta .&et.cifi• ızah 4a 

•••dır: 

'1ı~l ... Gae._ılea teliltfe 
.,._ .... , Ce111t7etl•la 16 ncı 
-.tide ı d •ok 1 

D •• ltab1edea bir 
"le ta Yar. Bunu ciddi ola. 
._... •ı lll•vzuubahı eııillror 
~uı? 

•t:& - TellW•, .. ıel6•
cl,1aı~ıbarbıye anlaımaları 
~,L •• Nıhaı a•l•ımadan 
'~ q•olun " laı •u1or. Acıba bö1· >ae.: \lt anlatma yapılma-

fttt •ı? 
ta\ 

1 
'111a ıayet Hmlml ola: 

' •naettıtımıze ı&re,bun· 
•lıı ı ıuıtefehhlm var: 

ltrı, - ••ıılız Fran11z tek· 
--.:1• llplaeıız, Milletler Ce · 

''ti •-.... IDlıaln J••I karıııkh 
'"' -.. dayaaaa mOıterelı 
~•t •ıa11 lzerlnden ya-

tır. Falrat laıtlfs ve 

"'~ \tlaı...elert .... ,. 
llilı..~ ... , .. ,. .... , 

ruz.• 

l1te1en blrlılae bıle blma 
ye teklıf etmek ıGç bır me-

ıeledır;nerede kaldı ki bunu 
red eden lıtlrlne böyle bir 

teklifte bulunabılelım . Hı-
ma1e1I red etmlt bir de•le· 
te de, bir taarruza ulradılı 
zamaa, onun arzuıu htllfı 

na, otomatik bir ıektlde 1ar· 
dama koımak ta haddinden 
fazla bir ıeJ olmaz mı 1a? 

Bu •a•l1et dahlllade laıl · 
Uz hGl&Qmetl an•k ıblr .., 

ya11mak lrabıl ola•atını cin· 
,aoa,or; bu da b61le bir 

hldlH zuhurunda, mltteflk 
devletlerin bat bata •erlp 

koautmHuhr. ~ u da dofru· 
ıu, en maatıkl alrlaea bir 
teklif. 

l'akat, ııt• Ru.lar ıttrez 
ediyor. D6yorlar 11&1: 

«Sis Almanları tanımıyor
ıuauz! Bu ıla Slo•akya, 80-
hem1ada J&pbklannı yarın 
Baltık memleketlerinde ya
parlar. Hıtler, bu tlrth tıtrl· 

J•D k6ç0k devletlerde11 bl· 
rlnln refılnl yeya dtktat6rü · 
el ıeee bir ekfatD Bercbeı· 

ı••••• f&laru Ye ... , Al· 

LEHISTANIN AZIM 
VE KARARI 

(:-:----=~O~e~y~li~'~r_el~e~g-ra_r_r-:-__ L_o_ııt_h __ ·a_d_a_rı __ __ı 
t\Vartonda Lelalıler, kati 

kararlaraoı vermlı, azı mlılr 
ve tekrar A man boyundu 
••lu altına ıtraacklenae te· 
refle 6lmel1 tercih etmekte 
d•rler. 

bulunmaktadırlar. 

MHraf ı f aklr bir memle 
kete bir hı ylt pahalıya otu· 
ran 750.000 aılıer, daimi 
ıurelte ıllib altın4edar. Fa 
Irat bu millet lıtlkllhne her 
haagl btr tecaY6z •ukua ıe · 

llrte d.rhal barbe ıtrltmek 
kararnı vermlt bulunuyor. 

Bunlar, kendilerine çok 
emla41rler ve aıkerl bakım-

dan kıtaların mot6rletllrll · 
meıl ve ha•• kuvietlerlnla 
artmaıl1le harp kudret ve 
kabiliyetinde bn1nk deflıtk
Jıkler olmadıiına kanidirler 

Uzun yıllar, hem Ruı 
hemde Alman bo1undurulu 
altında 1atA manın bOtOn 
acılarıDı tatmıı olan bu .mil
let, tekrar lıUkllllertne ka 
•uıtuktan ıoara el.le etttk
lerl teralrktlerle 6•1nmekte 

Lehler, ÇeldHe ne 1apıl· 
daj .. ı ıörmüıler •• bu hl 
dtaeden ilzam gel- deni 
almıılardır . 

l:.Wer, eıkldeo beri Ruı· 
larla olae mOnaaebetterlncle 

lhU,atklrdll'lar. Bu ihtiyatın 

ıebet.t ele Belıe•lsmelen duy 

dakları kOl'lr• ıeklınde ifa · 

de olunur. Halbuki hakiki 
•ebep bu cleitldlr. 

