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lngiliz - Sovyet ko -
a iZ 

e
dı 

Türk - FransiZ anlaşmasına 
Sovyet anlaşmasından evvel 

intizar ediliyor. 

nu şması. 
----- -------

lngiliz siyasi mehaf ili na gürı, Rusya cıııp ı.ermezsı 

Harp mükellefiyeti 1~
yihası son şeklini aldı. 

müzakerelerin in~ıtıı ıarıması ıuhıımıl. 

Umumi veyakısmi seferber
lik ilAnı halinde vatandaş~a

Lond ••• 2 (A.A) _ !neti· ra düşeD hizmetler nelerdir. Londra, 2 (Radyo) - Bır 
kaç sündea beri Y orkılrde 
bulunmakta olan Harlclye 
Nazıra Lerd Halifakı bu ıl• 
bura ya de>umlı •e Ruı ae · 
ftrf B. MulıklJf kabul ede · 
rek kon111muıtur. Maslıklalo 

bu akıam Moıkovadan ta• 

ltmat bekledlğl ve mlıı:ake 

relerfn yarın daha genlı 

mlkyaıta de•am edecell ılıy
leafyor. 

Loodra, 2 (Radyo) -
DeyltEkspreH ıazeteaine g6 

re lcabfoe , Moııkovaya b!r 
nazır ıöndermek i•te-

mektedlr . Hariciye Nazıruaın 

lsktnderundvn bir görünüş it i bu ıeyeıhata mani oldu-

Ankara, 2 (A.A.) - Pa- htyettar mehnfll TOrk Fransız iu takdirde mü mtaz btr po-
rlıten htldtr lltyor: aniaımuıoıo Soyyet an- lttlko cı Moı1kovaya ridecek · 

S allhlyettar mebaftller lcımasından e•vel tabak · Ur. 
Türk - Fraoıııı: anlaımaııoıo kuk edeceflne kant bulu . , Varıova, 2 (Radye) - P•· 
So•1etlerle yapılma&ta olan nuyor)ar. lenyc Hariciye Nft zm Bek 

••laımalarden e vvel tab .. k Aala,ma; Türklerin Hatav lnıllt z elçiı l tle ıörüımlı · 
lıuk edecef!ne muhnkkak hakluodakl fıtekleri tle blr-
nazartle bakmaktadırl ar. l lk te llln edllecelctlr . 

Türk Fransız a alatmHı Bazı Franıı z ılJHI tlerl 
Türklerin Ha tay hakluntlnkt gelenleri Hatay meaeleelnla 
lıteklerlnl 1erlne ıcUreo an· Türler lehine yapılm111ına 
laıma ile bir likte ilin ilk defa muarız kalmıılanada 
edılecektlr. b ılibere ttıraalerından ••• 

Parlı, 2 (Radyo ) - Sala . ıeçmıılerdlr. 

tür 
Roma , 2 (Radyo) - ı .. -

ıılterealn Roma büyük el · 
çfıi buıün ltatya H ariciye 
Nazm Kont Ctanoyu :ziyaret 
etmlıttr . Bu görlıme hak · 
kında h lç bir malumat ah · 
aomamııtır . 

Kurultay 'iJ.ye
leri Türkkuşu
nu z iyaret etti. 

ispanyada ecnebi 
askeri kalmadı . 

tere bGkumet mehafalı, So•· lk ati .,e laer hizmeti• Ocretl 
2 - 86J 

yellerle lcrHıaa ıtrııtlmıı Ankara, l rlD muhakkak 6de•ecektlr. Or· 
1 111 k l ı M k M il t M-ltıl enclm•• • ı o an muza ere er a, oı o 1 ıa - d l kte ola• duca tenf edilen bu m6ke • 

ı=-(S_o_•=u=d=ö=r==d=l==nc=ü=ı=a=yf=a-=d=-a-=)-1 de tedklkk I~ f~;.:. kaDuou leflyet her yatandaıı• laal 

Gafenkonun 
Ankara ve Ati· 
nayı ziyareti. 

Ankara, Z (A.A..) - Rı-
dor ajaneı Kral Karolun tek 

rar tahta çıkııı ıenlıklerlnden 
ıonraRomanyaHarlclye Nazırı 

Cafenkenun reımen Ankaraha 

harp mü • e ti 
,_ k d Mıcltı beye ve •azlJett •• orduaua • 

P•~ ya ın • dl 
•mumlyeıınde müıakere e . zamanda ye o me•kldekt 

lecektlr ıhtlyaclle mGteaaılp olaeak
u111l •efa 

Memlekette •• d·l · t r Kaau•un tatbiki içi• k fliD e ı ı • 
kııml ıeferberll t lar· her yerde komlıyonlar teıktl 
dl ktt l )6de •a•ı • 

i l •a a • bOtlD aı edtleck H mlkelleflyetla 
fa ef de edılead1•• ı 

hizmetleri t tblkl bu komlıyon ar •a • 
kerl ihtiyaç ••11 • 

b 
hDkO•lerl d• · ııtaıll• yapılacaktır. Ahaan 

u kanunun hOk6 lreıtade yap111alar1oı malların ft1atları. aıaiı yu-
d ııt••·"· k h mf't •ata•daılar •• karı umumi ab l••• ru •• 

•e Atlnayı ziyaret eeleceflnl tarafından T kd 
91ldlrmektedtr . tedfr . Hüldimet k· zlhotyell lçlDdeclfr. • lr 

Hava işlerinde 
• 

çalışacak /ngi-
liz kadınları. 
Loadra, 2 (Radyo) in· 

gıltz ha•a ıılerlnde çahımak 
lıtl yen kadınların miktarı 

11tt1 kce artmaktadır. Mayıı 

ayı baılanııcındao bert 67 
ı•r kadıadan mlrekkep 
m6frezeler teıktl edil -
mtıtlr . Yenldea beı bin ka· 
dar kedın miracaat etmlıtlr. 

ı;ı • • •• 

Filiatine gönde
rilen Yahudi 

muhacirler. 

vatandaılara yüluelttlea tek d ilen bedel i munfık ılr· 
. h ti ıeklz a• • 

liflerin ma iye • 1 •• mal ıalatlllne, itiraz 
tada teıblt edilebilir. m 1 h L 

O d 
11111• •••• 99 •ahkemeye 11tmek a•• 

l - I UJ8 
ylrecek •• ıtyeeek ••dde· in •ertlmtıtır. Buna •uka · 

l . lahl maddeler, llıl &mm• menfaattal• tıtll· 
.,. •• il aak 1 

2 - Ordu içi• barı•• ıam etttr•tll bu kutal •eel· 

yerler tedariki, Uf ade beJI ifada 18Yltkllk 161t1-
J O dunun I• l 

- ' kllJ• nıı - re• •e eadan ,ıklae• er••· 
edecefl bltOD na 

1 1 etlenler llak-
taları, ya ıutlıt ma 

4 - Bası ıırtlar altında kıada da pek tabii elarak 

yaralılara •• haıtalara ltak· alır eaaler tertı, etlll•lı· 
ınak •lkellefl1etl. d 

5 - Aıkerl J•f ı~tn le tır. 
yallyet D 

olup ta me•kt ye ııttfade ,.._.....,....,.. 
icabı hizmetlerden 1 ıtır· 1 • .il 
&•nrı olan ,ah .. ••" ça 

1 Sovyetıerın nu· 
m~k,_ Anbarlardakl ordu · (USU 170 mil• 
ya yarar ticari •t1•• k d 

Aokara, 2 ( Huıuli ) -
TGrlc Hava Kurum•nua 
dllveu üzerine Parti Kurul· 
tay aza11ndan J 50 ktılltk 
bır ıurup T6rkkuıu çalıı-
11\alaruu takip etmfılerdlr 
l<urultay azuı evveli pli · 
~6r alaruna giderek genç 
oğr,trnen •ftmz ıter!ntn pa· 

"• tGtle atlamaların ı , pla nör· 

Rıma~a Ya,llacık olan ıii rısmindı General f rın- 1 
Yafa . 2 (Radyo) - Att-

ren vapuru himll bulundu · 
ğu dört yüz Yahudi mulaa · 
c lrl ıtzl!ce kara va çıkarmak 
lzere ıkeo Ftl lıtlo .ahtllerln· 

7 _ Madenler, yon iİIUr Ur• 
8 - Ştrketlere aıd demtr· Moıkon, 2 (Radyo) 

t ı aakllY• 
yolları ile ıu yaıı a ı Bu defa ya,ıla• nlf•• tala · 
ıırketlerl ve Umanlar ıdareı 

l• rfte akraboal ve hav bii 

:erıerını ıe)i retm!tlcrdtr. 
Elllt.ere Hava Kurumu nun 

ll Olesutteki motörlü t ya· 

~: alanına sltmtıleır, orada 

l lf'tıçler uçuılar yapm11-
'r b ' ıd.rraboıf hareketleri 

IS 'hcauia t ak ip edılmi;Ur 
,. '-tad• tayarf"cl S.!biha Gök
~'a d 1-ı, e muh~eltf akre.boı;l 

~lc,tlcrl y&poıthr. 
'll l lled~n ıonra Türkkutıu 

t (t ·b 
l<ur ine gldHmtıur . • Hava 
Çak \~llıu Ba,kenı Şükrü Ko 
bun l.i p~lere Have Kurumu · 
• llıeıatıl hat~kmda izahat 
er!l'ı! 

bı f, Tü,klrnıunun genç 
t oı· en Ueuaae olme.rilna rağ 
en t 

111 1 
Yarectlljlmls ln kıy-

- et 1 bır thtıyatı o •duj ua u 
ıo Jlen. ııur 
~ •P.:ı --

Mısır, Rusya ile 
ticari miina•e

bet teai• edecek. 
Londra , 2 ( Rad yo ) -

Mııır bGllCimetl, Soyyetlerle 
ticari ••••Mltat teılll•• ka· 

~oyu İspanya Dahlliyı Nazın temsil e~ıcı~ . .,, 

Ispanya«an d<i11e11 ecntbl asktrltrden : Bir /ta/yan kıtası 

Madrld, 2 (Rrıdyo ) - le- yola çıkmıı bulun uyo r· 
pıınyedak! ıor:ı halyerı gö - (Soau dö rd6ncü ıayfada) 
nüUülcr lnf götOren vepur Ka 
dik ten Nepo!fyc harelu:t et 
mlıttr. 

