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1 HAZiRAN SALI 1919 

Milli Şefimiz 
lenel ıkın Y killiiine tekrır Relik Saydamı, Sık· 

reterliğe de fikri Tüz ri intihap ttilır. 

Başvi!kil Doktor 
Ankara, 5 (Huıuıi) - Par · 

ti otzamoameılnla 27 net 
maddeıl muclbtace değrı

mez Baıkan Mtlll Şef lı 

met lnönii taraf ındao Parti 
Gecel Batkın •ektlliiloe tek 
rar Baıv~kil RefJk Saydam 
lattlu~p edllmtıttr. Seçim bü· 
tiib Parti teıkltatına tamim 
olunmuıtur. 

Genel Sebeterlit: 
Yln Parti tflziiğüoüa 28 

net maddesine ıGre Partinin 
dettımez Baıkenı Milli Şef 
1nöo6 taraf ındao Genel Sek· 
reterllfe tekrar Erzurum 
lnebuau Fikri Tüzer ayr1lmıı· 
hr 

Ftkrl TGzer Genıel Sekre-

B. Refik Saydam 
terlfie (dlrllmeıı dola1lılle 

8. Fikri Tii:er 
bCHln Parti teıktlltına bir 
tamim g6ndermtıttr . 

lngiliz - Romen 
kredi m · zake eleri. 

Kredilario nı suretle ~ullımlacağı vı ticari mübadele
lerin nı sırıtle yapılacağı tıdkik ediliyor. 

lıl lon.ıra, 5 (AA.) - lnılliz 
azt11e mlme11tllertle Romen 1 Mı l 1 T 

ilıUrahhulara araeında ıeçeD areşa y oro• 
•alı ıiln6 baılıyan müaake- ~ı f l d 
relere faaliyetle devam edil- şı o on raya 
ltıektedlr. • • 

t.lalt ve ticari till komtı · gıtmıyor. 
~ootar iki memleketi alaka Moıkova, 5 (A.A) __ Ma· 

ar •den meıelelerl muh · 
teltf ıokdlerlal tedklk etmek· reıal Voroıılof Jnıillz Har-
ledırler. biye Nasarethıe aöaderdlil 
rf =renılp meıelelerl Frede- eayet doıtane bir ~ektupta 

c Leıthro11aa B6kr~ıı zl· lnıdtz orduıanun manena· 
)•
1

rett eınaaında halledllmfı larıada hazır bulunma le fize 
o dut d . . 
f, un an timdi yalnız te re la1lltere1e ıelemlyeceilal 
ch;ruata ald aoktalarla kre- ç6akii ayDa zamanda So• et 

•rfn ne ıuretle lcwllanıla · 1 
Clfı ve ti 1 Ab . .1 l l oreluıuaunda mane•ralar ya. 

car •u aae e erln .. 
:• ıuretl• yapılacafı teıdklk P caııaı ltıldtrmtıtlr. 
dıl111elıtedlr. 

INı~iyı müdBrlariıı rari
ıcık hayvan bedeli kı

nanu kı~al edildi. 
) 4.nkara, 5 (A .A.) - Bü .:it Mtllet Mecllıfatn bu 
, "kü tnplantıııncla de11lz 
~''•flarıoa yerilecek zamlara 
~ ilahiye mGdirlerlne her ,, 

~ •aar lira bay••• '-edeli 
''"H-.eılaa ald ka•u• llyl · 
'•ı l.alnd ••tl•lıtlr . 

Filiatinde ted
hiı hareketleri. 

Kud6e, 5 (A.A) - Tetl 
htı hareketi art•ııtır. ICu· 
dOate .f bomba meydana 
çıkarılmıı ve vakUade yeti · 
ıılmlt oldufu Jçln tnflllkla· 
rına meydan verllmemlttlr 

Mutedil bir zat ola• Ya · 
fr. beledtye relıloe karıı btr 
ıulkaıd teıebbQıinde bulu

aul•111tur. 811••• l•erlaı 

-
·- - . -

r;,:::;;'{yaz Sahibi: Ba/Jk~ir 
1 M~busu Hayretti!!._ Karan 

umumNeşrıyat Müdürü 
Fuat Bilal 

P"zarteıt GünıertodeD Haıka 

Yıllığı : 800 
Altı Aylığı: 400 
Sayısı: 3 Kuru~lur 
t!dres: Türkdill 

Bcılıktslr 

Her Gün Çıkar. 

GÜNDELİK: SİY ASAL GAZETE 
ON oôRDÜNCÜ YIL SAYI: • 196 

lngiltere, Sovyet teklifle- ;;:ı;;;:~7u!:~~ 
rini tedkike başladı. ~.~~~;t!~~~:::~:~: 

•• •• •• ••.. • beti le d6n buraya ita iyen 

Sovyet notasındalıi ciddi engel Baltık devletlerı 1 
•• kı muhartpı.rının bir he-

' 

•d • l •ı • yeti de hazır oldufu halde 
meae esı ır. ngı ız gazeteleri nikbin görl:niiyor· bir Franıız . ltalyaD doıtluk 

1 

Loadra, S (llad10) - SoY· ı Paril, 5 (Radyo) - Mat· 
Jet Ruıyaeıa laıtltz teklif · buat Soy yet İngiliz mGıake 

1 Fraoıız laıtllz tekliflerin• 
•erdlil ceYap hakkında bO. 
yOk bJr ketumiyet · aıubafa 

tesahOratı yapılmııtır. 

f ranıız - ltal1an doıtluk 
komlte1lnla sekreteri Coce

ld ıöı alarak, Roma · Ser· 

ıın aıkerl paktınıo akdinden 

ı 5 ıiin ıoare, Garlbaltlfnln 

ftalya fıtlklll mecadeleılnl, 
hlrrf yet tdealtnln •• Fran
llZ • ltaı1an dottlulunu 
temıtl etttfloln kaydedilme· 

11 fay dalı olacaiını bıldır-

lerlae Yerdlil ceYabıa Hart· releri hakkındaki mutalea 
clye Vekiietlade tedktklae larını yazmaktadar. Bir ıa . 
baıl11nmııt11. Sfyaıt mebafd sete Londra kablaHIDJa SoY · 
Sovyet aota11n1 yapıcı ola- yet tekltflertnt yarın lm•a 
ralı kabul etmektedir. No - edecektir. P.etl Parlılen 

tadaki ciddi e11ıel Baltık de• ıazeteal de lnıllteHnln So•. 
letlerl meıeleıfdfr. yet tekltfler•nı itina ıle ted-

za et•aktadırler· 
So•yetler BtrHflol• atası 

tadıller teklıf atUjt ve bu 
ık ola-

tadıller içinde en aaı d 
nın Baltık devletlerfae al 

'd i taı· 
ıarantt me1eleıl o u u 
rıh edilmektedir. Ztr• Pa-Sovyet Ruıya bu deYlet· ktk edecejfal tllYe ediyor. 

b dev· 
rlıtekl kanaate gôre u lerfn de yardım paktına id· Loodrs, 5 (Radyo) - Ga 
letler takdir hürriyetini •• bal edilmeılal lıtemaktedlr. zeteler Sovyet cevabınıa Mo· 

lnıtltere buaun da balllae lotofun a~tkuna aazaraa ltlr kararların meıull1etıPl aıu ~·-
baf aza etmek ııtem•ktedır· b ..J l 

mlıtlr . 

ufraıacakhr. aalaımaya dofru ıttmekte · 
ler . Papa eş cıeV e· Londra, 5 (Radyo) - dır. Üç devlelln müıterek 

Partıte, bununla beraber, le aulh fC, in mlJ
meıelenta tali bir cepheıl 

Ayam Kamara11 b111üa top· arzularının muzaffer olaca 
lanacak, Çemlterlayn Moı· jını yazıyorlar. 