Leblıtanda it batında bu 
lunanlar Gçlncl entenaaı,o· 

nalın buıGnkG Ruı ılyHetl · 
ne tekli •erdıtıne lnaaan· 

yorlar Onların bu lbtlJat
klrlakları, doktor G6bleıe 
kendi ale1hlerlnde deha faz-
la propalanda malzem!'ıl 
yermemek içindir .• 

Amerikan hissiyatı. 
1 Yazan: Gallus 1 

«lnıllls krah ve krallçeal 
Vatıaıtoaa ••rıJorlar. Ruz 
velt, lııendllerlnl orada bek-

ll1or. Beyaz ••de teati edl 
lecek nutukları d•katte 

okumak llzımdır. Bu natuk 
lanl•, dOnya ıullluna iM•· 

chracak 1••1 Hnpler tnı1a

ca fi•· Şura11 mubalıkak ki, 

lnıtlız ve Fraa11z demolrra · 
•tlerl bCiyOk Amerjlaaa de" 

mekrHlaln 1archmı•a ıl•e· 
necek oluraa bir tecaYIH 

kartı J•pacakları muka•e
met de o derece artacaktır. 

Bunu Berlln de blll1or, Ro· 
ma da . . 

S.:aı be41bt•ler var: Ama · 
rlka o kadar uzak, o ka · 

dar lu! • Diyorlar. Saakı 

yelk•• ıemUerl devrinde 
tmlttz; aankl tayareler bar 
ılnl• içinde AtlH deaiztaa 
•ıamasmııl Olayanın bu ba· 
le ıeldıfıa_ın farkında de 
il ileri 

Gene bu bedbınler, Ame 
rlkada• İnııltere ve Frama· 
ya aılrer ~drarılamı1acalını 
16yll1or!ar· Çıkarılabilir mı, 
çılrarılamas mı ornı malam 

man1anıa •hımayea» nl ka 
bul veya red lçtn kırk da 
krka m6hlet ••rlr. 

cHttler de bir kere Ltt•aa· 
Janın, Letonyanın, Eıtonya-

nıa veya f ı•llndlyanın 
hlmlıl oldu muydu, Al. 

man ordaıu Sovyetler Bırlt · 

ta hutlwcluaa .M,a•••tı ,Jlea 

ya da bir lıtlll tehtlldl ••
ya teblık..a alblMla lralmıı 

demektir. 
cHaleakl •• d•hal •• 

lralttl ........ t• seçmtyel• 
de lakı ... ile .allM w•fkelt• 
dıyeuun-? <Mar au biç b6J· 
le ,.yt Bt•, dtferlerlade ol· el... ıtbl bunda da aalat 
~mamısıa otomatik btr maki· 
ne haltade teıblt edılmealal 
lıtlyoruz » 

G&rGyo11unuz lr4 Ruslar da 

bakh • Fakat .... l»u lkt t••I• 

deiil. Fakat bir harp batla 
dılı ııralarda bizim adama 
lhtlJ•cımıs olmaz. 

Amerika lalar denizleri• 
aerbeat olma11nda lnııhslere 
,ardım ehlnler, bize en •• 
rurl ihtiyacımız olan lıtlb 
•allerl lıaa:aarluıalar, blae pl
lotları1le beraber binlerce 
ta yal'• 16•Dtatnm tılf I; 
b• ıuretle mldaf aamıs asim 
.... u. k•••tftlHmlt olul'. 
Ve dıktat6rlerln kııa harp 
hi1lyaları .. uya tlGıilr . 

- f aW biç l.tr m6alae 
de lmzalanmıt deiıl! 

- Hakikaten de Amerl
kahlula bir muahede lmsa
laamtf cletll. fakat ne &a· 
rar ver? Bır mllletla, laOtla 
dtier milletleri zorla boyun · 
duruk altına alma11nı loıl· 
ltzlerle Amerikalılar arzu 
ecler mı? Bunu izah etmele 
IOzum varma Hem biz bu 
rada ıadece hlkdmetlerden 
bı lnetmlyorua V atandatlar
dan ttat.eedlfOI'• Ç6nkG 
vatandeılar da aynı bOrrfyet 
ve ııuklll tdeahnı 16rlil1or 
lar. Şunu biliyoruz ki, Ame 
rlkahlar hOrlyet ıçiD yardım 
edeceklerdir » 

telif a kabil delll mt? Bizce 
kabil, her tkl tarafın da dO· 

ıGncelerl dolru. 
Hakikaten bu lıtlç6k .le•· 

letler, colrafi n•lyetlert it• 

bmJle, tld muans ıuruptaa 
berbaaıt birinin ldmayeılnl 

kabul kendileri lçıa tehlike 
ildir, daha dofruıu telallkell 
oldufuau sa-diyorlar. 