Cakls, 2 ( h.. A ) - halyaD 
Lı: ıtaatınd n tal~rlben J 5 h!n 
kfgl diin akıam Piemrn to , 
Sıctlta, Ltgurla, Sannla ve 
Celabrfa vapurları de hal 
yaya lııarcket etmıılertllr. 
Bu lntaabn harek etinden 
e•Ye l •H• m e ra•lml icra 
edllmlıttr . 

Uml:aerla vap•ru, dalııa 
e•vel ltalya n kıtaat ıntD bir 
kıımıoı lalmll olduiu halde 

rf.ôr vermlı ve bura ıef irine 
ıöndcrll•il -talimatta, Ruı 
,.tçlıl MAlıkl ile derhal mi· 
zakerelere batlama11 itiz•· 

•••• ltll41rmtıtlr · 

Askeri heyeti
m iz bu giJnler
de Londrada 
bekleniyor. 

Anka ra . 2 (A . .& .) - L••· 
dradaa blltlcrıU,.er: 

Or•eaera l Kl· 
zam Orba~ıa reıılfj lade önü 
m•sdekl hafta içinde Lon
draya b ir Tlrk atkerl heJ • · 
ti ıelecektlr. 

Londra Ja aelecek olan 
Fra n11z G enel Kur•ay 
Baıkanı General Ga•elt.•
de hu fınattan tıtlfade ede· 
rek Tlrk be1et1le tem .. -

etlecektlr. 

de yakalanmııhr . 
~ .. 

Beyrutta kato
lik kongreai 
toplandı. 

Beyrut,2 (.Radyo) - Kar· 
dlnal Dııeran, bugün Mı 

lao adındaki Fran11s kru-
• •zirii ile bura1a ıclml ı •e 
21 pare top atı lmak ıure · 

tiyle ıelimlanmıthr Kardl · 
nal, kara ya ayak baatıiıa 
da Rtkeri meraıtmie karıı · 
la nmış ve dofrwca Faıtecal 
kıltaealne giderek papa 12 
net Pfyu oamıDa lratolıkler 
kongreılol açmııtar. 

Lübnan Cumhurrelıl, bu 
alııam K~rdl•al Dlıeran 
ıeref •n• bOyGk bir z•:r•f•t 
vermlıtlr. 

.-.--~---· 

Cenevrede man 
da komi•yonu 
toplanıyor. 

Cene•re, 2 (Ratlyo) 
Uluılar ıoıreteıl •antla lıo 
•lıJonu ıelecek laaf ta tep -
laaacak •• •G•baaıraa Fı
llıtln meıelHI etraf ıatla mG. 
ullerelertl• lt•l•aacaktar. 

(tekmil kadreıu) ile ka • 
Harp mlkelleflyetl 

b k ,.b111Da 
nununun tat 1 V 

1 icra e · 
aeçebllme•I zam•• .1 k 

t ta e•ece 
killeri Heyeti aJ f fi 

rlrlae 16re, So•y•t Ruı1anıo 
nlfuıu 170.467. 116dtr.192? 
Seneıl•de yapılan •lf•• tah· 

rlrlne aasaran yüzde oa lMt 

tezayOt •ardır. 
Y 1 her tekli la • 

tir. epı an •••••••••••••••••••••• 

rv;ii;;;i;""dü~ vazife- ~ 
f sine başladı. i 
• • 

Valimi% B. Rtc•i Güuli 
Valimiz Recai Gireli din nbahleyln erkeaden ınaka• 

.l.rek •ıllyet itleri Ozert.-de V all M•••lnloden iza
mın• g 
hat almıthr 

Vali bılAher• daire mGdOrlerlnln, memurların, Parttlt-
terlo, muhtelif teıekklllere menıup bulunanlarıD ziyaret 
•• tebrlklerl•I kabul etmlı, •lliyet tılerlle •e11ul elmur 

tur. 



SAYFA ı 2 

TORK YE· RUSYA 
MU A .EBE LERI 
1 YAY .\N: T. Nedkov Mir gauusl Sof ya 1 
«Dünyanın ıeçırmekte ol hedeye lıttnaden Sovyet 

duiu karııık ıünler •e mo · Ruıyao1n müteaddit meae-
ralda ı&rfilen fltlkraraızhk · lelerde Türk harici ılyasetl 

lar bertarafı tıtlll etmekte Qzerlade müe11fr olmak tec
•e beyaehallel politik d•ru· r6beıln• atıltlıiı ve buDu 
mu daha feae btr ıelde ıok· gerek Karadentzdekl •e ıe· 
maktadır. lu tllbarla dfinda Hk A.kdeDlzdekt lluı mea
eflrin umumtyeıl bQtün dev featlerl namına yapmak lı · 
letlerl hartd ı l ıuetl.rlnl ledtfl •.-: fakat. itiraf ede-
derfo bir allka ıle takip ey ltm ki, her defaııoda mıı-
lemektedtr. Bunun lçıodlr ki •affak olacnedıi• malum 
Potemktnla A•karayı ziya- dar. 
rett btrtacl derecede ehem So•y•t Ruıya bütün bu 
mlyetl haiz bir bldlae lelik ttı rbbüılerlnl, ıarp devlet. 
kt edilmektedir. lerlolo Tlrklyeye kartı bea-

Vakttyle Çarlık Ruıyaaı ledtklerl emellere karıı Tar. 
tle ~ultanhk Tlrkı1eıt ara · klyeyl 111aaet maluadlyle 
11ntla aıırlarcll ıGrlp ıtdeo yapmııtar. 

Itır iauı•m•t •ardı. 8Qyük 1931 Deniz aolaımaaının 
Petr•n•n halefleri yıllarca mütekabtl sarantl ahkamını 
•e yıllarca loiazlara .. lklm hata bulunmu1na raimeo. 
olmak •e böylelikle keadı- So•yet Ruıfa, keadı umumi 
lertDe Aluie•tztle mahreç te · arzuları bakımmdan Türkl 
mla etmek ıayealyle yaıa- Jef• kendi ılya1etlnt kabul 
dılar. l'akat, K.emallzmln ettirmek üzer• tealr yapmak 
Tlrklyede yerleımeal lzerJne emelini beıleoıealne mani 
1111 memleket aruında ya olamamııtır. Fakat Y•nl Tür-
'ılaa ilk tı, maziyi un~tmak kiye ılbl naıyooaltıt Ye ke-
doataae mtlınaHbetler temin ndl lıttklllt huıuıunda fev• 
etmek •e mGıterek bir kallde ha11aı •e bu 
ılyaıetln sarurl luldıjı karıı lıtJkllU blyük bir 
hkh meDfaatlerln lcaplarloa ta•Hupla korumata karar 
ılre mütekabil bir dostluk, Termit bulunan bir naeaale -
ha•aıı 1aratmak olmuıtu. kette bu kabil teıebbüılerln 
So•yet Ruıya, 'J 6rktye B. akim kalacafı l•Jet tabii 
M. Mecltılnl taaı1an Jlk bil idi. Meıele yalnız bununla 
y6k tlevlet olm1ı1ıtur. 1921 da kalmıyarak T6rlclyenln 
Seoeılade Ankara ıle Moıko- ııddetlt mlmanaatı ile llar· 
ya araııodakı doıtluk mlaa ıılaııyor ve zaman zaman 
kı t111zalaallıjı zamaa ıultao, tkf memleket ara11ndakı aa · 
halife Te utllf deTletlerJ mimi doıtluk haleldar olu 
kuYHllerl henüz lıtanbulda yordu. Hariçte bu kabıl hl· 
bulunu1orlardı . lkı deYlet 

1 d11e1cı ı Türk-So~yet polt-
araaındakl ideolojik fark- tık nnlaıaıaıı paktına tah-
lara rafmen bu iki mil edenler oluyordu. Ha 

' memleket laarlci ıtyuette (Sonu dördüncü tayfada} 

____ .... (i;ı.---mlıterek hareket etmek 
IÇID karıılakll H)'llJI .... 

lttllaaz etmlı ve bö1leltkle 
keadt tlah1ll rejfmlerlnl ku•· Neşriyat : 
Yetlentilrmlt oldular. 

lkt memleket araaıodald 
miıterek faalsyet Qç mua · 
lıaede ile teıblt ve bu mua
hetieier 1933 protokolu ile 
tlaha oa ıeae tahdit edil · 
mittir Bunları zl"redeltm: 
l 925 te hakem Te dottluk, 
ıgzg da polntk ltllif, 1931 
de deniz kuvvetlerinlD tah 
tltdt aalaıma11 

Bu uç muahede So•yet 
Ruıya ile Kemallıt Türkl -

Jeyl lttrbirlne ııkı 11iuya 

bailamıı •• bu, yeni Tür · 

ktyeDID Ruıyadan makine 
Yeıalr le•azımat temin et-

mek l\arettyle dohl·i lcalkıo. 

m ıanda •e bılbaua ekono

mik teıkılitlanmuıoın lo

kııaf larsnda lmtl olmuıtur. 