Dl8YSUU babıotdu~Uıfl :&~:ı . racaat edecek. ko•a ile yapılan meselelere Pari•, 5 (AA.) - - Ha· 
dair k11aca cevap •erecek· YH : Fran11z dtplomattk me· 
tir. haflllerl SoYyetler Blrltftnla 

Sovyetler Btrllğtoe ar bir 
tık devletleri kaaaltle Londra, 5 ( Radyo ) -
taarruzun ıevkülceYf baki ı· Derli Meylin Roma muha· 

Lehistan hertürlö teh
likeyi göze alacak. 

dtl bl e· mından ıftç izah c • biri b!ldlrlyor: 
cejl zaaneddınektedlr · Papa; Franu, lnıtltere, 

8 111 tarafıo· I 
Sovyetler lr t • k ltalya, Almanya Ye epanya· 

dan ileri ıürüleD thtlraıı 
1 
a . ya bir aotıa yererek bu bet 

•ıtlarıa tahakk·~k etcolf 
0 

flD d 1h Ü " .. de•ıet araııo a ıu ve m -atee11lr ... 

· Göbela 18haz~nda Danzig
de bir nutuk verecek. 

anlaımaaın eıaıı•1 aı d ıalemet ıekllDe m6racaat 
etmedtfl ha11ateD kayde 

1 
1 edecektir 

il yor ....a::.===-==~;,.:~~~===---~~ 

Arnavutluğun yen; Varıo•a, 5 (A.A.) - Al · 
man it cepbeıl ı•ft Hterl 
buaGn it hl•metl kampına 
menıup lutaları tef Ut etmek 
(izere Daazlfe felmtıtlr. 

G&bbelıtn de 18 Haziran
da Danztıe gelerek bir nu · 
tlık ıö,llyecejl .. aldnnda ıa
ytalar dönmektedir. 
Varıon, S (A.A.) - Po 

lonyalı ılnema flltmlerl im 
illeri, Polonya tle Almanya 
arHıada Edimler teatlıfne 

m6tealhk olan ttıllfaameyl 

feıbotmele karar vermtıler-
.&tr. ' 

Varıova, 5 (A. .A. .) - Dan· 
zlı makamları d&n. Danztı 
laakkında yanhı haberler Yer. 
mek ıuçundan, loıılız 
ıazeteclıl Seott Wataonu 

-
ltalyan gönal-
lülerigeçit rea
mi yapacak. 
Roma, 5 (A.A.) - Kont 

Ciano, lıpan,a Dahlllye Na
zm Serrano Suaerf karııla· 
mak ilzere Napollye hareket 
edecektir. Suner, paznrteıl 
ıGaü lıyanyol heyetlle bir· 
ilkte Due d' Aoıte kruvaür6 
ile ıelecektlr . 

Roma •• NapoU ıelafrlert, 
hal,aa lejyonerlerl•ID a•d•· 
ti ıeref I•• ltalpaa •• lepan · 
,..ı bayraldartle eGeleaeeek 
tir. 

LeJ1•••rler 7 haalraada 
MuıeUaln 6D0aclea ıe~ecek-
lertilr. ltalya ~rah, Napolt 
de 6 laazlra..la yapılacak 
olaa Itır ı•çhl reımlntie ha
zır itwlaaacaktır. --------lı ah Yeler Ye malu:alar ıay . 

rl •uayyen btr •l4det için 
ka,.hl•ııtsr. 

• • 
kanunu esasısı. 

lrnavüılufüariciJaTaiırı i.le Kont Ciano 
ırasında bir itilil11me ımzıladı. 

_ ltalya KomOn ve . vilayetlere 
Roma, 5 (A.A·) ud• ald m (1 e ı ı e ı • t ı D 

Kralı tarafında• ArknAV au taıklll huıuıu, kanun ile 

l 1 ı olan anu 
uta nrl m 1 maddeleri tayin olunur. 
eıaalalD baılıca YOluek faılıt ve koorpe-
ıunlardır: aı · r~tlf mecltıto Araa•ut faıfıt 

A dl k devleti, m il raa vu u ,_ ııve merlı:ezf mecllıt •z•n • 
k • eti ara ' k 1 

B.~Gu""b•lı ... ruti bir laO ulll koorporatlf tktlıad mer es 
1 ... • d 0 1uaur. '-k 

k f 1 
tarafından 1 ar• I I mecllıl asaıındaa mGrea ep 

te• 1 etmlt er •• vaun bir t ya ıorıudaa ıoara ıerlıteıt bı- ArnaYutluk tahtı •H oldulu kaydedılmelıtedlr. 
ralunıılardır. Ye Arnavutluk kralı •e a~ Ylluek faılat mtcllıtnln 

toru fiç6acu 1 Varıo•a, S (A.A.) _ To- beıtıtan lmpara birinci ve ikinci relılerl kra 
ı haaeda· ı 

runda akdedllmtı olaa Pe· Viktor E•manu• tarafından tayla o unur. 
1 ilk kaaanu 1 l 1 

moranya lkttıat mecllılala ınaa ald o up ıa d Mecllıln içtima arı a e11 -
kOıat topla•tı11nda bir n•- mucibine• ıraen totıkal e er dır. 
tuk Irat eden Baı•ektl Mua- A.rna•utluk bayr•i1

• kır· Kral, ecltı tarafında• 
Ylnf B. Kvlatko•ıkt ezcOm- mızı olup iki batlı bir kar· kabul edtlen kanunları taa. 
le demtıttr ki: talı •ardır. dlkden imtina ve yeniden 

Polonyanın ıtyaıi Ye lktl· Resmi llıan ArnaYudça· müzakereılol talep ede.,ılır . 
aadl tıtlklillnla 11nm1 Po- dır. Yeni kanunu eıaıi 4 bazl
looya Pemoronya11ndan ıe. BOtln dinlere hürmet olu· randan itibaren m~rıyete gl· 
çen Polooyaaın denizde nur 98 bOtün mezlaeplere recektır. 
aerbHt bir malarecl bul•D- ald lylalerl• icrası olbabda· Roma, S ( A.A.) - Koat 
mat1 ancak ezaldenlterl Po· ld kanualara te•fıkan za· Cta11J• •I• AraaYutluk Harf· 
leDyah olan Pem•re•p• ara ••n altına ahaaaııtır. ..:IF• Nasırı Cemtl Dfno, iki 
zleleaya1tatle •AmkGadGr. TeırJI ku••et, ,ı1ı .. k f&· •••leketlD dıplomaıl •e 
MOttehH Ye m8te•a•lt elaa ı••t ve koorporatlf mecllıl - koaıoloıluk tılert mümtı11ll
•lllet, itu •amGlldlnG mu· •in •ardıaa• ti• k~al tara· lerlDf te•htd edea bir ntllf· 
hafaza lçta her tirli talalt· , l 1 d fıadaa teli••' oluaur. na•• ımsa amıı ar ır. 
keyl •aze alm•I• lmade· k t k ala ald· 811 ltlllfna•• mucibince, 
dlr lhtt 1 1 "' b lcrai •V•• ' r · ma • nua lrtade iki ftalyan ve iki ArnaYut 
lteyDelmdel mlaaıeltetlerl dtr. 
ylkaek bir atyaal klltlr Jda- Adlr ku•••t• krala ald asadaa mOrekkep bir ko· 
re e.leaelıtlr . Fakat bu z:a· el11p kral, bu ku•Htl• JıtJ · •lı,oa Y0cude ıetlrllecek· 
man. ıolı uzaktnr. lıaaea· •alt lausuauacla melaaklme tir. 
aleyh mlatakbel neıtllera al ya bet •erir· Bu kemlı1oaun reylae lall
maıun •• •alafuz hır hal· Herkes içi• •acllaGllcra ba11a Araa•utlufu allkadar 
de nakletmeml lc•hede• olaD kaDunların tafılrf mlD· ellea meseleler ••••uı11 itah· 
laulı11kumuw ltlszat lreadl· .. aııra• teırll llu•••tln ıall aoldutu zaman müracaat 
••• •Wafaa ••••llJ'I•. lttyetl tlalalll•tletllr. etlllecıktlr . · 
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Bir harp halinde Italya ne
lerden mahrum kalacak~ 

İttifaklarla itcd;~ kendisini 'Al
man tabiiyeti al.tına mı hoy• iu? 