•OauD l9la, Hfdaa da .oldaa 
da kaçınıyorlar .. wrecWat 
lçlade bltuaf kMaralr kee · 
tltlerl•I •alaafa•• edebilecek· 

·-··· •aaıyerlar. 
B•••Dia .,_aber tehltlre 

oaları ılsetllyor •• bir rh, 
bittin datlyatlı lıaareketlnıne 
ralmen, boyunduruk altına 

ıtrmelerl m6mkladar. 
farzedellm ki &yle bir ıey 

oldu n HHler Letonyaya ta. 
arrus etti. O zaman tkı th . 
tımal •ar. 

Ya Eetonya ftfrn •er, 
(S.•u]cllrdlacl earfatla) 

IATI'~' 1 

Tabutun kapağı kapan 
dı fakat içindeki ölmedi 
ÇEKOSLöVAKYA 

1 
Yazan: Emile Boche 1 

koılo . lçttmaı•da retıl D. Stratll -
«Tabutun kapuıJı Ç• ! Sanek ı••• tllH etmlttlr. 

vakyaaın &seri•• kap;::.:; cBrao, k•r•l•t••danlatrl 
tar. Fakat tabut11a iç dal•• bir Alman f91arl ela· 
h 1 tt Zalalr•n ..a 

enüz öl••• t r. l d ı••••ıttr Bu ıelarln, ıtmat 
Alman tahakkOmD • tıa .: Al••• ı~ı.de Al .. • ol•a
bo1un •l•lt 16rGne• fıçal· maıı ... blı11slalı• ... lııad
mılletl, tara11at •e ta•fl eli olar. Oıe tarafta batka 
tıada kendıat bırahaıfor. . ttkll dlflaealer yaraa, ya· 

Ek•erlya mub•...-tt sts aalıJorlar.• 
lı, maıkelt ve kanuD dıı•· Fa· Fakat alda•• a11l Çek ol· 
kat ıık ıık bu mali•-•~ •Ja• Dr. Str~t1Wtr. 1910 
metell matltaatt• elli.. ela itti• A•ull•rfa - Ma· 
ııbı iılklr ıurette tesablr car ıetatlıttklert•• ılre, tela· 
etmektedir. Bar kaç ıl• ·~· rl• ...... ,..,,ı. btrldıte JI• · 
el, protektarada yaııJaD A · ..1e 54 bk Wr Çek ekeerlJetl 

- D• • l manları• bathca eııa•• 9ardı; iç ıelalr, ı•J•ll A · 
Neae Taı bası ÇeklerlDı yaal .. alara adedi bir Gıtlallk 
bepılnta beıledtll emıdlere yer•ek olan ... ı Wr icat· 
h6cum ederek Çek ~ılletlal: ti· 
b••daa b6yle ne tedaftl, • ltt• bu •• ..a. hakkında 
tecavGal hiç bir rol oyaı1•· ıasetelerd•• basılaruu• ••· 

k~o· mıyacafını 16116,or .,. taleaları: 
dılerln• tamamt1le ııleri ye cV•kov•ı clrno, ltqla· 
aileleriyle ma11ul olmalarını ki vası1ett• ea na&lk bir 
ta nl ye ediyordu. aelstaclır, Bno, Çek milleti· 

itte Çek ıasetelerlDID ce· •• lllrmet e4tlcllllal lıltat 
•apları: içi• y .. b• fıraattar. lrae · 

Norodnl Llıtr Almaalarla aun Wr Alma• ıelarl oltlutu 

1apblımız erkekçe •leati• e6Jl•e..... W.•, e• bl· 
lelerde aldıft•ı• yaraları• ,ık Al•aa aablı•a 1&hlp 
lzlerl•I ı~klama!19••• IO•• bir Çek ,.1ıarı.&1r.» 
yoktur. Praıda M•art ·~· Na,...I Laıty: dil• Çek· . Beri••·· ya V aınert, ••Y• ler ..ıatar 1c1an..at• ••· 

clia• t f L 
D•orok •• SmetaaaJ• ıulayeta.a tatır••• a.at ıu 
lemektea ,aıomB• kısar· tartlarla ki keadı•l•I .. r -

btl ... . k 
mas. Y al11nlatıma• ta . IMttte ıdar• et••••• arr 
rette ke •ıalar .iol•racak~ı ııl..,•· Her .. ,.len e•••l 
Fakat hakikat• birik lr Çek uıaruau• Mledlyeler· 
millet bir dıterlal ıefal bir de ... iti elarak te•lll ecitl· 