Bununla beraber bu mua

hedelerden en m6hlml, htç 

ıOpheıız politik anlaımaya 

alt olaaıd1r. 

17 Kaaune•vel 1929 da 
hnzalaomıı olan bu muabe 

de tle her iki taraf vekdtje
rlnln rızaaı olmadıkça ah"r 

bir devletle her hangi bır 

uzlaımada bulunmamayı ta 

ahbAd etmtılcrdir Bundan 
maada harici ılyasetc atd 
m~ıelelerde de yekdıferJotn 
fıkrlnt ıormadan herhangi 
bir mtbakereye Jlrlımekten 
l•tl11a ederler. lı '-• mua · 

Bıden T erbiyısi ıe Spor 
Beden Terblyeıl Genel Dı 

rektörliiü tarafından tıka 

rslaa ı.u aylak mecmuanın 

beılnct a&yııı çıktı Ayın 

ıpor hareketlerinf, m•hteltf 
makaleleri ıbttYa eden bu 

mecmuaya iiolu pebltvanı 
mı:ı merhum Kurddereltnın 
hayatına aıd bir illve de 

konmuıtur. 

Hu ıliıvede K.urdderelıntn 
muhtelif reatnılert ve hltıra~ 
lan bulunmal<tRdır . Tavılye 
ederiz 

İltöüretim 
Kiiltür Bakanlığı tarafın· 

den çıkarılan ılk öjretlmln 
15 ncl aayııı çıkmııtır. lçtı · 
rlıtnde muhtelif m~ılekf 
yazılar bulunan ye yeni 
köy okullarınm bina tiple
rine dair reılmlı bfr ili.ve 

bulunan bu haftalık ıazeteyl 
la nl ve ederiz . 

lçerlliode mer 
hum General Alı Hikmete, 
Kurdderelıye ald yaz lerla 
Mımar Sınan hakkında dl · 
ter bır yazı ve makaleler bu
lunma ktadsr 

Şehrimiz Halk~vlnln bu 
mecmua1101 
eder ıs . 

tavsiye 

TORltDILI 3 HAZiRAN 1019 

SEHİR HAB -- R l E RI 
Müruru zama- Maarif Vekili
na uğrayan ha- nin muallimle
zine alacakları re bir tamimi. 

Maliye VekileU, mür•ru 
zamana ujrayan •erıl •• 
reılmlerln •atandaılardaa 

tahıllı clhetl•e ııdılmekte 
olduju etrafında yapılan 

ıtklyetlerl 16z öalne alarak 
teıkllitıaa yeal Itır emir 
ıaadermtıtır. V elri.let bu 

emrlnııle teıkılltıaa «••••u
atımızıa tayin •e teıblt et
tiği ıeklller dalreıtnde ve 
zamaaınlia talull ve takip 
edılmemtı olaD Yerıl Te re 

ılm ıtbl lm•e alacakları 
m6ruru zaman iaaddt deltluk· 
tan ıonra borılulardan l:ter~-

larını talep etmek •eya bak· 
larında haciz kararı alarak 
tatbikine ıırtımek ıuretlyle 

kanuaıuz muamelelere te · 
ıebb6ı edllmemeıt, kanuaıuz 

mYamelelere teıelthüı etlen 
memurlar iaakklunda kaau
al takibat yapılacafı •e ali· 
kalı memurların bu ıtbı hal. 
lerden katlr•• içtinap et•e
lerl• lüzumunu bildlr•ekte 

•e de•lettn reatm, harç •e 
Yerıl ıtltt alacaklarını mü· 
raru zamana uiratanlara, mü-

r~ru zamana uirattıkları ha· 
zlne alacaklarını hGkmen 

tazmin ettlrlleceilal bıldır 

mektedtr. 

-
Dahiliyeye yanidıı elli ıı
iyıt mımuru ahnacık. 
Kaymakamlık •e mektup

çuhık gibi ldarealn Ye da
hlllJ• mHleilnln •ilıalm ••

zlfelerlnt ltaıarabtlmek ize 

re yetlıtırllen hulluk •e •ül 
kt1e mezunlarının 1700 ıa 
yılı dahiliye memurları ka 

nununda tayla edilen nam
zetlik denHlae atd maiyet 
memurl•iu kadreıunun az · 

lıiı dolayıılyle bir km• 
kaymakamlık •e mektupvu -

haklar açık kalmaktadır . Bu 
lbtlyacı karıılamak içi• 

miktarı 50 cleD ibaret ola• 

buıünkü maiyet memurlulu 
kadroıunuo yQze çıkardma-

lüzum buıı elmuı ve bu · 
nuo için h6kümet bir ka-

nun projeal bazırhyar•k Ka

mutay• \"ermlftlr. Bütçe Ye 

dahi it ye eocQmenlerınden 

mu•afık olluak geçen pro
jeye ıöre, 25 lira aıli ma-

ath 50 maiyet memuru Ye· 

aldea kadroya alınacaktır 

Proje, Kamutayın öotimüz· 
deki toplantmnda görüıüle· 

celıı.tır. 

[ski harflerle ~asılnuş 
v~sıka ve knaplar. 

Eıki harflerle buılani 

olan daire •• müe11eıe · 
ler kütüphanelerinde balu
oan her t6rli Yealka ve ki · 
lapların Maarıf kütlphane 
rlne konulma11 Maarif Ve 
klletlace kararlaıtmlmııtır. 

Maarif V ekılı B. Haıa• 
Atı Yücel, muallimler
den bir kıımının baılra Ta
ztfelere ı•çmek ftıtere Ma 
arif VeklleU11ta muyafaka
tlal latemekte olmaları do
layıılyle Maarif teıkllltı•a 
~lr tamim yapmııtır T aml · 
mi yazıyoruz: 

«Meılek arkad"tlarımız 
daa bazıları baıka tılere 
ıeç•ek üzere veklletla 
muTafakatıaı almak Jçln 
mClracaat ettiklerini ıörG

yeru•. Mobtm bir luımı 

muallım mekteplerinde ye
tlıerek muallim •e terlttye 
meıleli•e laazırlanmıı, mek · 
teplerlmtztle ıeaeleree hız 

met ederek olıun tecrlibe · 
lerlndeo yurtl çocuklarıaı 
lıUfade etttrmellte buluomuı 
elan arlcadaıları•nn mual -
ltmllk hayatından uzaklaı · 
malarının laem meılek, hem 
memleket tçla ne kadar za
rarla olduiu•u, meılefla aıll 

zevk ve heyecanını derinden 
duyduklarına yakıadan ıa · 

htt olduiuaı mualilmlerl · 
mlsla takdir ederek meı· 

fekten ayrılmıyacaklarıoa 

eminim 

Onun için kati zaruret 
olmadıkça meılek arkadeı 

larımın bizden ayrılmak fçlD 
m6racaatta bulunmamaları

nı lııendllerladen beklerim » 

Pansiyon icretlerindı me
ıur çocuklannı yaptlıcık 

tınzilit. 
Maliye Vekaleti, Dt•aaı 

Mulsıuebat •• Maarif Veki· 
letlerlnln de mutlllealarıa'ı 
alm lııı: ıuretlyle 1939 -
ı 940 den aeoeılndea utba-

ren memur çocuklarıadaa 

alınacak pa .. ıyon üoretlerl 

tenzllitını teıbtt etmtıtlr. 

Bu teaztllt ıtmdlye katlar 
pıanalyoo 6cr~ttaden yüzde 
ea, ıkt çocuiu bulunanların 

her çocul•• paaıtyoa Gere 
tinden yGzde on bet ve tlalaa 
fasla çocufu bulunaalarıo 

her çocutunun panılyo• 
icretlnden yüzde yirmi nlı 
betinde tenıtllt yapılı1ordu . 
Yeni •aztyete cöre önOmfiz. 
dekt derı yıhndan Uiharen 
panıtyonda bir çocufu ba
lunanların panılyon Gcretln· 
den yüzde on, iki çocuğu 
bulunanları• blrlnclııaden 
yüzde oa tklociılnden yQz
de yirmi beı, Oç ve daha 
fazla çocufu bulunanların 

birinci çocui•nde.n ylzde 
oD. lkllıclılnden yüzde 25, 
fiç6ncüıünden va dah• faz· 
laaından ile yüzde utuz ten· 
ztlat yapılacaktır . 

Te~spor Kulu~ü 
8aş~anlığmd n: 

7 6 939 Çet'ıamba eiinil 
ıaat 2 t de kuldbümfizii• 
yıllık toplanhcı yspılacaktır. 

Kulap •ennupları da•et elu-
aur. 

Dankü. kuvvet
li dolu. 

Şehrimizde dla Hat 15 

de kuTvetlt btr ıekllde 

laer biri ce•lze yakın bü· 

riikllkte dolu d61ml1tiir. 

Çok ıert 1afan •e 3-4 
dakika kadar lle•am eden 

dolunun bazı ••hı11Uere ve 

meyYalara zarar •erdtil an· 

laıılmaktadır Dol•1• takt· 

be• de 10 clakıka kadar 

ııddetlt yaimur dlımlıtür. 

Sea ıtnlerde yalan yai· 

•urlardan topraiın kurak· 

hiı kalma•ııbr. 

---. 
ilk okullarda 
talebeye kar
neler ı;erildi. 
ilk ekullarda dün birinci 

ıınıflardan dördüncü aınıfla

ra kadar olan talebento ıı

aıf ıeçme Taziyetlerini ıöı· 

teren karneler dalıtıimıttır. 