"ltalyan- A.lman paktıuıo «göz konulan topr a.'.klar» 

1 dem ... ._t.., ..ıır . Bn 1tlhu la hCl-
akdı ve Kont Ctano l e .... ...-u 
Von Rıb~ntropua l u buıuı . yat ıalu ısını temin» 0 nu ele 
takı tefaırlerl franı z 1aalkı aıtçirmelc için yabaıu ıı b ir · 

tarafından kayıt11zhkla .luı .. 
tılandı. Gazetelerlb lrl bat•. 
lak l arı bu ruhi baleti deilt· 
teremedı. Kalkıoma11n1 aıAd· 
rık,k•••etınden emin lnsı f. 
lereoln doıtluiu ve gayre· 
tlyle ku••etl artmJt olan fı
anaız milleti artık endı ıede 

deilldtr. Onun aldıjı totıba 
Berllodekl tema ta vt hareka . 
tin bir mu•affaklyetaizhil 
maakeledtjlnl o uzun zaman· 
daaberl me•cut bir yazlyett 
teyitle tlıtıfa ettlil merke· 
zinde olmuttur. 

Metinlerin dtkkatlt bir tala· 
ltlı ltal1anıa kalabalık doat . 
ları için lıalzialü bir •akıa
yı teyit eder: Bu memleke
ti• Almanyanıa tabiiyeti al-
tına ıtrltl· A•uıturyadan •• 
ÇekoıloYakyadan ıonra ltal· 
ya da boyun4uruk altına ıtr · 

mektedlr. B. RıbeDtrop biraz 
nezaketle bu hareket «ayrıl
maz bir topluluk •ücude ge· 
ttrmek J) adını •eriyor . 

Pakt katidir. Metin diyor 
ki «i.kld taraflardan biri tle 
bir Yeya bir çok devletler 
araıında harp hali zuhur 
ettlil takdirde diğer lkld 
taraf derha t müttef ık ııfa ule 

on•(ete- taarruz mit M• b ll 

iellr. «Su\bu mutı.fa ·u ~t· 
mek» • memlaketı kemıl.taı 
•ü4afaa t\tmekten ~n4 ıt
mek dei'1dtr .. Bu uaulle1 ıu 
DJ•daaı ıeçar.iıth : Po1oay a , 

Y µu11niıtan., Romanya )·e 
laer tOrlü tecavüze karı.ı 
kend\lerlnt mödafaa etmek· 
te hür bCitün dJğ•tn" mllldle
rı miid•foa ıçfo Franıa ve 
lugı:tue vardar. .Almanya
nın bir tecavüz ıll»t itham 
ettlif •çeıoberleme styıuetl» 

s ıt• bu hıtnayedır . 
Hayat' aahuınıo fethin · 

den daha az bodl.fDce dl · 
fer blr ••-Ye de «Anupa 
kti.ltftrtınü• temellerlnt te

min etmek» dır. · nıan rüya 
ıö~düiünü aaoı:ror . A1lar
daa beri.melienlf'etln en fp
tt4at .kaidelerini çli•e,..n, 
ıözClnden cf anea, hnza.aını 

tnkir eden. komtuJanaa hl· 
leıçe hücum' eden, ıebe.,.ız 
yere maıumları .katlii.ın 
edeu, ferdi blrrlyetlerl ka
baca kaldıran, hı luız yere 
mllletleriol tazyik ede• , btr 
kelime ıle b ra•tlafıo •• 
ı ğreDç ınetodlat1na d6nen 
lkt mtllet böyle bJr kültür• 

onun ~anında müdahale eder cebretmek ı ddl aa ı nda ol•un
ve ona bütün askeri kuvvet- lar! 8, Von R!bbentrop· .&11-
lerlple karada, deatzde ve 
ha•ada yardım eder.» ltalya 
«harp halt• nl önlemekte 
pek b6yük cmenf aaU oldu
iuou çok iyi bilir. Fakat 
Almanya birdenbire meaell 
Daozlıde Polonya tle böyle 
bir hal ılıadaı edebilir bu da 
müttef ıklnl derhal Akdenl• 
de Polonyanıo mtıttefllıı.1 olaa 
Franıa ve laelltere ile har 
be ılrmeye mecbur eder. 

86ylece, µuk btr nokta 
dft baalt bır kibrit çak ııtyle 
Akdeniz vf' Ştmal l Afrika 
herkeato h ayreti lçtnde ani 
de alevlenecektir . Hurmllletler 
in lemaalarını ne kadar ıık · 
laıtırmaları •e tayaKkuzları · 
nı :ne derece artllrmal1rı 

fcap etllll ıör6lüyor. 

Harekete ıeçecek mütte· 
fıke, düttınme tçln zaman 

bile bırakmıyan bu otomatik 
makanlzmayı kim tHarla-

auıt1r ? Metin bize bunun 
«İtalyan mllletl ve Alman 
mllletl» oldujunu ıöylüyor. 

Bu al~:ılerın uyandırdıfı tüp 
heleri hl11eden B. Von Rı 
bbentrop beyanatında farar 
edtyor ve bu ılyaadl «bü 
tüa ltalyan mllletlnln> •e 
(lbiltün Alman mtlletlnln» 
tantp ettl§fnl ıöylQyor . Ha l 

• bukl tkt mlllet , her gün ya 
!anlarla bulenen hudutıuz 

bir propajandaya va yeni· 
geaçlıklerln ıovln ~lr terbiye 
ıle yetııtırılmealoe raimen, 
bCitün bitaraf ıeyyahluın 

mGıah~de ettıklerl veçhlyle 
ıu1h htemekted ı r ler . 

Bu harp m~kant:ı.maıı 

haoel makaatla harekete ge 
çfrilecektlr . 

Metin cevap Yeriyor: <ılkt 
millet in hllyat ·uhaım: te· 
ının ve .-ulhu muhabza içfa» 
Oa.L~nn p ek. sever görün 

t"".füklerl bu ıö:ı. haklktttte 

tOnceainl taaribe itina ıôı· 
terdı : Almanya Ye ltalya 
ıtyaıetlerlnl yevtleamtı iM· 
paratorluklarıaıo kuu•eUne 
istinat ettlrtrlel'. ,. 

Medeni mtlletler la aı at 
olma1a çalııt ık l arı da itle 
tam bu ııddet ı i yaaetWlr. 

Dıktatorler beıemonyalarmr. 
tahakkuk ettirmek için 150 
mllyan loaandan mirelckep 
bir blok letktl etUklerly le 
öjOnilrlerkeu, dtier mtlletle
rl hiç heaaba katmadan ta · 
eıhere ıle f ransaoın hık 

bı:aılarına, tmparatorluklıtrly · 
le bıritkte 600 mtlyon lnıa 

oa malik oldYklarıoı unu· 
turnrlar. Almanya ile İtalya 
ıu ıon ıen•ler r:arf ıada oa 
hafta ve hatta on ıün ıöz: 
lertnde duramamııken timdi 
on 11nellk bir pakt Jmzela
yorlar. 

İtalya mukadderatını zln
cirlemtıUr HOrrlyetfnin ba· 

ha11oa olarak, zayıf imkan· 
larıoı harp maluadtyle aa -

naytleımlı olao Alma.ayanın 
ktlerle tepik ediyor; keodt · 
ılne !taret verıldtğl anda 
taarruza lmade olduiunu 
blldtrlyor; kendtılnl yarat · 
mıf, ıeYmlt olan, büytık 

harpte mQttefJkl olan, f ran · 
nnıo üzerine runuı ye d4 -
ha baıka topraklan almak 
Yahl Gmidlyle atılacak. Bu 
korkunç btr intihardır . B. 
Voo Rtbbratrop utkt millet 
yan yana olacaklardır; artık 
ne oluua olıun!» Diyor. 

Bakalım İtalyan milleti 
bu intiharı kabul edecek 
mtdlr? Propağandanıo onu 
Frauaaya kin bailıyacak ve 
harbi fstlyecek kadar deitt· 
tlrmlt olduiu söyleniyor Bu 
.iojru deftldtr . 

Nümayııler, reımi geçit 
(Sonu dördünc6 ıayfada) 

.. 
'· 

SEHİR HABERLERİ 
Da.iıtni Encümen Hava gedikli Halk tipi rady o- . Şehrimizdeki 
Valinin rlyase- 1 hazırlama y u- IOr için y e; pılan iş bölgesi lağ-
tinde toplandı. vaaına talebe müracaatlar vedildi. 

Vtliyet Dal•t Euc6meal 
dü,, 10 da Valt Recai Gtıre-
linin riyaaellade daire mü· 
d6rlerinla lttlraktle bir top· 
lautı yapmııtır. 