..... ki ... 
hayata ıDrlkle•d• k ••• mlbl•••r·• 
kea .. •ın de Wrl• Wr & • cLttleN Lt••= clkt • 11· 
tbete ılrGklea• ... •• taha•· tlD lfblrilll tçla, h• ,.,._ 
m6l etmez. .. •• ı 15 •art fe•kallcl• 

Neredal Pn•= Btaclea 1' lalcl~lertrl• yaratal•lf elaa 
tenden ıeyle ml•••ı • 11111e. malaalll ıdare.a• ita ılnkl 

ıs ikin· . ı·..11 
tlmlzden ••• ıeç••• 11. yaslJ•tl cl•l•ı•• ... r.• 
el vaya Qçlacl ııDıf bir• Glr8lcl116 ılbl, ıllllala · 
let ballne ıelmemısdlr. ;ı- raada• tecrit edlltllll laallle 
man talepleri Şa•ılllJe it itile, Çek milleti m6cadel• 

B Neu-
lerl• vatcllerlne •• · itil ele lle•a• ediyor. cHaml· 
rathıa lae1a•t••1 tek• ler• ı• bir ideale karıı ea 

b mtllf •••. L 1 bir etmt1or •• isi• el ka•••tll ordu••• .ı e ,., 
cudl1etlmtzle kabili telif .. yapamıyacafaaı tlaaaa tçlD 
id11lr. Çek aadletl ,.t11k~ laer fıraatta• İıtlfalle edl
Ye ıayretlıcltr, fakat ...... ıoı·• 
haklarına eablp olmak lıter. 

V eako•: BI• ı9atçt •• 
t 1 ........ 1 

bir ıadak-
vatanına t•t•a• 1:~ 
atle balla bir ·•ileti•· Bası Kr.al A ,-onı 
mtllıyetlmlsclen usaklaıtara· 
cak •e1a mılll bakları•:1a ilkayd bıraktaracek hiç r 
kuvvet yoktur ferdt1et1mlze 
lloıçlu olaD hOrmetlD ı6a
terllme•lnl lıt11oruı; fQbre · 

rla •aadl rerln• ıetırllmellcltr; 
kı .. e o•• ıtaatılzlık edemez 

Ltdo•e NıYIDf: Buıüaler. 
de ya haJall . ya emperyall, 

ya bılm.. ae, fakat clal
Mlaadea ttah•edlllJ•r. fa .. t 
uautma...tıdır ki Boll••P 
.. MorayYa ıadece bir _.... 

1 

dan ıbarel detıldtr, ...._,, 
apoı za•aad• lttr .,,..... 
nataaıdar. 8ız bir .ajaea• 
•akınlert defllls, bfr mılletlz 

Mora yya ıelalrlel'lnde dıl 
•••eleeı ayrı lt1r me oakap 
•enu•d•r· Şehlrlnde Çek 
ekeerlJ~tl ku.,etlldır: Brnada 
,nzd• 77 •oronka Oıtra
vacl• yQzde 74, Jlhla•acta 
yesde 65. fakat idare Al 
manların elladedtr BllhaHa 
lhaonaD •••lyetl karakte · 
rtatdıttr. 'Band Deutechwr 
Oııeaa-Şarkl Al .. a-"1rtt 

ispanyaya 
dönüyor. 

Rom•, 21 (ltad10) - Sa· 
bık lıpan1a kralı llfoaıua, 
otuz mt11on peçete delerin· 
de olan lıpanyaclakl 1a1rl 
meakullerlne ıalalp olacatıJ 
ye Jr .. dlllala de f,paapaJ'a 
•lderek, alellcl• bir ••••• .. 
det .ıbı s .... but•r-de 
eturaeafl .ayl••fJOr · 