Bu 11nıflar bu ıün öilodea 
itibaren yaz tatil denealue 

glrecelllerdlr. 

Sınıf .ergtlerl de p.uıarte · 

ıt güotindoa tttbarea ziya 

retçHerf" 
cakbr. 

açık bulundurula 

Adliyı binııı yapıhyor. 
Hük6met konafının yanın 

da yapılacak adliye blnaaı -

nın llaale1I yapılmıı •• laıaat 

hazwrhk1arıD• ltaılanmııtır. 

.., -

Emniyet lirı~töri teftişe 
ıitti. 

Emniyet D:rektörl Hayri 

diakü lzmlr ekıpreal-

le kazalarımız emnl1et tıle 

tini teftıı etmek üsere Ban

dırmaya ıttınlıltr. 

Kadına tıcaıüz etmiı. 
Ea•er adında bJrlnfo ıer

hoılukla 55 yaılarında Fat
ma adındn bir kadıaın e•i-

ne tecayüz etttil tlki1•t 
olaadutunclao tahkikata baı
lanmııtır 

Bir liraya mahkuı ıl~u. 
Vlcdao ıye mahalle-

ııaden Oıman ev•el. 
ki ıece ıaat 23 111ralarıada 

ıerhoılukla komıularıoı ra

hataız etUil •e bu eınada 

kayıabıraderl Yuıufu da 
dö•mek lıtedıtı devriye m•-

murları tuafından ıörülerek 

1akalanmııtır. Suçlu d.ün meı· 
hut cfirümler mabkerueıs•nde 

yapılan durufmuı ıonuuda 

bir Ura para cecaaıaa mah 
lul m edllmtıttr. 

Gece yarısı 
kadının evine 

• • 
gırmıf. 

Mlrzabey malaalleaıad•a 
eYll bir kaclın1• evla• ıece 

1arı11n.&an ıeara pe11cereıt· 

nln tellerini ıökmek ıurettle 
ılren Muharrem ojlu 
Yuıuf ua 411111 aiır cezatla 
muhakemeılae baılanıhDıt· 

tar . 
Kadın e••elkl alııam eYI•· 

de u1urkea Yuıuf pencere
aia tellerini sökerek içeri 
slrm ıı. kadına taarruz et
mek lıtemtıttr. Ka.lının ba
iırm&11 iberln• bekçi •• da -
ha bazı klmıeler ıelmlt•• de 
Yuıuf kaçmaia mu•affak 
olmuı, fakat .,.ıllhere ya· 
kalanmıthr. 

DGnkü muhakemede bazı 
ıahltlerlD ıf adelert alaamıı
tır. Muhakeme Yuıufan baı
ka mahkumı1et1 olup olma · 
dıjıoı anlaıılma1ı için baı

ka bir ıüne baralulmııtır . 

__.__R._ADYO 1 

-- Alllll RADYOSU 
Dalga Uzunlu{Ju: 

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

3 6 - 939 Cumarteıi 
13 30 Projraw 13.35 Ml

zlk (Neıelı miı:ık - Pl.) 
t 4.00 Memleket ıaat ayarı, 
ajanı ve meteorelejl haber· 
lerl. 14.10 Tlrk mlztil 
1 - Peıre• 2 - Artakl
atD K.Grddbtcazklr ıarlu: 

(Ctamtn aıbt) 3 - Sebak: 
(Çılgınca aevaoç) 4 - Ke-
mençe takılml 5 - Paıze · 
ntn: (Badet •uılat lçllıtn) 
6 -- Şemıeddln Zt1a: (Ey 
ıonca açıl) 1 - Mubt•lıf 
ıaz eıerlerl 14 40 15.30 
Mtizlk (Karaıık proiram
PI ) 15.30 Mılll kime mü
aabakaları ( 19 Mtıy11 ıta

dındao naklen) 19.08 Prol · 
ra• 10.05 Müzik (Danı aaa
tl PL) 19.30 Türk mtiztil 
(Fa11l be1ett) l0.10 Konur 
ma (Dıı pelttıka hidt .. lerl) 
20.25 Neıell pllklar - R. 
20.30 Memleket aaat ayarı. 
ıja•ı Ye meteoroloji haber
leri. 20.45 Türk mlslli 
1 - Refik fereon: (Cihan · 
da biricik ıeYdlilm ıeoıll') 
2 - Şevkı ; (Bılmlyorull1 
hana ne oldu) 3 - ft. fer· 
aan: (G6ğıümden kaçıp ıtt
tlo} 4 - Şem.etUa Ztya: 
(Denizin dalgasını dtnltyo · 
rum) 21 .00 Mlsllı (lluhte' 
hf 1e~tlmtı beıte, ıarkı •e 
••mailer) 21.20 Temıtl (Ne· 

dlm • geceıl, Y ıızan: Ekrer:O 
Reılt) 22 00 Haftalık• poıt
kutuıu (Ecnebi dlllerl•) 
22.30 Müzik (KOçük Orkeıt· 

"' - ~ef: Necip Aıkıo) 
1 - Fraed V alter R.ı• 
ye Keman ıelo ve or · 

keıtra lçtn 2 - Volır•f 
- Kalbimi ılda doidur -
ajır valı 3 RabmaDtpoff 
- Pre1ude 4 - 6orkte~1c:ı 
- Ga•ot 5 - Raff - t'a· 
vatın 23.0D Soo ejaD• b,. 
berlert Ye yarınki proiraıtl· 
23. 15 Eıham, tah•tlit, k•ıı> 
blyo ~ nukut ve zir•;~ 
bunuı (ftat) 2J.25-
Mazlk ( Cazbaatl) Pl. 



1 HAZiRAN l 1'39 

Avrupa mese
lesi karşısın

da Büyük 
Britanya. 

IYAZAI\ : Sabık Ingiliz Balıriyt Nazırı Duff Coopu 

">:ton üç bofta lçfntie BQ· 
Jik Brıtıuayaoın harici po 
htUıuında bir tahav•ftl bu· 
ıule ıeldı Öyle bir tabav· 
•il lcı, bunua lnıiltere ta· 
rllalnde emaall yektur. 

B6y&lır Brltaaya A. Yrupa 
kıtaıtle blrle9t1. Buna teeı 
•6f edeltlllrls. Fakat 6yle 
bir laadlıe ki oaa ehemmiyet 
•e laat Yermek mecburiye 
ttndeyls. Ta1are, laarp teh
ltkeılnl her laılllzln kapıll 
•nı 6DI•• kadar ıetlrmlıtır. 

Y •dl .. ırdaallerl lalç .. lr 
cllfmıa erduıu, Brltaaya 
adaları topraldarıaa ayak 
~••••••ıtır. Bu topraklarda 
•turaa halkıa, çofu aakerl 
lutaları, atlalartlan laareket 
•ıılerken •e dlaerken Nde 
ete alkıılamıılardır. Buına 
1•• o kıtalar• doirudan dol 
ru1a lttlrak etmtyenler, mu
laarebenta teılrl altlnda ka. 
larak kendilerini derlaal aı
iınaldara atıyorlar. 

C:erek bu hal •• ıerekae 
dtierlerl, 8Gylk Brttaayayı 
A•rupaya alci bir harici po
ltulıa tathtk etmeie tttlfak 
l 1 

ar yapmaia •• ıarantller 

• 11r111eio mecbur etti. 
Bt11iik Brıtaayaaıa cidar 

ları, lauıla yalnı:ı1 f raaıa 
la•dudlarını deill, aynı za· 
••oda Lohlalan, Yuaıın ıtaa 
•• Romıoya hudutlarını da 
k•rayor. 

Bea burada bu ılyuf!tl 
ilet ıebeptea dolayı moda 
faa etmek letemlyorum: Bt 
rlnct ıebep, bea bu ılyaaeU 
bundftn hatt6 altı ay evvel 
methettim lkıacbl, hu ıı 
Jeıet, İDglllz A. ••m Kama· 
r.,ıında kabul edtllrken btr 
tele · tnuh.lıf çıkmadı 

b Bu kadar hayret verici 
b \1 kadar eaa.h ve ıum6ll~ 
\l kad r kuvvetli bir ıtya. 

••t d t •ilılmlnln müttefikan 

t
••vlbt Ye kabulu, derin bir 
eıt~ :ı. • Yucude ıettrdl 

.;a A. •am kamara11 tarafın· 
'li•D t l 
1 

eı:nıı edtlen bu mem 
el&et ' teahhütlere ıtrdı . Ve 
lllrdığı U teahhütlerlo mahiye . 

nt ta 
11 

auuaen Dnlom ıı ol ıoa . 

Brıçok cnGblmdtr . RilyQk 
İf~qy .. 

1 
•. yulrerıda fııtmleri· 

&,1 a · ıc 
'- 1 retmıo olduğumuz 

•-lele 1 f, I et erin hayali men-
lt ert el 

•• , De okunulacak 0It1r · 
• <ıq l 

tllllek 
1
111e• eketı ere yardım 

teahb çın barbe ıırmeil 
8 Gt etmıı bulunuyor. 

Palc~t ~ehlakeh btr ılyaaeltlr. 
'-lYet URGnkQ dünyada em 
hl e ııdea hıç bir meırô 

Joktu E llıaGc.. r • dolru uıul, 
--tred k 1 otllbtl • mak, Llze doıt 

l t'!Cc\c\ ' '' er bozulurıa oa· 
Yardı t,._. 'il etCQek ve proı· 

ı. ırnıl:ı lr "'\tl •rulaıtumak için 
Ç •tııekttr 

\'\ı:,nk& bu Biyıuel lehli 
''~ı.._r. Onun içtn böfle bar 
.... qll(~ı· \tl, l •IJaaeu ancak ka -
t \ ,

1 
t-lst~ etmek lizımdır. 