Bu toplaatıda, Umumi 
MceclJıce yapalaD, falrat ba. 
zı bildeelere ka•uaea kon 
maıı flzım. gelen lahılıahD 
lll•• etlllmeıt lçla taadlk 
echlmlyerek weklletce ı .. ı. 
edilen 939 bldceıl lzerlade 
aörlt6baettGr. 

Gıziantıp Valisi ~in şıb
rimiza uıldi. 

iz mir Vali Mua yJaltiladen 
t•rflan Cazlaatep V alllijlne 
tayin edtlea laemtehrtmlz Ca · 
•it 8nver clün lz1Dlrden ıeh 
rlaize ıe7Jmlttlr . 

Ca'Ylt On•er Vıllyetl, Be
ledlyeyL, Partiyi ziyaret et · 
mittir. Birkaç ıln kaldıktan 
ıonı~ Gazlantebe ıldecek · 
tir. 

~· 
Belediyeler 
Bankası faiz 
miktarını 

dirdi. 

. 
ın-

Şehirlertmlzla imarı aaha· 
ımda m6hlm Yazlfeler almıı 
olıın Belediyeler Banka11, be
led.•yelere umraa hareketle · 
rlnd'ıe daha s•n•ı mali lm
klnl ar temtn etmek ıayeıl· 
le ıcı ın ıüalerde mlhtm ba · 
zı ka~arlar almııtır. Bu ka. 
rular araıında tunlar Yar · 
du•: 

1 - ikraz f alzt y6zde 6.5 
den ylzde 5 5 la tndlrllmlı
Ur. 

2 - Bu karar evnlce 
borç almıı beledt1elerln bir 
haziran . 939 tartbtndea ıon· 
rakı lıtorçlarana da tatbik 
edilecektir. 

3 - F alz lzerlnden be· 
lechyelerce Yerilmekle olan 
muamele •erılıi bundan 
aoara bankanı• umumi maı · 
rafları ara11nda ödenecek
tir. 

4 - Borç talrıltlertne va· 
dealade mahıup edilmek 

üzere karıılık . benplarına 
yatırılan paralara borçlu 

heaapların f alsl yüzde 5 5 
dan heıap olunacıkhr. Be· 

ledlyelerln bu paralarına 
eıklden yüzde üç verilmek· 

ta idi. 86ylece vadeatnden 
e•velce para yatırm>t olan 

belediyeler ödedikleri mık · 
darın faizinden kurtulmak
tadırlar . 

5 - MukaYelenfn tik üç 

ftJlık müddeti tçlode htlk· 

raz edilen paraları n beledi 
yelerçe çelcllmemeal halıncle 
komlıyon alnımıyacaktır . 

Adliye müf et isi. 
Adltye müfetuılerlndco 

fatk Vuru dünkü eluperu· 
le ıebrlmlze ııelmlıtlr . 

alınıyor. tedkik ediliyor. 
Haya ordumuzda kendlle · 

rlnden lıttf ade edllebliecek 
elemaalara yetlttlrmek üzere 
Genelkurmay baıkanlıiının 
teaslbtle Türklcuıu tarafıa
daa bir «Hava ıediklt hazır 
lama yuvaaı» lıarulmaaına 
karar Hrllmtıtlr Tflrklr.uıu 
Jiiluek makamlardan alınan 
direktif iberlne bu yuvayı 
derlaal açmak üzere laazuhlı 
lara baıla•ıttır . 

Ha Ya ıediklt haztrlama 
yun11na ana •e babaaı Tirk 
•e TGrk ıoyundan olan or
ta •ektep mezunları ahaa-
cak•ır. Yuvaya 1•t• en faz 
la 18 olan ıençler alınacak· 
tu Fakat yuvaya ılrmek {ç · 
la bu ıeaçlerln velıılnla rı · 
zatı ıarttır . 

Haya ıedıkli hazırlama 
JUYaııaı blUren ıençler ha 
Ya ekuluaa ıe•kedllecek 
•e bunlardan ıoara erbat 
olarak ha Ya btrlllılertnde 12 
ıeae müddetle hizmet ıör· 
eceklerdlr. 

Tedrlıata derhal batlana 
btlmeıl için hlUün erta mel&· 
tep •e lıae dlrektlhlerlne 
bir tamim yapılarak tereflt 
ha•acıhk mealeflDe ıtrmek 
lıtlyen gençlerln lılmlerlnln 

haziran nthayetlne kadar bil · 
d1rllme1I lıtemlttlr . 81Ull 
TGrk Hava Kurumu •e TOrk· 
kutu ıubelerl de kayıt mu -
ameleaıne batlamıılardır. 

Yuvadaki ıençlere tahıll 
müddetince maat vertleceil 
aıbt ordudaki htzmetlerl eı
naıında ha •a ıedıklı erbaı 

maatı •e tayarecl 
nı olacaklardır . 

zamları-

lındumadıki ıllııizm 
sıçmılari. 

Bandırma, (Huıuıi) 

Pazar ıünG, G6aen ve kaza 
mız kuhiplerl araaında. ıpor 
bölıealnln ıönderdlil ftkıtlr 
Qzerlne atletizm ıeçmelerl 

yapılmııtır . Ekaerlalnl kaza · 
mız kuluplert kazandıiı ya
r111arda iyi rekorlar elde 
edtlmlttlr. 

Salı Miler Bahkesiı e gel
mek istiyor. 

Salihli ldmanyurdu, tıh · 
rtmlz Tekspor ku lubü ile 11 
haziranda bir ıutbol maçı 
ve bir de müsamere vermek 
mOracaatta bulunmuıtur. 

Şımdllık kabul edllem l yec~tı 
Salıhhye blldtrllmlıtlr . --
Yol~an geçaıkon 

etmişler. 
~avoa , 

Hıurlçf mahalleıtode 

tamir edilmekte olan yol 
dan geçmek. l ıtıyen Halim 

HükO.metln, yurdda aarın 
en ileri tbtlyaçlarından biri 
olan radyodan llyıklyle lı 

t&fade için her aileni• btr 
radyoya ıahfp olmaaı yolun 
da ıtrfttfil tetebb6İüa Uk 
ıaf ba11 ikmal edaJmlı· 
tir. 

Köy Ye tehir tipinde Gç 
d6rt lambalı olarak blrl~cl 
ıl kuru pil Ye dtierlerl te· 
btr cereyanlle tıllyecek olaa 
halk Upl radyo alıcı cihaz
ları i~la b6tiln dOnya radyo 
f abrlkalarından teklif Jıten -
mitti· Bası zaruretler dola
ylılle iki defa temdtt edilen 
bu tekltf alma mGddetl tim· 
dl kati olarak 
tar. 

ıona ermlt-

Oündea ltliaaren Nafıa 

Vekllett bu teklifleri tedld
ke batlamıttır.. Bunların 

içinde dünyanın her taraf ıo· 
da yapılmıt beynelmilel 
töhretl haiz firmaların tek
hflerl buluDdufu ııbı iki 
yerli f ırmanıu tek lafı de 
vard1r. Bu firmaların evvel· 
ce yaphkları temaalardao 
anlatddıiına ıöre ıerek yer 
lı firmalar gerelue ecnebi 
firma Türkı1ede radyo fab
rlkaaı kurmalı bazı tartlara 
muallak elarak leldtf etmek · 
tedfrhn. 