~ .................... '\ 
i J8BETIEI I 
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Gafenkonun 
Ankara ve Ati
na ziyaretleri. 
(Baıtarafı tklocl 1ayfada) 
laıma hareketini •• ıamlml 
it beraberhitnl kabul •• mü· 
dafaa etuklerldlr Romaa1a, 
tıbkı antanhn dtfer meaale 
ketlerl rıbı, bu yaklaıma •e 
teırUd mHalnln tabaklculc• 
t'Q ıormekle bahtiyar olacak
tır. Şq ıartla kı, alikadar 
t-raflarıQ hak, menfaat , hl 
khntyet Ye bQtQnlttfQqe kar 

t•lıkh •• 111utlık ıurett• rl 
ayet edllmelldfp. 8a11 de•· 

lıtler •• onların dıı pehttka· 
ııaı idare edealer meıeleyl 

baktlıl mabt1et1JI• anlamı· 
yarak, yalnız ea lrlçGlr mG· 
aakaıaya meyzu olmakla 
kalmayıp men•ubablı de•· 
Jetlerin meafaatlerlae de UJ· 

gun olmayan maaenalara 
t••e11GI etmektedirler. Ro 
manya •e dl fer Balkan A• · 
tanh de•letlerl bu zeml•d• 
her tlrlG 16r61meyt kati 
olarak red etmektedirler. 

!kalltyetler meıelealae ıe 
lıace, Roman yanın b• hu . 
ıuıtakı battı barekett meı 

rulJet, hakkaniyet •e ma•
tık eaaılarına dayaamakta · 
dır •e Romaa1a lıtu eauları 
milli me•cudl1etlnl• y6luek 
ınenfaatler•ae uyıua bir ıu 
rette tatbık ve lnkltaf et
tirmek ••tlyor. Bu meaelede 
de, ne Roma•ya, oe de dl· 
fer bir antant devleti laer 
habıl bir ıelıtlde oluraa ol 
ıun dıtarciaa Itır mGdalaale· 
JI veya tehtlıdı kabul etml 
yecelderdtr. 

Y azuabı, iki memleketin 
kati barıı arzuıunu ve kar· 

ıılıklı muamelede mQıa•tlllr 
ıarttyle komıularına da açık 

bulunan lıtaltıane •e ııkı •ı· 
benberltflnln idame •e I• · 

klıafı hakkındaki arzularını 

tebarüz ettirmek ıuretlyle 
bıtıren ıazete: 

«lıte, TGrklJe, Yunanlı 
tan, Yuaoılavya ve Roman. 
yanın mot&lıı olduklara bir 
ltlıcde yOrüdGklerf z~mtn bu 
dar» diyor. 

Edr1mit ısliyı ~uluk 
mahkımııindeo: 

Edremtdın Hekl•sade M. 
den Hanen e•kaf fabrllıa-
11ada Saleyman oflu Hlıe
yln T •ı tarafından mGddea 
aleyha Bunanın Hıcı Ha· 
HD ıokalı 13 ıayılı ••lncle 
iken balen tkametalht meç· 
bul karı11 MGnevver bak· 
kında yapılan duruımada 

raGddeaaleyhaya tlloe• teb 
lıfat icra edildiği halde 
26 5 939 gGaQ ıaat 10 da 
mahkemeye ıelmedtfl . et 
betle hakl"nda rıyap kara· 
rı tebllllae karar •erilerek 
muhakemeleri 26 6.939 pa· 
zarteıl aaat 14 ele talık ecitl-

• mit olcluiundaa mlddea 
aleyba Mün•••nln lıbu ta· 
ilk oluaan aünde ya bizzat 
ıelmeıl veya btr Yektlı ka
aunl ıöndermeıl, ıelm•dlil 
••Ja bir ••kilde ıanderme· 
clıtı taktltrtle muhake•e•I• 
ııyabında ele•am edecelt 
11Ja1t kararı makamına ka · 
im •laaak lute llib elunur. 

TÜRKDILI 

Partiyi Hitler kazanıyor. 
(Baıtarafı Oçüncü aayfada) 
yardım tiler, betti kend i 
kendtnı müdafaaJa hazırla
nır. O takdirde LehlıtaD ve· 
ya Romanyantn vazt1etl ile 
karııla9nuı olmuyor muyu:ı? 
Onlarda ılliha ıarılmafa 
mecb"r olduklara zaman, 
F raQıa l• laıtltere ile olan 
a•latm•ları. dola y11tyle do 
Frannnın ve laı ı ltereı-lq 
So•1etler Bfrllfl ile qlıap t\ 
ttfaln tatbik sahu••~ ıtri 
yor. O haldeı f oglll• " f ran111 
Rut a11laıaıau daha •••el 

den Df $1• bu tarsda teabtt 

adllm11ıo? 

lktact lhUmalı Farzedıllm 
ki Eıtonya ya:ıly•tl bir em· 

rıvakl tel&ldıt ediyor •eya 
buau tellklıt et•elntztn, "hiç 

Itır muka•emet aaıtermlyor, 
lıttkliltne halel ıelmedlflne 
lıaalmtı gibi 16rGnDyor, ne 
kendini müdafaa ediyor, ne 

de baılraaıadan yardım lıtt 

yor. 