ı' ._'-•ı:t kıtbul edilmez· 
~' ~"•l uzun zaman bek· 
·~;·· l\ 
,,~. I \1 mühletin netice· 
lı , Qlllterenln kabul et .... -_ ~ l tlılyf!t lzerlnde iti-
~, •le .. uıul• ıetd,, bız, 

••llaaa• koru•ak 

f~ID b ir wllletler takımı tef 
kil etmek \izereylz 86ylk 
Britaoye. bu takımın kapta
nı olacak, fakat kııptaola 

rıaıa kararıadaa, Ye meta· 
aetladea ıGphe ede.ek elu
lana takım derlaal mevcu· 
cllJetlae nlhaJet Yerecektir. 

lnallterede mecburi aıker· 
hlr uıılilnü11 kabullne ka
rar Yertlmeıl, Bü,ük Brttan
yaoın bir meta et polltlkHı 
takip ettliloe dair elan ka· 
naatl kuY·ntlendlrmlttlr. lo 
ııltereoln bunca samandır 

Hdık kaldıfı 16nülll ıker. 

ilk uıulünln lnılllz mtllett 
tarafıadan terkedtlmeal ye 
al lnıılız ıJy .. ettnln Hml• 
mt Y6cuclu olarak kab•l 
edtldliloe en b6y6k dehl
clır. 

Bu bly6k bavadtı çıktılı 
zamaa ben Partıte bulunu 
yordum Bu haber; büt6n 
Franıada bir zafer haberi 
ıtbt karıılandı. Fakat teet 
aüf edilir ki tıçl partlal pro 
jeye mulaalefet etti. Cöıter

dlil emnlyetatzlıllten yaban 
cılar da loglltz alya1etınto 
latlkamet deilfthdıtıae inan
dılar. Maaleuf loıthz hn 
k6111etloln doıtla11 Ye taraf
darları da bu ttimatuz.bia 
lnaadılar. Mecburi aakerllk 
uıa1ü projeal reye konmıu: 
dan ••vel milletler araaını 
hukukunu mOteaddlt defa -
lar zorlıyao, ilemin vlcda
n1aı çlğseye11 -ve üç aene 
lçiode zorla dört tane dev 
letlo lıtlklalanl elinden olan 
de•Jct ıeflculne yeni yeni 
imtiyazlar verilmeat iç !n b&r 
mücadeleye rirlıtldl. 

KavıAya, Lord Ruachlifftn 
Ttmeı aazetedae gönderdi· 
f\ bir mektupla ılrlıildl . 

Lord Ruabcliff, eıklden na· 
zardı Buıün de, lu:aUıiıo en 
mühim memurlarından btrl 
aldlr Lord m~ktubunu, hu
ıt1ıf olarak yazmıfh. lııtzle 
re yardım ıenfıt relıl olan 
lerdua htııkumet tarafmdao· 
tayin edıldlğl gibi. azlcdtle 
bUebtleceilnt dQıünen •• 
mektubu güç aolı1an ye:.

Dancılar, hükumetten cesa · 

ret almıyarak ılyaaete ta 1-
ldk eden mühim telklolerde 
buluoabt lec itnl zeonettller. 
Buad yAbencılar h taya 

düıtüler 

Lord Ruılacl ıffe ıöyle 

dütünüyordu: İtalyanın Ak 
denlzdekt lıteklerlnt yeriae 
ıeUrmck miimkiin olabilir. 
fakat İtalya Akdeolzde ne· 
ler lıUyor? lıte doğru d6· 
riht malam olmıyao fey bu · 
dur. Franslzlar, halyaoın 

Konlka, Tuauı ve Ntaf ta
tedlkl•rlol kattyet iddia 
ediyorlar. 

Tımeı s•zetesıade «Dan
zlg tçla harp ,.apalmaia de · 
ğmez» aııbı bir de formül 
lntııar etti. Yabancıların bü
yilk bir hataya dOttük[erl 
nokta fudur: Time• gazetul 
yarı re11ni bir ıaz.,tedtr Bu 
g

8
zete de çıkau makaleler 

loııltz bükümeUnln uçurdu · 
ıu birer balondur Aynı zıa -
maada bu ıaaet•, Sadet ta· 

TOa~•lLl 

Diktatörlerin yeni tabiyesi: 

1 Evvl .ıa eh 
sonra at. 

l Yazan: .lean 'fhou venin 1 ·-------
<.<MuuoUnf dün ıöyled l , bu 

11.?n de söy!tyor ve ya ran da 
a6yl&yecek Nutukları tam 
aeklz gün devam edecek. 
Fakat ilk nutukta ne aöyle 
til ite diierlerlnl de aynı 

çerçe•e dahı llnde ıiyllye · 
cek 

MuaaollatnCn nutkunu tah
lil ettlfloıtz zmmcın ıunu 

alrdGk: Anupada barbl do . 
ğuracak bır meıele yoktur. 
Mu1101lnlnto ıözlerl, millet 
ler arHı •azlyetlnl biç de va
him btr hale geUrmemfıttr 

halya mademki harp tıte 
mlyor, o halde baktld ola · 
rak aulhu niçin arzu etmi
yor? Anupa meaelelertnl 
.. arııcı blr zihniyetle düzelt 
mdk lç1o yapılacak mCieatlr 
tetf'lbbüalere demoluaıtler 
aala muhalefet etmiyeaek· 
lerdlr. Ya1nız ıu ıutl• ki, 
demolua1ller bu tanzim ~ııle 
me11ul olurken haklarını 

ve topraklarını kaybetmek 
eodltealne dOımemeltdır. 

Mu11olınınto «mtlletler ara· 
ıı ••zlyetlnrn düi6mlertal 
keemek,. lnzumundao babıe
den cümleııne buıün bey· 
nelmılel mahfdlerde buıuıt 
bt.a mlna YerUmemektedtr. 
Hatta bizzat f aılıt mahfllle 
rl bu clmleye ıöyle mlnll 
-veriyorlar: Mu11ollal «konuı
mak, !itiyor. Ooun için ıe
ılnfn tonu mutedtldır 

Teıebbüs. saha değiştirdi: 
Datly Maılta ıöyledlil 1ı. 

bt A.rupada teıcbbüı ıaba 

deifıtlrdl. Bu liİD demokra 
sılc:r lf görüyor. Berltnde ve 

Ro1noda nüaıa) itlerden ha· 
la vaz ıeçllmedı. Fakat ted 
kik edtllnce aöıiyoruz ki, 
demokraıtlerın 16rclükleri 
teıırlt itler y&zftndcn lota 

lıterlerle ıeflerl ilaeogl bl 
raz bozdular. Bılhaısa Turk
logtlız •tttfakı mlh-verfn plia
lcmaı alt üıt etti. T otallter· 
ler, ltozulmuı olan· planları 
yent Ya:alyete göre yeniden 
tatbik fltmek thtlyacıoı duy

dular. 

«Bırakalım, emniyet zinciri 
küflensin:» 

loılltere tle Pran1& tara· 
fıodaa d6jilm6ı elan em· 

ntyet zlnclrloln kati bir te 
ılri olduluna Almanya de 

ltalya da lnanmıtlardır. Fa· 
kat Almanya tie İtalya, Av· 

rupada bir müddet karııık 

hk çılcarmaz\aua ~(icudı 

ıettrlleo emn!yet ztoclrl tı 

praklanoıo Almanyaya ter
kt•I ilk defa allnılıyao bir 
gazetedir Btoaenaleyb Fo 
relgn Off ıce bu ıt1aaetten 

vaz 1reçml1tlr 
Dou•reı için bfr harp 

yapılmala defmes Bu da 
bir formOldfir. Bu form61 
Lehltlıerln lraoantt olu bile 
logı\tzlcr kabul etmez Bt· 
naenaleyb, Douvreauo naııl 
lnılltaler için ehemmiyeti 
vana DBnz'g de Lebltler 
ıçln o kadar m6htmdir. 
Çüolc:ü Denz'ı ıehrt Viıtül 
nehrinin deolze d6küldüi6 

(Sonu dördüac6 ıayfada) 

görm ıyecek , küflenecek. bu 

de•letlc r de o .. aktt ,kaybet 
m it oldukları teıtr teıebbüs
lerlne yeniden baıhyacak

lardır. 

Artık, buıüo heyecaoh 
bidtaeler beklemt1ellm. Bun 
dan aylarca, e•vel AJme.nya 
ile İtalya, Anupayı korku · 
ya vererek kazandıklarını 

kazanmıı1ardar. Şımdt tae bu 
de•letler AYrupaya teminat· 
lar •ererek bir ıeyler ka 
sanmsk lıtlyorlar . 

Haklkatı ıöplemak lizım 
ıellne, Tlrk - lDıtllz onlaı 
ma11, •e bu aalaım• kara
rından blraa ıonra olacak 
T6rk - Franını anlaıma ka· 
rarı, Alroaaların •• ltalyan · 
ları• ıark lıtlkametındeld 
hamlelutnt kati olarak dur· 

durmuıtur. 

Tilrk - lnaılız anlaımuı
nao ıum6l0 çok ıentıtlr. a. 
yalnız Tdrktye, loıUtere •e 
Franta araıında bir anlatma 
defll, doirudao dofru1a bir 
taraftan Fraa11z lnaılız ara. 
11ada, 6te taraf tan bütün 
Balkan de•letlerl Ye So•yet , 
Ruaya aruında bır anlaı 
ma .. ır. 