Muharebe ve M6nakale 
Veklletı ilk olarak teblr ve 
köy tipi radyolardan 1 O 000 
tane yaptırmak kararında

dır. Maamaflh bu ttklıf!er 

htıkümet için hiçbir taah· 
hOdO taıı:ammun etmektedir. - ·-----------

RADYO 

- ANKARA RADYOSU -
Dalga Uzunluğu: 

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

a · 6 . 1939 - Salı 
12 30 Proiram J 2 35 T6rk 

müzljl 1 - BuaeUk petreYl 2 
- Şakir Aianıo - buaeltk 
ıarluıı - Stıobt'Ulıtao etme 
etrafı . 3 - lıhakın - Buae. 
lık tarkı- GönOl verme bir 
vefaya 4 - 111 Selimin - Bu 
aelık ıarkı- Blr pür cefa hoı 
dilberdir .5-Sııadettln Ka y
nağıo - Buaelfk ıarlu- Saç
larıma ak düıt6 6 - Saadet· 
ttn · Buaelık aaz aematıl. 
13.00 Memı.,ket ıaat ayan, 

• janı Ye me lerolt'jt haberleri. 
1315Müsık(Karııık protram} 
13.45· J 4 Konuımıı (kadıa 

aaatl-ev hayatına dair) 
19.00 Ptoğraın 19.05 Mü · 

zfk {bır uHrtür - Pl ) 1915 
Türk müzfil (fıuıl heyeU
karııık proAr•nı) 19.45 Tirk 
müzlft (halk lür.k ü!erl ve 
oyu o hu·alerı-Sadl Ya Yer 
Ata m an) 2o.UO Memleket 
ıaat ayarı , •jt\ C f ~e meteo . 
roloj l haberler•. 20.15 Neıelt 
mftzlk - R 20 20 TOrk mü
z•ğl (klaıık proğraro ). 

lle kardeıt Fa tma , ameleden 
Şaban • e döıemecı Cafer 
tarafından men edllmlt Ye 
bu yih.deu araların.la bir 
kaYga çıkmıttır . Amele Şaban 

ellndekt kürekle Fatroeoın 

ha ftnil vur~ak ıı u r e tıle ya· 
raladığındao ıuçlular hak. 
kında tululan e vrakla adli · 
yeye teıllm edllmlılerdlr . 

İdftre e<ien: Mesut Cemil 
Ankara radpoıu kümtt he . 
1etı, l -Tanburı c~ıxıil be

j yln-Bayall peırevı . 2 Ta· 

Şebrlmtzlle btr HDe ••
Yel faaliyet• ıaçen it h61. 
ıeıl alhacı daire imlrltil 
İlıtlaat Vekiletlace l bazı . 
ıandaa itibaren l&i•edilerek 
Buraada tetkll edilen 1111a

taka tktfıat imtrllfiae .. •i
lanmııtır. lı bölıeatade ça 
lııan memur ve •lıtabdem· 
ler bu ay lçlatle Bur .. ya 
ıtderek •azıfelertae bathya. 
caklardır. 

B6!ge lmlrl EnYer Ata· 
fır at lktııa t V ek ileti tube 
i•lrllflae tayla olunmuıtur. 
A rlradaıımıaa yeni ••zlfe · 
ılade muvaff alılyetler dile-
rlz 

Parkta ağaç 
kıran gar•on 
mahkum oldu. 

Atatürk parkı ıazlaeıu 

ıaraoalar1ndao Ah adında 

lıtlrl aerhotlulda din iileden 
ıoara bajmp çajırarak 

parktaki alaçları kırmağa 
tetebb6ı etmıttlr. Park bek· 
çtıt buaa mant olmak tıte

mtııe de Alt bekçiye de hii · 
cum etmltt lı . Nihayet d•i•r 
bekçiler de ıeleuık tutulmut 
ve pollıe tealtm edilmlıttr. 

Methud ıuçlar mahkeme· 
ılne se•k edtlen Altaln suçu 
ıahitlerln lfadeıH~ ıablt ol· 
muıtur. Neticede parkta afaç 
k1rdıiından dolayı 3 aya, 
bekçiyi d6idüj0 için de 20 
güo ve bir lJra para ceza
llna mahkum edllmlıtlr . 

İlk otullaı da mı zuniyı t 
imtihıılın. 

hlr okullarda dünden ili· 
baren betfocl ım ıflarm me· 
zunlyet lmtıhanlarına 

lanmııtır . 

bl, efendi - ba va tl ıemAt

çıkmaz derunü dilden 3 -
Aıık Muıtafanın - bayati 
tarln - ıebop ae bakmtyor· 
4- lımall Dedenin- bayati 
ıarkı- kar tıdan yar aGle ıü · 
le . 5 - lımall Dedenla-ke· 
m•n talulml. 6 - Doktor :Sup· 
bt Ezkı-Htcaz bette - Bak 
tıkça bilao6 anına. 7 - Şe•kl 
beyln- Hıcu: tarkı-flrakıO· 
la. 8 - 111 Selam - Şaboaı: 

ıarlrt - Bir neycfyana dtl 
müpteladır. 9- Rıza efendi 
- Şehaaz 111rln- Meramı art· 

delip. 10-lıaıaıl Dedenin -
Htcuı yürilk ıernalıl - ytoe 
net• muhabbet. l ı _ Nikol•-
kı usta-Şehnaz aaz ıbmalıl 
21.00 Konuıma 21 . 15 MOı:ilı: 
{Radyo orkeıtraaı - Şef: Ha 
ıan Ferit Alnar ) 1- P . Tıc · 
hatkowıky-6 ıncı ıenfoolıl 
mlaor, op 74 (pathetıqu•) 
e ) Adaılo - AUegro non u 
oppo b) ~lleıro con e t u:I• 
c) Allearo molto •l•ace d) 
Adıı ıılo lemenloao 22 15 K0 ' 

ouıma 22.30 Müztk (Oper• 
aryeılar ı-Pl.) 23.00 8011 

ajaoı haberleri , ziraa t , e• · 
ham tahvılat . kambiyo - o&J · 
kut bou111 (flat) 23.20 MO 
zlk (Cızband - Pi.) 23 55 2' 
Yarınki prolram. 
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1 HAZiRAN 1939 

Türkiye ne 
Faşisttir ne 
de Hitlerci! 

Ctrnıu1tizmle !ta/yan 1'rışlzminin fthdlt:.i, ltalyn vt 
Almunyanrn başrnda bulunanların isııla ihtirasları kar 
~ısıllda lı t J ·· · - k l mt nonunun ut ar ada.şlaruıın Jıultı Jzart:ktl 
;;.' daha :vveldtn fl~ilmişli:. }' akrn vt Orta Şarka tıô.ki-

ıytl llt nuf uzuna Turkiytyı tslinalgdlı olarak kullurıma 
arzusunu ihzar eden dtvlellt bir urılaşnıa yapmalar/t 
llltu::uubalıs bllı olamazdı. 

J .. a Tribune des Nationsdau 
((T6rklJ•DID IOD Jlraıl ••. 

neılade bilbaHa Gç tarda 
•artlar: 

10 Aiuıtoı 1920; Sen 
•uahetleıı. Bu muahetie ıle 
TlrlclJe ••rçalaDmıt ldeta 
lıta•bul ve clYarı olarak ln
ral11la111tır •e bunlar da la 
ıtlıa teplara altı•dadır. 

• hl11ınla mtı)'•Hı ol•D yeni 
TGrklJe, keadl meofaatlertn 
den •e kendi bayatından 
baıka ne blr ıeye batlı dar, 
•• de kl•MJ•· TOrklJealn, 
kıq bir mOzakereden ıonra, 
Fraa11z ıaailız «barajına• 
ıırmeıl de 9uadand1r: 

1 O E1hll 1922; SakarJ• 
Zaferi •• iki ıeae ıoura da 
Leza• •uahedeıt. Multaf• 
lltemal memleketini 1abancı 
ltıalladea kurtarmıı •e ıt . 
Jaıl lıtlkllle lsa•uıturmuı- ı 

Çekoılo•akya•ın ikıbetl 
Ye Aro&Yudlufun ft1aUnden 
ıonra uzak, yakan b6tün 
milletlerin bu yeni din f üt . 

uhatı teladıdı altına dOıme-
lerJ •• bu tehlikeye kartı 
blrleımelerl ıaJet tabll bir 
t•J baltnl al anıtı . tur. 

12 MaJıı i 939; Tlrk in· 
ıtlla aalaıma11aın lllaı. y • . 
lcı•da a1nı tıkılde bir de 
T6rk · Fraoıız muabedeıl 
lmz• edilecektir. 

Tlrklyı RI fııısttlr, Dl Hit
larcı 

YukarıJa çladtllmlz luaa 
tarUa müftehir bir milli bıı 
ae, biiylk fedalrlrhklarla 
laaza•ılmıt hır lıtıkllli mu -
hafaza azmine, TGrlc mtlle
Uatn Şarkta 6zerlne almıı 
old\llu r611 bilen ıuCira m6ı· 
tenld yeni Türktyentn bGlln 

•••iJetlnl izaha kafidir. 
Cermaalzmle, ltalJao fa . 

tl•mln tehdidi, hatya ve 
Alaııaayanın batında bulua
aaluın 11Ull ıburaalara kar
tıeında lımet l11öalnln •• 
•rkadatlar111ın hattı hareket 
lerı daha e•veldea çlzllDJlttl: 
y alun ve Orta Şarka hlkl
•l Jet •c nilfuauna TOrkıye 
11 lıt111adı•h olauk kullan. 
•ak ar zuıunu lahar eden 
devi t 'l b l • • lr an •tma yapma 
1 •rı b h 111•••uu a ı btle olamuı. 
dı. 