Fakat rene Ruılar için 

tehlike tlattmalt vardır ve 

Kıyıp şıhadetnıme 
G6meç beı ıınıflı ilk 

okulundan al~ıfım 926 · 927 
tarthlı ve bir ıayıh ıaba 
detn•meml · kaybettim . Ye 
ntılnl alaceiımclan eıldılatn 
hülunl olmadılı tlin olu-

nur . 
Glmeçt• Bürhanı . 

ye 3 ncG D ta hıllduı 
Alt Tunçel 

eodlıeye dOıüyorlar Ne ya 
pacakların1 cılGıiioGyorlar •e 
bu huıuıta loılliz •• FraD 
ıız doatlarana fıkır danıııyor 
lar. Bu da. loglltz fran11z 
teldıftndekl lıtfıareden baı 

ka bir ıe1 dellldlr. 

* Bilmem lzalı edebildik mı? 
Makaadımız mu•alckate• bır
blrtnden f arkh olan iki Ya-
sfyetl ısahtı . 

lıte• 8alhk memlelretlerl 
mevzubahe ofıun, fıter Hol
J,nda , llcl ihtimal Yarı 

1 - Ya lıHlrllllerl ltllr&r 
bir ıelctl•e tehdit altnsdadır, 
imdat lıterler •• ltft: de der 
hal yardımlarına lrofaraz: 
2-Y aluıt bitaraf kahp,baı· 

laraaa ıelecefe raaı elurlar, 
hiç ıHlerlnl oıkarmaslH. 
Palrat o zaman his aeae 
kendimiz için endlıeye d6-
ıerhı •e aramıztia lıtltare 

rderfz. 
B. iki aoktayı bir ıtyaıl 

cOmle ile teıblt etmelr zor 
mu? Zor defltıe , anlaıma 
ohnuı bttmlı demektir . 

Anlatmanın da yapılmHı, 
hem de çabuk yapılmHı il
um. Bizim her kaybettlilmlz 
gGn6 Httler kazanıyor de 
mektlr. Btz yerimizde aayar 
lreo o ilerliyor; bl• tereddDt 
ederken o darbeyi l•dlrl
yor. 

Acaba mOtemadlyen d6· 
tünlp it yapa•ıyaa thUyar 
•illetler miyiz itiz? 

Hayır deftl mı? 
O halde bunu tıbat ede

lim •• derhal! , 
(latrlbune dH Natlonı) 

Durak ııahiyesi Seçköyü 

ihtiyar heyetin,leıı: 
• 

Köylmü• ıahılyetl manevlyeıl nam.na açılan kiremit 
ocafının bir ıeneltk icarı açık arttırma ıurettle mizaye• 
deye lconmuıtur . Talip olanların ihale alnO olan 5 7·939 
gün6ne kadar mukür kay ihtiyar heyetine mlracaatları 
ılln eluDur. 

4 ı - 164 

Vilay(~t l»<•inıi 

Ent~ü ıneniııden: 
Cınıt: 

Koyu• eti 
Kuzu ett 
Kuru faaulya 
Zeytin yafı 
lace tuz 
Gu 
Şeker 

Kok lrömür6 

Miktarı: Ra ylç 
lira bedeli : 
135 40 
105 35 

9 15 
ı 3 42 
5 5 

26 2 .60 te•eke 
4l 27 • 

225 
Maden klmürft .ıt 1 
Odun 38 
Kepek 4 
Sabua 53 
Nohut 4 
Yumurta 12 a..... 27 
Pey•fr 600 

1 
2,5 
55 
8 
1,25 dane 

2,70 deae 
6 • 

Mılıdarı: 

4000 
4500 
800 
400 . 