TtirklyenlD emniyet blo
kuna ıırmeıtnln, Roman1a 
Yuaanlıtan, 6zerinden Y u
goıla •ya Ye hatta Bulıarlı

tan için itlrazaız blr ıtrate · 

jlk ve teknik ebemml7eU 

vardır. 

Plebisit: 
Daoztıdekl pleblıt fılnl· 

ne gelelim. Bu ne bukukan 
nede filen yapılmaıına I•· 
klo yoklUr. Çünkü D•nalg 
teıkllatı eaa1lyeal, böyle bir 
reyıamı ancak mtlletler c•· 
mlyettntn tophyabtlecejlnl 
yazmaktadar. Fılen b6yle 
reylim yapılamaz, çünkii 
buna Lehtetao razı olmıya

caktar. 
!haan bazı mal6mata ıö · 

re «beyaz• lıtfınre için da 
ha ıımdtden bültenlet baııl-
mıfbr. Bu bültenlerden mak· 
aat, mtlletler araıı umumi 
efkirıo1 tetir etmektedir. 
Fakat Alme.oya propaianda 
ıer•lıi bu bültenleri neıtr

den buıGn l~ln ısarfınaur 

etmııur. 

Mu11ollnlnlD nutkuna uzun 
makaleler tahıla eden Lehlı· 

tan matbuata, bu nutku ltal 
yanın kendi dahili pollttka· 

sına temaı ettlffnt aöJltyor 
Mu11ollnlnln Lelatıtaoa lalç 
tem .. etmetitftn• ııaret edi
yorlar. Fakat Mu11ollal doi
rudan doiruy• Lebtıtandan 
baheetmomekle berabt>r, ••· 
dan bthra11ta bahaetmııtır. 
Meeela Vereay •uahedealae 
ç.toıııtar. Halbuki Lehıatan 
bu muabecleala bir maddetl 
ıle dlrllmlıttr. Bir Leh sa
zetetlnln dedıtı sıbı Mu11o· 
llnl, VeıtaJ muahedeılalo 
Almanya ıle balyaya karı1 
çevrtlm•ı bir tabırncalar ılı 

temi oldufuau ı6ylcmfftlr. 
Bu Leh gazeteal 16yle lllYe 

etltyor: 
«Biz babayı tlmdlye ka-

dar Veuayda ta'9anca tu 
taolardaD •• onu kullAaaa
larcl•D tarafta sanaeclıyor· 
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Yaşlı kadınlarla evlenen 
gen~lerin s_!lısı artıyor. 
İogiltersda bu kabil ızdiwaçlara hôkômetin 

mü~a~alısi isteniror. 
reılmlerl, blrJncl aayf alara 
ba11lıyor. Ha .. ac:ltae bu de· 
recede ehemmiyet verilme· 
ılaln 1ebebf, bittabi ••leaen
leriD meıhur birer ıahılyet 
oh1111ıadan deilldır Arada
kt b6yük yaı f .ukıdır. Ot· 
ler bir tibtrl~, ltlrtblrlae aıt 
iki me•ıtmln ızdl•acıdar. 
KiououevYel ile al11n ayı 

blrleılyor ılbldlr. 

Dün7a, ıarabetlerl• dolu . 
Bunların eD garibi btrıbtrl 
ne uymı1acak derecede yat 
farkı gösteren kadıalarla 
erkeklerin evleameıldlr. Bu 
hadtteler, bazı11 bir ıddla 
netfceeındo olu1or Meseli 
ıeçenlerde ylrlDI bir 1aıın · 
da Itır Amerlkah ıeaç, ar· 
kadaııle bah•• tutuıar1k 
Avrupaya bir ıeyalaata çık
mııtı. Makıadı, alta1ıı ya· 
flnda bir kadınla e•lenm•k· 
ti. Fakat kadın beDJ altanı 
yaııada olacak. hem de 
200.000 loıtliz lıraııa• m• .. 

ltk buluaac:akh. 
Tabaf Itır teıadlftOr ki, 

yirmi bir yatındaki ıeoç, 
A nupaya ıeUıtadeD laeme• 
'91rka~ Hat ıoora aradıfıoı 
buldu Şerburı ıelulade 
200.000 Steril• ıer•etll alt 
mıılık btr kadınla e•leotp 

derhal Amerıkaya dö•erek 

babal kazandı. 
Fakat bu, lıttıaalarıD lı · 

tlına11 olan bir bldt.edlr · 
Arada itlyilk yat farkı ıö•· 
tere• e•len•elerlD ıebebl 
yalnız bö1le ıddtalar delil-

dir. 
Gazetelerde 11k ıık lau 

ııbı eYlenm• bıodıılerl ıö
rd1or11z Gelin ye ıO•eyt~. 

duk.» 

Bir tevakkuf: b 
Nette• ıu; dtktatlrler tr 

tevakkuf olmaııoı aıtt1orlar. 
Demelrr .. ılerlD tı• ıulbtan 
batka sayelert 7oktur; teYak
kuf lıtemlyorlar, yeni bir 
tleYlr yaratmakt•D baıka 
diiıftndüklerl 7oktur· 

.. •Pa ha· 
Yeni teıebbOı, ,.. vr 

Yaaını zeltirllJ•P biitG• da-
ı' Ruz-

Yaları halledecek m · 1 
veltln ıen teıebbl•6 kat 
lıalr ••tice verıaedl 9'eıa pa· 
panıa teıebbüı6dc öyl•·· 

Atlaı denlzhatD it• tara· 

f ıada her t•J y61uekteD ve 
euouola 

uzaktan ıörftllyor. 

1 il Fra11ı•· 
ber&ber ogJltere e 1 d ka • 
nın milletler araııD a ı 

dl•orlar
kınmalar1nı 6aılt e ~ 

)) •ascteıl aNevyork Tay•I• 
bf il ıal dol•· 

beyaz ev mı ı er 
d 

baheettl. 
ıan bir ıayıa • 0 

R it A•rU· 
Cumlaurrefıl u~ve 

b d Yeni da· 
pada ıulh le ID e 

ı. ' M•••U Yette bulunacıamı · 
b!\ Ok tkU 

bahtı olan ı•Y• u1 
l •t ılh• 

aadi mesele erı ara .. 
l l bal· 

kından baıka çare er e 
f top· 

ledecek bır koD eran• 

lanma11dır. 
Fakat bu kooferanı, te

meretlol •ermeden e•••l de· 
moluaaılerla kendi araların 
da teıkılitlaamaları, ıııib 
larıoı tamamlamaları •• e•· 
niyet blokun~• alt •ide m6 
tecanl• olmakta de••m et· 

raelerl llıumd11 
Btr taraftan da Hıtler 

.Sıesfr•ed ııuhkAmhtra•• t~f· 
ttı edıyor; Lelalıta• llıarbty• 
harbı,.e nazırı Kraıprz1ckl 
Parlıe seler•k hem baı••· 
kil Oalaci'F•1'• hem .le Fran 
ııı aakerlyeııne meaıup ıah 
1ıyetlerl• konaıuyor 

httfaklanmız deferlnl ltul 
muf, doıtluklarımız ku•Yet 
leoaılftlr. Sulh ılyaıetlmizl 
it• sabit Vl' daimi unsurlar 
ızeriD• kurmakta deyam 

edıyorus ... 
L' lDtraılıent 

Bir kaç aeD• eYHlln• ka-

dar altmıt yaıını aeçmlı 
olup ta yirmi yaıından •t•· 
tı kızlarla e•lene•l•rlD ıa
yı11, pek o kadar çok de
ttldl Fakat ba ıa11 ııttlkçe 
artmııtır. 

Buodaa Qç ay kadar ey.-

yel, lorılterea• altmıı ya· 
ııod•D yulıara bir adam, e• 

1
abtbtnln kızıyle e•lendt, 
kız, on ıaklz yaıındacbr. 
Annesi de, bu adamla eY· 

len•e•lne rıza ghtermlıttr. 
Bir kaç ay ıonra da, OD• 
koınıu elil doku~ yaııoda 
bir kadın, yirmi yaıını be
oüa ıdrak ·ermtı bir deltkao· 

hy• nrdı. 
Bu iki ızdlvacın da, ku•· 

.etll birer aık eseri oldutu 

1
öyleomektedlr. DüiOn .. ıe 
le• bGtüo davetltler, tJ U 

çtftlerl derin bir ı .. d t l 

ıçınde 1öra1ftılerdtr. 
laıllterede de bazao h.ı-

lııenln bu ıibl izdivaç •r" 
cnaal olabılecell ileri ıOrül
mektedlr. Me1ell pıpulıu 
ızdlnçlarda nikah kıymeı.. 
tan ımtıoa etmeıl .. bl 

fakat ba kabil olamıyor 

Nitekim bu çeılt iki 01 lh 
kıymıt bir papaz t6yle be 
yanalla bulunmuıtur: 

«Eter, ı1ın haklkatlnl bil· 

meıeydtm, be• de berkea 

1ıbı dü16a6rdüm ... K.ıydıfım 
olklhlardaa birinde erkek 

altmıt iki yaıında, kız IH 
011 dokuz 1aıındaydı . Erkek 
zeaglndı. Bu itibarla her 
türlü dedikoduya müıaid bir 
yaztyet. Llkln itin aıh bam 
baıka1dı · Bu tkl lnıan bir 
birini ıevlyordu. Bılb .. ı• 
kız, altanıhlı koca11oa yir
mi dokuz yatında blr erk~k 
ıeverceılae tutkuatlu Yine 
hu oe•ldea kıydığım dıter 
bir olkabta 1•ılı olan erkek 
lma ldt. Bu yakada da, ıeaç 

kı:ı,kendlllnl b11 16zlerl 16rml· 
yen er ·ekle evleomeie ıev· 
kedeo ıcbebtn merhamet 

oldujunu zannederim Bu· 
na ne denır? .» 