İ'aaılarl, Kemalllt ıdate 
11• Httl.-rcılll-"' • arasında b!r 
Jalcıahk buluaduiunu ılerl 
ıa, ... ı ı le ~ • • ça ııtılar. Bunun 'q•r l b ile Jan ıı lr feJ olamaz. 

1 idare aruıuda btç bir 
-~terek nokta yoktur. 
.. · Antonlo Anlantı. Muı · 
''fa K l l•b ema haklundakı ki 

d 
•ada, meeeleyl bllen bir 

• •• f 11 •ti ile, t6Jle yaz -
-•ıtır: 

t-ta~Hltlerle, Kemal bırlt!rle
•d •• anlarlar, ne takdir 
"' •rlttr ;lıtlrbtrlerlnfn mevcudl 
.,•tlrıd ld le Jı.ea eta haberleri iti · 
4t 10 tur. FOhrerln Kemal 
lr.ı,"~Grk halduoda hlç btr ft · 
tu lert ılrdOfQaCl bllmlyo 
._ '-· Fakat Atat6rkln Al
d •ıa de•let relılne lcftrtı duy-

Ulu t lrd .. u l il lr mahlmdur. Bu-
d1 Q • beralter, Kemal ken-

•l~t11 L t, yuatıiı hareaetlo 
1 llı•111&yle zıddı olan Hlt · 
.. •r idareılne hiç bir al•k• 
Q>caıa '4 lll&ktadır . ., 

, Uaaoltoı •• fatlıt halya 
.. •, b•ttl dOnJ&DID bet kıt
.. ~llldst.:ı btlUln de•let reisle 

·-· d ı •• bilttln ıt1aıl ı are· .,. lıt 
i: •rtı böyledir. 

111 .. ı bir aef•• tttmad 

Türkl1enln ıly.uetl, bu
lunduiıJ cofrafl vaziyet icabı 
dır 

Bu huıuıta &lç noktayı 
16• 6aünde bulundurmak 

1 llzımdır: 

1 fürktJe, Aıyanan Av 
rupaya dotru usamıı btr 
parçaaı olduiu lçja, KafkH· 
J•Ja, Eıcezıreye •e lıaoa 
ııclea tabıi bir }'Ol tcıkıl 
eder. 

ı - Bu çıkıntının etraf lD 

da (buılara halyaya t.ld) 
allalar vardar. Bunlar Yuoao 
Hhtllerln .. en pek az bir uz 
aklıkta bulunuyorlar Yun · 
ao ıahdlerınden de l 92Z de 
olduiu ılbt, Türkiye toprak· 
larını tehdld edebilecek bir 

lıtlll kuV94tU bareist edıebıllr. 
J TOrid1e Karadeniz bo 

ıazına hlktmdır ve en ya . 
kın, en ku•vetla komıuıu 

ıenıı RuıJadır. 

İmparator V ılhelmln Aı · 
yaya hiklm olmak hilyuı 
uoutulmamııtır. Kayzerıo lı

tanb.a la ve Kudibe yapt. jı 

uyabatler, Bajdad demır 

yolu projeı! , hubede:n ev 

nlkı Almanyanıo Auado.u. 
Ja lkUıadea ve ıulb ile nü . 
fuzu.. BilUln bunlar bugiln 
kil Alman1anın ıtyaaet ba . 
vullarındakl yüklıtr ora110· 
dadır. Ve Almanın bu11üok6 
hedefleri otuz ıene e•nlkt · 
ala •Jaıdar . 

Hıt lerln ılyaaeU de ken 
dlılne hedef olarak Elculre 
•e l ankaa petrollerrnf, Baı· 

ra körfezini ve Hıadiıtanı 

almıthr. 

Bu Jıte Türklyeden yar
dım 116rmete muhtaçlar. 
Çonkft Tirktye, Karad'l!!olze 
oldutu ııbı Surlyeye ve lr 
aka sıden yollara da, fill
en hakımdlr Bu 11ukamet 
te onıuz btr ıey y•pmanıa 

ımk6nı yolatur. 
Aroa•udlutun •ıaalı, An.

karaya bir dtier tehlıkeyl 
lıar.et etti: ltalyan tehlık-

eal. 
Tatmin edilmewlf butu 

os• hıt:am, Tunuı ıneaele 
ıtode kati bir c.chsyar» ile 
karıılaııncıı , Arnavudluk, 
Yuoaalıtan ve Balkanlar ta
rofmdan keodlı ! ne dllha za
yıf bir aokta b11lduiunu aa11 · 

TORKDILl 

netti. Sın7or Muıolınl , Ar· 
on·udluiu tural e .Ukten ıon
ra. fJkrince bütün cenubi 
Şarki Avrupa yı elin~ gtçlre 

btlecek ptanıc t~tbıkahn ı 

huırlrıma"a geçti 
Bununu lçlın ik i tef yc plı: 
Evıeli Türki y-!y; korkut 

mak ve lum,ldamuınt. roeni 
olmak. Rodoıı Vt• Leroı ada
larına asker yığmaktakl 

maksadı budur. 
Sonra. Yugoıla•fayı ,·e 

Bulıar lıttı•ı Eğe denizi ıa-

h t l le r l ne 1er 
l"tm•ie teı•lk etwek . Bu 
ıuretle de Eje tamamlyle 
bir ltalyan denlzı halJnl ala . 
cakta 

T6rklye, bu ıuretle çen

ber içlne alıadıktao sonra, 
cenupdan - Aotalyadan -
aıker çıkarıl ı r çı1uuılmaz, 

olmuı bir mejva ıtbl dftı•· 
cek ve Aya.ohaJa hat,an 
bayralı çektlrcekU. 

Bu pllna dahli ıon bir 
nolıtaJı da lllve edehm: Bu 
da TDrklJC ve Yakm Şark · 

takt Alman ve ltal1a• pro· 
paiaodalaradar kt, açıkça ili · 
raf etlllerelı ve kDıtahça ya
pılan bu prop•ğandalar ıa· 
dece Ankara h6kilmetinl de
rıddea rallahız etm~kle kal 
mııtır. 

Dıter taraftan Her Von 
P•penın Ankara elçıhğine 

tayin edalmeal de Aakarada 
ki bazı ıtyul mebaftlt ea 
dı1e1e d6türm6ıtür . Dünya 
meıelelerintn ıerı!n bulu•· 
duju böyle bir anda, Avuı 

turyanıo ılhlllunı tahııkkulı 

ettırmıı olan adamı Anka 
ray .. ıefır olarak ıöndetmek 
Türkleri ne korkutmuıtur, 

ne de gururlarını okıamııtar. 
Bılaklı mılli gururu rencide 
elmtı, hatll biikilmet meba
fıhnl endlt•Je dütürcııGı· 
tür. 

Almaoyanıa Yerdlil ıkU 
ıadi tı blrlıft ümcdıoıo de 
pek az teıtrı oimuıtur. BG· 
tün düny•nı• maltyecllert 
ve tf adam:arı bıllrler ld 
Almanlarla ıkttıadl it birli. 
jt Almanyanın tabii olmak 
demektır . 

Mukuaıat CP phısi: 
Bloaeur.leyb, 'f ürldyonln 

Parı ı, Londrıı ve Mo•kova 
cepheıalnde yer a lmua pek 
tabı f tdJ . 

;,o.,yetler B~rlttın :de mü· 
zakerelerdelcl bütln mOıkt. 

lata rafmea, ntba7et ıarp 
demokre etleri ile bJr cephe 

de Jet alacaiındaD tüphe 
etmemııtak. laıılız - Tl\rlıc 
mltakıocien ve Potıaıkinln 

Ankarada Yardıjı aalaıma
lard•n ıoora bundan daha 
fazla eminiz. 