800 
130 

2000 
3000ton 

900 • 

ıOOO 

2000 
550 

12000 
1 ~O teaekeıl 
12 teneke 

Ton 

ıoo 

60 
50 

IS 6 939 Tarthlne raıtlıyan perıembe ıCial saat 10 da 
lhaleıl 111ukarrer Haetahane erza'lnadan yukarıda claıl, ra
yiç bedeli, mu•akkat teınloab •e lzaml miktarı yazılı 16 
kalem erzak •• malıeme talip zolaur etmedtilnden 26 -
bazlran-939 tarihin• raıtlıyan pazarteal ıGnü ıaat J 6 . da 
lbaleeı yapılmak Gzere arttırma mtldclett 10 gGn uzatal
mııtar. 

lıtelı l tler mu•akkat teminatları yahrdtklarıaa dair mak
buz ••Y• banka mektuplartle muayyen zamanda Vlll1et 
makamıada mGteııklıkll Ualml Bacln.eoe mlracaatlara 
.. , •• 1 .... r . 
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Balıkesir icra . Satıhk ekin mağazası 
memurlugundın: k. I k k A • d .. kk A 

Fahri Baklacıya borçlu ıe ve ıra 1 ar gır u an 
lıercı 8eklr ofla Recehln bu 

horcundan dolayı 29-9·938 
ılnlü zabıt •arakaaında •• 

eafı yazıl. tapuca Kilimli çeı 
me me•kllade mart 928 ta · 

rlh •• 56 Ye 57 . numarala• 
rında ıebze bAbçeıt olarak 

karıth iki parça ıayrl men. 
lnıl halen korlklıl .. de ıörü 

lecell ııbJ teYhit edtlerek 
Hbze ltabçeıl dofuıu ı Vql 

ye Alı otlu Mehmet tarlası, 
Batııu Kır eflan ollu Ali 

ça•uı ••rHeıt. Poyrası: Kı• 
çeımeıl •e lcllımlt yolu kıb· 

IHI: "o• oilan otlu Ômer 
tarlaaıle mahdut •• hlıae-

darları tarafıadaa bahçe ha -
ifade kullanılan Ye içinde 

meyva veren vı Yer•tyen 
af açlarla iki edalı hır bala 

çe evtle bir kulübe 2 haYUZ 
•e dolaplı bir kuyu •e 16!98 
metre murabbaında bulunan 
(2160) lira muhammen kıy -

metli aebze ltalaçeıtnt• borç 
luya ald ıeklz hl11ede bir hlı· 

ıestaln a9afıda yazılı ıartlar 
•e peıln para ve açık art 

brma tle aatılmaaı•a karar 
verllmtıtlr. 

T altp olanların 17 • 7 939 
tartlıtlae teaulüf eden pazar· 

teıl ıGnl ıaat 15 te Balıke
ılr icra dalreılne gelmeleri 

ve arttırma 9artaameıl tarı· 
hl ilandan ltlbarea berkeı 

tarafı•daD ılrllebllmek IH
re açık bulunduiu tayin 

edilen zamanda arttırma 

bedeli ıayrl menkalGa yilz · 

Sallbattln mahalleılade MalmG.&GrGHde biraderler• 
atd ekta mafazaıı aamtle dart anbar ve maa ıalo• •• dıı 
babçeıl aatılıktır . 

Bunda• baıka zahire pazarı lrarımnda kirıtr manlfa· 
tura mafazHı da kiraya •erllecıfJadın taliplerin her ıla 
MalmGdlrOzade Raalme mGraeaatlara. 

Balıkesir Askerlik 
Şu besi Başkanlığından: 
l - Yedek ıultay yettıeeelıı kadar okur•a k11a hta• 

methlerd•a 334 doiumhı •• bunlarla 1Paa•ele 16re• tla· 
laa eıkı dofumlulardan ukerUfl•f Y•P••••t yOlrMk, llıe 
Ye lfretmen okulu tıbıılt ılrmOt •e elinde orta ehltyıt
aameıl bulunanlar J temmus 939 da yeclelc ıul.aJ elnı · 
lunda lauluamalı Gsere .. Ylı elunacaklarchr. 

l - Muhacir olupta memlelretler•Dclekl talaııller• lııu 
derecede elanlardan •• lııu ıerattt haiz ltuluaaalar ıe•k 
olunacalıdarthr . 

3 - Bu ıeraltt haiz muallim ve memurlar cia •••k edt · 
leceklerdlr. Nüfuı c6sdanlartle Ye tkt fot•lrefla btrltl&te 
28 hazlran·939 çarıamba ıll•IDe katlar Ş•lıteye m6racaat
ları tlln olunur. 

Balı.kesir Askerlik · 
Şııbesi Başkanlığından: 
Mu•auaf laeaatt muamele memuru yetlıttrllmek izere 

ihtiyat ıubaylajını yapmıt olanlardan yaıı 32 elen fas
la olmamak üzere lıtelıı:lllerln kabul ıartlaraaı ıörmek ÜH· 

re Şubeye müracaatları tlln elqnur. 