Bır kaç ıene enel Ame-

rıkaoıa Oklaham• eyaletin 
de böyle bQyQk bir 1aı 
farkı olan tzdı•açl•r• ma•l 
olmak tçın bir kanun çık• 

1 ti 
Lll •• kao•D· erkekle 

rı mıt . u .. 
kadı• araaında ancak 1trml 
bir yaıa kadar fark olabil· 
•eıınc ce••Z verebiliyordu. 
Hundan fazla yaı farkı 161-
terenler, ancak ga1et aflr 
bir cesa yermek ıuretile ev 
leDebıleceklerdl. 

fakat heyhat ... Bu mem· 
nulyet, Oklahama halkını 
daha ziyade tahrlk etti. 
Yaılalarıo gençlerle evi ome 
ıl daha çoialdı O kadar ki 
b6yl• bir kanun bulunmıJan 
eyaletlere kaçarak oralarda 
evlentp tekrar kendi mıota 
kalarıaa gelerek yerle9lyor ~ 

(S.au clördGacl ea,"fac:la) 
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1 panyada ecnebi 
skeri kalmadı 

(Battarafı blrJacl ıayfada) 
du. Z•ra bu Yapurun ıüratl 

yukarıda lılmleıl reç•• bet 
nakliye •apurunun ıüratla· 

den azdır. 

Çok ıGratU elan dlfer iki 
Yapur, yani Lobmardla ile 
Sardeafa bu eabab hareket 
edeceklerdir. 

hpan1a Dahtltye Nazırı 

B. Sarrano Suner •e lıpaa· 
yadaki İtalyan ku••etlerf 
k•maadaaı r•neral Gamra, 
bu ıabah hareket etlecelıı olaa 
Duea dl Aoıta •apuru ile 
ıtdeceklerdlr. 

Parlı, 2 (Radyo)-ltalyaa 
ıiaüllölerl kumandanı Ge· 
neral Gam bara, bu aktam 
Duçı dl Aoıta kro•~z6rtle 

ltal1aya laareket etmlttlr. 
Saat oa yediden itibaren 
lıpaaya topraklarında tek 
ecnebi aıkerl kalmamıt bu 
lunuyor. 

Romada yapılacak geflt 
reımln4e Frankoyu tem
ıll için lıpanyn Dahili· 
ye Nazırı Sereaa Suner de 
General Gambara tle lıtera

ber harEket etmlttlr. 

Roma, 2 (AA) - Kra· 
hn Ye Duçenln önlnde ytr. 
mi bıa deniz neferialn itti· 
rak edeeeil bGyOk ıeçlt 
10 • 6 tarihinde b11ratla ya. 
palacaktır. Bu mGoaaeltetle 
kral lıpanyadakl muharebe· 
lerdı temaylz eden ltalyaa· 
lara Dit aa •ereaeldlr. 

lngiliz - Sovyet ko-
nuşması. 

(Battarafı birinci ıayfada} 

Ta tarafından ıon lnıtltz -

Franınc tekliflerine ce•ap 

verilmedikçe de•am etml· 

yeceilnl beyaa etmektedir. 
B\I mehıfll diyor ki: 

B. Molotofua nutkw, hfç 

btr zaman Sovyetler tara· 

fınclan Tertlmlt ltir cevap 
tellkld edilemez . 

8. Molotofua itirazların 

.lan btç birini• bir lttllf ak 

cllae kartı tzaleıl milmkln 
olmıyaa bir enıel tetkll et· 
memekte olduiu ılylenmek· 
tedtr. Ftl•akı : 

1 - Teklif edilmekte olan 
ttlllfların tedafill mahiyeti 

6teden bHI Londra •e Parlı 

tarafından kaltul •e teıllm 

edllmtıtlr. 

2 - Garantinin Baltık 
de•letlerlne teımllt huıu-

ıunda lerar edtlmeıt, Moı · 

koyanın tuliflaranıo merlyet 

me•kllne konulmaıının bu 

de•letlerln müraeaatlarıaa 

batlı kalmama11 arzuıunda 

bulunduğunu röıtermekte· 
dır. 

3 - lıUıareler yerine e•· 

•elden teblt eddmlt ıarlh 

taabhüdlere rırııllmeıl talebi 

mllletler cemtyeU muka•e

lenamaılola en altıncı mad

deıl ile lıllthad edtlme1lal 
lıtlhdaf etmekteciir. 

l,ı malümat almakta 
olan mehafll , tlmdtltk lnıl· 

lız - Fran11z planının akıt 

üç de•letln, hunlardan her 

lıtanrl birinin dofrutlan dof. 

ruya teca•lze maruz ltalma· 
11, yahud kendlıladeo yar· 

dım talehlnde bulunmuı 

Oçüncü btr de•lete kartı ve· 
rllmlt olan ıarantller yüz6n· 
dea taarr•za uirama11 tak. 
dlrtnde lttrlbırlerlne müte
kabtlen •e mtlletler cemlye· 

ti muka •elenameılalo rulau 

dahilinde yardımda h11luaa· 

cakları•ı natık bulunmakta
dır. 

Ayaı m~haftl, Milletler 

Cemiyeti muka•elenameıt, 

dalıta· delr•ıu lau ••ka•e· 

Jenamenl• ea altıncı mad

deıt ile yapılan lıtlthadıa 

bu maddenin mezkur cemi· 

yet koaaeylnta ittifak tle 

rey vermeılnl zaruri adde· 

den wıulant• tatblklal htç 

bir •eçlatle tıUlzam etme
ıınekte olduiunu beyaa et· 

mektedtr. 

Ba lıUtbad, dalaa ziyade 

lıtallhazardakı mlıalu, lıloilek · 

lif •maiyet tabakkuk ettir· 

mek için e••elce ıar fedllmıı 

olan meıalye bailıdır. Bu 
noktadaki ılattllffar, ancak 

tekli •ahtyettedlr. Ve mey· 

cut yerine müıkil, Moıko· 

•anıa Baltık de•letlerlne 
bu de•letler tarllfıadaa 

mftracaat ••kauaa hacet 

kalmak11zın, otomatik ıu

rete yardımda bulunulma. 

11nı arzu etmHtaden tlerı 

ıelmektedtr . 

Hükdmete yakından ali· 

kaıa olan mebaf il, bu ab

val Ye teralt altaada miza· 
keratı teerl etm.ınln en iyi 

uıulün B. Molotofun ltlzzat 

teklıf Jerde bulunma11 oliu • 

tu m6talea11•dadır. 

Muıi~i ı11~1n gıdııı~ır. 
Bizim bllcltil•fz muılkl 

ruhan rıdaııdır. Halbuki 

rnethur Danimarkalı profe· 

ıör Hüll, muılkl aıabıo ıı 
daaıdar cilyor ve ılnlrltlerl, 

yaralıları del!lerl ıramofon 

plaklarile teda•lye ç1.htı1or 

Muılklnln lıap lzerlnde 

blyük bir teılrl •armıı: fa -
kat haaıl muılktntn? 

itte pref Hlr ıeaelerden 

bert muhteltf ıtotr haatalık· 

larana baaıı · beıteleria iyi 
teılr yapbfını 

bulmuıtur. 

eramıı •e 

Profea6r baıtaları uyur · 

ken bat uçlarında ıram• 

fon çalmakta •• haetalar 
uyandıkları zamaa ılnlr 

bularaaları haftflomektedlr. 

• 

TÜRKDILI 

Tiirkiye - Rus- Avrupa mese
ya münasebe - lesi karşı ında 

leri. iiyü 'Britanya 
(Battarafı ıktnct ıayfada) 

klkatte lee bunların ıehep· 

larfnl natyonellıt Tfirklyenln 
mutlak ıurette mütakfl bir 
dıı politika takip etmek lı· 

t e m e ı l n d e aramak 
lizımd1. Ç6nkü T ü r k t y e 

cümburJyeti bu ılyaıetl ai 
bayet kendi mtlli menfaat · 

larJntD tcaplam>a göre tan· 
zlm edecekti. 1936 Montr6 

anlaıma11ndan ıonra Tir· 
ldyenlD lnılltereye yakınlıı · 
ma11 da böyle bir politik 
faabat baaelllle meydana ıel-

mlıttr. Buıla Yazlyet yine 
bayledır •• hayak devletle 

rln barıtı takdlye etmek ra· 
reılyle TOrklyenla beraberli · 

llnt aradıkları bir zamanda 
So•yet dlplo•aılıl çok mü· 

blm bir ıual kartmnda bu -
lunmaktadır: Bayle bir he-

raberllk karımnda Ruıyaaıa 
Karadeol~ •e 8oiazlardald 

menf aatları bak11a1ndaa 
l'ürklyeye karıı olan 

clurumu ne ela bilir.? 
Aynı zamaada yine böyle 

bir Taziyet karıaıında Ruı· 
yanın garp de•letlerlae kar· 

ıı olan mtlnaaelaatı na11l 
.. ır tekil arz eder.? Biz, bu 

mlilabazalarladır kt Goıpe · 
din Potemklnln ıon glnler· 

de Ankarayı ziyaret ettlflnl 
hatarlatGJalı ve bu st1aretln 

böyle bir maluatl& yapıldı
lını dert ı6rmekle bata yap· 

mamıt olduiumuzu ıöyle•ek 
lıUyoruı . 