Loodra ile aolaı ma yapıl -
mıthr. ve yakında tmza edi-

lecektir. Mo•koYa ile doıt · 
luk da mümkll• oldulu ka
dar mtlkemeldır. Kalıyor Pa. 
rlı. 111 mehafdden aldılı· 
maz malumata s6re arada
ki mltkll&t kaybolmaktadır. 
İhUl&f ın ıeml malam: leken 
derun. 

Şark •lyaaetlmtsdekl zaafın 
acl bir mlaah olan bu me. 
•e oden b•hıetmeoln tabtl 
ıımdl ••ra11 detti. Yalnı z 
6oanoıakıa devam ettlflmiz 
bır ıe1 vara• • da ıu: Tür 
kt1e ile o ıahlllcrdekı me•
kthnlzt kaybetmeden de ao· 
laıabıl ı rdık . Buıün artık bu
na teeuüf etmekle fayda 
yok. lıkeaderun. hakikatte, 
(So•u d6rdlaci ıa1fada) 

Bulgaristan Balkan An· 
tan tına niçin girmiyor? 

löse lranofun «Paıis- Soir;·a·;;ı~Sfn~ şayanı ~ıkkal bir b~raoat:· 
ld tat· 11nda bulunan Dobrlca tkl 

P.u• Suvaran buıud mu• rl çok lı6t6 btr ıekt • k d . 
5 K6 lü bir ,11m ar. 

habııl ı ~ o l yepao Frnnaı.ı hı k etml1ler. 2 1 
1 Şimali Dobrlca, Cenubi 

k d 
ı. f etaı lf er. 

a a emııı azurndan Jero ıece ee te••' D b ı . tar Ve o raea . 
me fha raud, Sof1ad11n ya· bodrumda yatırm•t Ştmall Uobr.ca hiç bir 

h bir 1erden 
zıyor: ~r teıı ıabı ta 

1 
k uman Bulgarlatanın olma · 

Bulgu B•ııveklU •• Hut· bt ıe•k ed~r er en 77 d k R ' yere 
1 

bahane•l· anttar. Oraıı 18 e 1 uı 
clJe Nazırı o!au Kôıe haoo- guya liaçacaklar _ Tirli harbinde, RuıJaJ• 
fu ziyarete giderken baıım• le yu ı ulmuılar. f{ ,ardım etmıt olan Roman · 
dan küçil._ b ı T blf b hldfıeoln - • · ı L • r mecera ıeç· a ; u kit de JaJ• bir miklf at o ma• 
U. manyad• aolatılao 1\

1 
dO ı1ere verllm•ttl· 

Aıkefl kliib6n 6n6aden ıe- büıbüt6n bıııka tür' 'ı · Uaauaıl harpte• ıonra tıe 
j d bf d b f B 1

_ l 11 haber ere 
ç yor um r en ire etra r 6.reıten ıe " b d tt Cenubi Dobrlcayı Roman1a· 
mı iki - A k d - b bldl e ber u u a · • uç Juz a ar ıeoç ıore u ı ha ılutluk lalar almıılardar ve Yunan· 
loıan aıardı. K.uk~tlu;ndea 11luık cereyan edıa ) d hlar da Dedeaiacı ı11al ede· 
b llt d H k bldlıelerlD eD e t ı . cpıl Ja ltıe, ya ve ke çakçııl bıı 116. rek Bulıarlıtanıa El• deni· 
G•l•eralte talebeat idiler. El· biri idi . Haydutlarla J atne elad malareclal elinde• 
lerladekl ufak kliıtlara ha· yGn clyarıad• çarpıt•• ... almıılardır 
va1a dofru HYUrarak tler• darmalar k6y0 yak•;•~· M6ıJ6 K6ıe İ•anof: 
lt1orlard1. Bu kliıtların 61· 16pbell 16rdDklerl •• er • «Bizim Ştmall Dobrfce 

t
A d B 1 • •ıtlar, ıl 
118 e 1 u ıarca bir ıeyler araıtarmalar yap ki 1 1 Gzerlade btçblr ldtlıamız 
Jazılı ıdı . illa bulmuılar,blr kaç 

11 
yok. dire a6zGae de••• et· 

Bunlu ıütuolu bir bl•a· te•ktf etmtılerdt 
8 16• ti O hlçblr saman bıae aıd 

aıa 6oüae ııeldtler . O za Onları baplıhaDeJ d olmamııtar. Romanyalılar 
b h ••••• er• maa lr ta•eıl ıOtuolara ıa• tOrmek ıçla ıe re 1_ • orada çok pek, çek çahtmıı• 

1 k b 1 l 
takları .ur rı ara tr yer ere çıkh . Ve erken, cGrOm or J lardır f Akat onlar da bıae 

Bulııırca ıayet ateılt btr tıumala kalkıt11uılar, •D binlerce ve binlerce Bulı•· 
nutuk ıöylemele batladı. darmalarla haydutlar araıbıD nn yaıadıiı Ce11ubl Dobrl· 
T b t b 1 d l Uf •• u a ı eo Su ıarca bılmedt· da müc• ele o Dl d 61• c•J• terkcblaler. Oraaı hl· 
ilm lçın ne kliıd ın Gzerln- ıuretle bczı ıoıanlar a al• Burıaz ••Vara• Uman· 
de yazıtı olan ıe1lerdea, ne muıt6 laramızın tabı l hinterlandı· 
de genç batlblo nutkundan KDse inıofua slylsdıkllf: dır. Ve bu limanlarımız 
bir ıey anhyabilmııtım. Köae lvanofuo 18010• ıırd•lllD onlardan mahrum oldukları 

Birdenbire bQUin talebe- b&dfıelerdeo ı"olerden beri mab•olmak zaman ıeçtn Bul· u 

ler yere dız çöktQler. Ve dolayı mOteheJYıçUID.. t&dır 
bana ihenkh bır ıii hl ııbı ıar Baınklll elU, altlltll ya· Şunu da ili H ederim ki 
gelen bir tarkıyı ı6ylemefe ııı.da bir ınıaDd•· Keacll Y: memleketlmtz buid&J lıtah· 
baıladılar . GördOtüm man ııadakt bGtOa Dulı•' ~ .,; ıal eden bir memlekat de· 
zuadan •e bu aGmaylıta ne••erlerl ııbl fıldrlerlD f lildlr Ancak dahili lıtıbllke 
karakterinden benim için zim lleaoıaıııla ,ok ifl 

1 a ,euı~cek a. adar butdaJ ıı-
h•çblr ıey aolamaia lmkln de edebıltllfordU· Eıaı•• ken· t bıai etmektedir .. Halbuki 
yektu d11t tabıılınl l'ran,.d• J•P· DobrlcaJ• malik ol•ak bl• 

Şapkam eltmde, ayakta t •im bu ıbt1yacım11:ı tamam• 
mıı ı. d bu .. 

duru1ordum. İki genç baba· Parlı üofYerılt••tD en · hfacaktar. Ve Roma•Ja da 
Jlflt, bent omuzumdan ya- kuk doktoru olarak çıkauf bltGD ııtıhıalltıaın Jlade 
kaladılar . Zorla Jere diz 61· barını kaJbedecekttr. 

tı. 6 l 
tü oturttular. Kalk hm, bir Bana ı6Jledıl1 ılk 1 1 er Sıze Romanya ile Bulıa · 
kere da ha beni yere attı- bu oldu: d 1 rlıtao araıı•cla bu menu 
lar. Gene kalktım Ye ı•pka· « _ Bu ferı• hl ıı;; üzer!Dde btrkat ay •••el 
mı elime alarak halk araıla· izam etmek ııtemlJOfllZ· ~ mlzakereler yapılmıt oldu· 
da kaybolup ılttlm. laklı onu ktpahP uput••, ıuau ıöylemekle bir devlet 

Tam o ll'ada at l ı pollı- d Bu aı1etl• • niyetin eyfı. b ıırrını fat etml7orum Fakat 
ler, atlarını ıGratle ıGrerek 0 •-adar aamlaıldlr ki u b • 

1 
t-ızde araJ• ıızce malOm olan l· 

ıellyor1ardı . te er .... 1 16ne kadar ıase dtır-ler ıtrdı.. oılltere •• 
halaıet111ei• 

Bıraz ıoora yere diz çök
müı oian bütOn aıençler ve 

b.a arada ben J•n ıokokla 

ra atıimıı bulunuyorduk. 