Vilayet Daiıni 
Encünıeninden: 

1 - Açılır arhr•aJa keaulan tı: 
8alıkeılr Camlkeblr kar111ında idare la•ıuıtJ• akara

tıatlao bir parça dGkklaın bir ••nelik mulaammea betiell 
olaa 120 llra Gzerlntlen 29 haalran -939 perıembe ıt•I 

de 75 J"t!Dlt betini bulma- ıut 16 da tbaleıl icra lnlınacaktır. Muvakkat temlnab t 
dıiı takdirde en ı•n artlara hradar. 

nın taahhildü baki kalmak 2 - lıtekltlerln mu•alıkat teml•atını mal ıaadıfıaa 
lıere arthrmanın 15 sün fahrdıfıaa dair makbuz •eya t.anka mektublle hlrllkt• 
daha temdit edılmlt olaca· muayyen zamanda Vıllyet Daimi EacOmealne mlracaatları 

iı •e on bııınct ıGnü yani 

2 8 939 tarihine teaadüf 
eden çarıamba llDÜ Hat 

15 de yine arttırmaya d~

vam edilerek aayrt mea"ul· 

un en ço" ıuttırana ihale 
edllocell ipotek ıablbl ala 

cakhlarla dtfer alikadarla 
rın ıayrf menkul üzerinde. 

ki haklarını buıuıı le f atz 
•e muarıf a dair olan lddı · 

alarını enalcı müıbttelırlle 

ltlrltkte yirmi ıO• lçtnde le · 

ra dalreılne bildirmeleri ak· 
ıl lıtalde hakları tapu ılcll 

lerlle ıablt olmadıkça ıabı 
bedelinin paylaımaaındaa 

hariç kalacakları daha f as
la malimat almak lıtlyea 

lerla Bahkeılr icra dalreıl
ne müracaat ~tmelerl •e aa · 

taı pefln para ile olduiu 
llln olunur. 

Jeşe~~ir 
Meaenjlt baatalıiından de· 

rla bir lstlr•p lçtnde lıı•ra · 
nan yavrum Turbanı büylk 
bir allka ile •u · 
ayeae •• teda•t ecierek kur
taran luymetlt lııakterlyoloi 

aayıa ilhamı Uıkana en ba · 
raretlt minnet •e teıekkür

lertmlzl alenen ıuomayı bir 
bore blllrtz 

Bahl.eılr · Tüccar 
Sa.Ari Ôa.&er •• alleıl 

llln olunur. 
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• 
llalı.kesir Inlıisarlar 

Blışıniidürlüğündeıı: 
Mayıı 940 ıayeılne kadar muteber olmak laere la•

dırma lnhtıarlar ldarHlnln 4350 Ura muhammen betlelll 
Bandırma·ıehlr dahili, 400 ltra bedelli Bandırma • G6ae•ı 
650 lira bedelli Bandırma · Manyaı •aklıyatı 1 6 939 da• 
15 6 939 za kadar açık ekııltmeye konulmuıtur. 

Talip •ubur etmemeal dolayııtle .. u mOtldet 30 6 93t 
tarihine kadar u:ıahlmııllr . 

Mu•akkat teminat alıçaıı ylzcle yedt bu~uk heıat.ıle 

427 Hra 50 kuruıtur. 

ihale 30 6 139 cuma 16nl•tle Baadırmatla yapıla· 
caktır. 

Şartnameler 8a1a16d6rlflk merlıezlle 
lütGne mGracaatla ıörBlebılır . 

Ban4arma mücliir· 
4 - 1-160 ______________________________________________ ___.,,_ 

Balıkesir Evkaf 

Se•ehk mu· 

Müdürlüğünde~: 
hamm•n icar 

bedeli: No: 
Ura l<r. 
•s6 oo gs 4 

Mevlılf: 

An af artalar 
caddeaı 

cı .. ı: 

Yeni apart· 
maaın altın· 

da maiaza 

cuttur· 

yazıla •••• 
1 •'' paHrhkla • 1,., 

mlracaatl•rl 1 

Yukarıda ıeneltk muba•men icar laedelt 
za 21 6 939 daa itibaren bir ay fçln.&e 
•ertlecektlr. Talt~lerlo V alnflar lclareılne 
olunur. 

Ba11ldılı 1er: Vtllyet Matba.,a-Be.bkeılr 