(Battarafı üçlncü ıayfada) 

bir yerde kurulmuthır. Bu 
nehir, Lehfıtan ttcsretlnln 

büyük bir k11mı için denize 
mahre~ yolu vazlfcıtni ıi · 

rür. Danzlı ıehrlnl zapte· 
den Lebfıtana hiklm olur 

Umumi harpte, za•allı mem· 
leket htr aıırlık esaretten 

kurtulmuıken, hu vaP.lyette 
rene k61ellfe mahkum ola

caktır. 

Danzlg tçla harp yapma
fa defmez, Haheıtıtaa da, 

A•ulturya da, Memel. Çe
koılo•alıya Ye ArnaYutluk 

da lıtarp yapılmaia det· 
mezler. Pek a!i fakat hu 

ıllılle nereye kndar devam 
edecek?,, 

Mara,al Görlng « Hava 
m6daf aa11» mektelttaln açı· 

hıı nıünate\,etlyle ıôyl dtlt 
bir nutukta ezdim le demlt · 
tir kı : 

« - Ha va m6daf aaaının 
ciddi nlartyle kartılcoma

mayı ümld ederiz. Bizler 
ıulhu tetlyort1z Fakat, ba 

gün adet oldutu slbt, her 

keıln aizında dolaıaa «eulb• 

lafını detti . Almaayanıa 
etrafında . AlmaaJa ile ken

dlılnln mltteflkl olan ltel· 
yayı çepe çe•re çeober içi · 

ne almak lçtn fae.llyete ee· 
çllmlttlr. Kin bealedUderı 

naıyon l ıoıyallıt f atlat lttl-
Mentrö müzakerelerin· fakına kartı harekete geçe · 

de Ruı delerelerl Bofazlar- bilmek için, halefleri, mil 
tlaa ıeçecek olaa yaba•cı letlerl , de.,letlerl birbirine 

de•let ıemllerlnl• ıerbeat elleyip kaynatmıva çahı ı· 
ıeçebJlmeaı keyflyetlnla tah- yorlar. Bizim ht~ bir ıeyl· 
dıdı ftkrtat bGtün mevcudt- mlzl çekemlyerlar. Her t•Y" 

yetlerlyle takYlye ederler- beyua eimlt olan mecalılz 
ken TGrklye ile olan doıt · Ye keodlıine Yasal muame 

luklarına tıUnad etmlı ye leıl yaptıran bir Almanya 
böyiehkle Ttrk barfcl ılyaaett itlerine elTerlyordu. Fakat 

Qaerlnde müe11lr olarak Ken· tlmdt, Avrup nın ortaaıoda 

dl menfaatleri bakımında• tekrar ku•Yetll lalr millet 
Boiazlardan iıttfade edecek- buluDmaktadar Ve bu mtl

lerlnl diitünmüılerdl. Fakat, lete ııkı Ye çlzülmez bir ıu
bütün büyük de•letlerta Tür- rette bağlı iklacl bir millet 
kıyeyl kazanmak lıtedtkleri onun yaı:unda yer olmııtır. 
bu zamanlarda pek tablldtr Her iki m:llet te, oe baha· 

kt Sovyet Ruıya kendi me ıına oluraa olıua, kendi ba
nfaatlerlnl ve kendi hudut- yati haki fanı koru aya 
larını korumak içi• yeni azmetmlttlr. 

dtplomaUk f aaUyetlere atıl· 
•ak mecburiyetinde kalmıt 
t1r. 

Goıpodtn Potemldnln ma · 
ruz kaldıtı müıktllt da 11) 

.. u aoktadadır. Çünkü, bey· 
nelm~lel bar1tı temin makıa· 

dıyle Türklyentn de ı1t1rak 

etleceit bir bera.berllk kar · 

111ında T6rklyenln Ruı men 
faatlerln l n~ dereceye kodar 
keruyacatı meçhuldur. 

Ruı - Japon mubarebeılol 
Ye umumi harpteki cGabenJ) 

laldlıeılal ıöz anınde bu· 
luaduran So'f'yet Ruıyanın 

her ıeyd~n •••el kendi te
ılrlerl altında •e kenclt 
meafaatlertyle batlı bulu 
Dan bir mıotakanın kendi 
emnlyetlntn anabtarlarıaı 

elinden kaç1rma11na muTa
f akat elmlyeceğl tabiidir. 

Bu •aclltle teıbtt etlll•tı 

Dün llkdolunan ıey, geç · 

mlıtekt paktların , altyanela · 

rın tarzında btr ittifak de 

iJld ır. Dün 'mzale.uan tey, 

ebedi bir mukadderat itli · 
raktcllr. Bu, dünkü muaz· 

zam hadtıeolo ıulhu koru
ma11 temenni olunur.» 

Doyçt Algemayne Sa~l1tng 

·-~~--~~~~~ 

bir gara!ltl mevcut olmadı· 

fından buoua, barıt ın tak 
•lyeıt tçtn keadfıladen (Ruı
yadaD) lıtenen Ye beklenen 
feTkalide fedakirlalc haae· 
blyle, Ruı kohtllıaaıaa tealr 
yapacaiı da ıüpheılzdlr. BQ. 
tün bu formalitelere daya
nan gııranttler haricinde ola
rak TGrklye Ruıya mlet1.k 
bel m6nuebahnı .edece kar· 
tılıkh lllmat eıaaları takTt 
ye etlecekttr.• 
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y şlı adı a la evle-
• ne ge ç e ı s yı -

ıa 

(Baıtarafı üçüncl aayfada) 
lardı. Ve bir derntryolu 
kumpanya11, gittikçe ıaym 
artan bu gibi çiftler lfln 

«Sevda treni» diye huıulİ 

bir katar btle ıbdae etmlttl 
Neticede. ldentldlil tekilde 
tatbtk edllmedlil ııbt fena, 
••tlceler dofuran bu kanu · 
nu on iki ay aonra kalclır 

mak zarureti haaıl oldu. 
lnıılterede, •zdl•açları, 

laük\imetln umuye7etle mu 

ı yo • • 
raknbeıi yoluadaki cereylln · 
lar hlll ka•• tlnt muhafa· 
za etmektedir. Şiyle ki; 
yanlıt teralt içinde eyfea· 

mclere de•letto m6dabaleal
nı. cinayetlere mCldahaleıl 

kadar tablt bulmak\adırlar. 

Bu t ktl e•lenmelerl , 
cemiyet lçfa, cinayetler de· 
receılnde •• boUl anlardan 
daha zararlı akıbetler de-

l luracaiı 16ze ahamaktadar. 

·--- •• ~··--·--DOK T ()H ·-w 
Fah:riye Altaylı 1 

HASTALIKLARI VE DOGU~I BİRİN- ' 
Cİ SINIF MÜTEHASSISI 1 

1 Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 

TEDAVi EDER. !i 1 
PAZAR G0N0NDEN BAŞKA HER GON SAAT 15 il 

DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VE • 

•••• - .... . 

1 

Belediye Reisliğinden: 
Tenviratı umumlye için alınacak ampulleri• nn& ve 

miktarfle muhammen bedelleri aıaiıda eöstertlmtı olan 
ampulieı 30 · 5 · 939 terlhtnden itibaren 15 ıftn müddetle 
eluiltmeie kenmuttur. · 

lh lcıl 14 · 6 939 çarıamba ıünü aaat 15 de Beledlye 
Encfimerıtnde yapılacaktır. Elulltmeye ııttrak edeceklerin 
yüzde 7 ,5 tomlnntlarını daha e••el Belediye veznezlae 
yatırmaları ve fazi• mal6mat almak fıtlyeolerln Belediyeye 
müraca tlar1 illa olunur. 

Muhammen 

Mum: Aııart: Azami: bedeli: 
25 700 1000 40 
4'0 1200 1500 44 
60 250 350 57 
75 200 309 68 

190 100 159 82 
150 50 75 130 

4 - 1- 127 

1 Balıkesir askeri satııı 
alnıa .konıisyonııııdan: 

Balıkeıl r ukerl hast h&Deft!Dln ve merkez blrUider!DiP 
l 4 OOO~kHo aiit, 12.0.:JO kılo yojiurt a çık eluiltmeye ko" 
muıtur. (Btr ıenehk) 

lhaleıt 20·6 · 939 ulı günü ıoat il de Bnlakeelr kot 
ıatın alma koaılıyonul'lda yapılacaktı İlk temi atı 203 

llra 29 kuruıtur. 

En f • c ıartlar kom11yooda mevcuttur Tr. ll pleıto 01 u· 

ayyen ıln ve ta tte Bahkealr aakerl Hlın lllm ko11>1•1° 
nuna m fi r ca tluı . - 4 - 1- 130 

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

1 Balıkesir Evkaf 
Müdiirliiğündeıı: 

Seneltk multam 

men icar betlelt: 
Ltra Kr. 

12 
36 

ıo0 
180 
456 
24 

00 

• 
» 
)) 

• 
:.. 

o: Me•kll: •· Ctıuı: 

18 
19 

J 8CJ 
241 

98·4 
o 

Dtnkcııer mft halleıl DükkiO 
» » » 

M&ftü Bedeetanı » 
Y aymacıl r caddeıl Yafharıe 
Anaf artalar eaddeıl Mai•~8 

Kuaplar na hali., - An• 
ılade 

"'''. Yukarıda muhcmmea icar bedellflr( yazdı Vakıf " "' 
tın artırma uddetlerl 1- 6·939 güuOaden tttbareD bet 1'' 
utatalmattır . ihale 5 6 -939 paznrteıl ıaat on bettecllt· t " , lı pi er la V • kıllo r MGdürtyellae ın&race a ılo rı ıı:_:::.,; 

aııldıiı yer: Viliyet Mathaaaı-Balıkeıtr 