Eıuea polııler çok sert •• 
ııddeth deill, biiaklı çok 
7umuıak dana11mıılardı, 

hiç olmazıa o aOo için n6 
mayiıçllerle polıılerln ıızh 

ıurette mutabık kalmıı 

bulunduklarını 161terl1orlar· 
dı. 

Bana he•en anlattılar ki 
bu D6maylıla aebeb5 Bulıa · 
rlıtan • Romanya hududun-
da ıetmlı f eaa bir hl 
diıe Jmlt· 

Sohada anlatıldıiıaa s6· 
re. Dobrlcah yirmi beı Bul 
•ar k61I01G, Romaa1ablar 
tarafında• te•klf edllmııler. 
Bunun eebehl de Hdece 
halk a .. rınd• taay•k yap 
malsmıı! 

Orada aef erberlUc tertı ba· 
tı ahnmıf, tiulaar dehlcaa · 
hlan Romanya orduıuada 

aıkerlık •lmemek ıçln tim . 
diden ıtall olarak kaçmak
ta, Bulıarlıtaaa iltica etmek· 
teymtıler. Romanya h&laQ· 
metl hu fJrarl•rm 6oGoe 

1eçllmeıi için meıul ma• 
kamlar• 11kı emirler Yermtı 
Fakat bu mak•mlar ltu ••-

bu ıeylerderı fakat fHnta Romanyaya yardım 
müıaade etcnedık.. l yaad ettıler. Ve mlHkere· 

f l '
ııll aaıı • 

bunu daha •• a 1 ler lolntaa utrada » 
tutabilirdik? Tahkıkat açı . Möıyö K6ae lnnof ı6ale· 
m ı ıtır. Fakat ııcadıdeo dılze l b 1 dt b keo 18 rtol ıiY e it r : 
ıöy!e,eJIDI ki en _ G6ı Clyouunuz ya, Bul 

k yıııhlı h.kl-haydatluk. •f 1ar.ıtanı Balkan Antantıaa 
yelerloe loaaaUJOrUnl ıolunıy&D amtller hep l.6yle 

iki ıneroleket araaıodakl kilç6k komıu lca •ıalarıdır · 
1 1 ktıebıle· iyı wüouebet tr B ırkaç kdometre murabbaı 

cek mahiyetteki bu korkuDÇ Dobrıea topraklan ko•ıu· 
hılt.ayeyl burada ke .. llm muz Romayahlarla aramızı 
Sıze ıunu ıö1h1ttJlfD ki bt r.çaııı bulunu7or. E.ie de•t 
zım en ıacnlml emehmız zl 11 1aıllertade bir kaç klln· 
R ı komtularuıuzla omanJ• •• 1 metre uzuolutuoda btr top· 
t1ı bıt ıanlafiD& içinde Jat• • rak y(izinden Yuaaolılarla 

maktır. 1 1 t d boı:uıtuk . BiHOa ltuD ar a· 
Ba~ınıs din1• ıOzOn e mır eddemtyecell ıeyler mi

otuz eenede• beri, neler s•· 
P 

• 
10 

d•ı 1 Ilı• keodf blıolalyetl· 
Ç•JO' harpten •ODr• ar• •. d k 7 ·' v 

1 
Trl• mızla ııbahaı ••r•• 1 ml 

N61f Se•r, er .. • ' h il 
1 
~ ımsalao Sırb!ıtaıuo cenubunu t~tkll 

Doo ıoa a eı aue 
U.bedeıler ,.,. eden Malredonyanın bir k11-

mı1 bOtOo m 
tılmııtar. Ea •••el TOrkl1e 
Sevref parçaladı. Sonra Ma . 
carf•tao onu takip etti. Bul · 
sari•taalD 11bedl1en bu mu· 
ahedeleıe aadlk k,.l.-ııa11nda 
bir ı•bep var au? » 

Bulıar BatHktllnln bana 
anlattılıdarın•n daha t1ı aa· 
laıılo1a1ı için okuyucuları· 
m• bazı ızahat vermeft far· 
dalı ı~rdiim 

Tuna ile Karallenlz ara-

mıodaa açıkça vazıeçerek 
Yuıoıla•J• ile ebedi bir 
doıtluk muahedeal l'9aala. 
madık mı? 

Türkt1eye kartı aJnı ao· 
taımak •• uyuımak emellerlal 
tzbar etmedik mt! TOrklerl• 
de bir doıtluk anlaımatt 
lmzeladık. Edtrnedea vaz . 
ıe.çUlı.. Anlaı•mıyacafunı• 
mtlletle, yalnız Romanyalı-

(Sonu d6rdGDcG111fada) 
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MUSSOLINININ IHTIRASLARI Türkiye e Fa
ş ·sttir ne de 

Hitlerci 

Balıkesir askeri sa tın 
<ılnıa konıisyonııııdan: · 

Balıkeslrdekl kolordu ioıu.t, tamirat ve tetlıat, keıtf 
(E••elkl ~azımn devamı) 

Büyük bir imparatorluk 
projesi 

Şüpheden indedir ki 1911 
den bert ltalya merkezi •e 
Şarki Bahrlı~fltte me•kılerl
nl tak•tye etmektedir. 01-
fer taraftan Garbi Akdentz
de, tıaret edtlecek •e naza· 
ra dikkati celbeyltyecek t•J 
Tunea da ele ıeçtrdlil fayda 
•e mu•affakfyetlH •c la 
panyadakl bir ııra icraatı 

dır. Llkla lıpanyadakl tca 
raat hitama erdi; o lıpanyol 
topraklarından hiç bir ıey 

ele geçlremlfeeeflne emin
dir; Majork adaııına Palma 
deniz fhıOaden fıtlf ade mi· 
ıaadHI, 6yle lıatr müıaade · 
ki ••rllmlı g3rüaüyor, lalç 
ılpbHlz ehe•mlyetlıdtr, fa· 
irin 11rf ıl1aat bir ebem
mlJ•tl batzdlr; lıpaaya 
• e ç h e •• lıtllrametlnln 
del•ımesl hu m a 1 a a -
tleyl ııfıra tadlrlr. Bwna mu• 
kalall, ltalya on dok•zuneu 
a1r1a nihayetinde• bert Tu
a111ta hal ve ••zlyetf•f• 
teaezztıle uğradıiını ıördü· 
il ııhı çlft~I muhactrlerlaln 
a4iedl de Fran11slardan dua 
bir mertebeye dütm6ıtiir. 

1935 Muka •elelerl tı~, eıat 

itibariyle, rehin •e lıtlldlltn 
(lpotella} lraldırılmaıını te· 
ılı ecltyordu· Bllakfl Şatlıl 
Akdenlzle Kızıl deniz de yıl· 

dmm ıQratlyle tlerlemest 
İtalyanın lhtlraslar ıaı bu ci
hete lahlıar ettlrmtıttr. Ba 
ıoa tlehlt Sü••n meeeleılnt 
ertaya alma11, mecllıl tdare· 
ıl•de iki değilse '9lle bı r 
me•kl lıtemeııdtr. 

Uaatmamak gerektir kt 
ltalyada Tuauıtan ziyade 
Mmrı dl1üne11 ko••etll bir 
,.,u yardır. Şayet bu par. 
ti her •eı!lede Tunuı aley· 
hl•e m6aakaıalara tıtlrak 

edtyoua bunun Hbebl Tu. 
nuıua ele reçlrllmeıl ltalya 
Ja lıte.llil zaman Sıcılya 

bofazını kapatmefa aaij 

ıaade edecek olan 

Bulgaristan 
Balkan Antan· 
tına niçin gir

miyor? 
(Baıtarafı üçilnc& ıayf ada) 

larla Yunanlılar mıdır?.» 

Möıyii Koıe l•anofun ba
na ı6yledlil ıeyler baraya 

ıeldlllm aekta g&ndea \aerl 
herkeılD aizındak ltlttlllm 

ıizlerln 1elihlyettftr bir afız 
tarafından t~kıdtdlr 

Yalnız laalktan değil Ki · 
ıe lvanofla konuımadan da· 

ha e•vel ıeae ı!yul ıahıl· 
yetlerden mHell mebuıan 
Relıt Muıhoaevdan, eıkl ha· 
rlclye nazıra Be1:11•o•dan ay
al ı6zlerl cluymuıtum. 

• K6Hl•aoofun yaaıadaa 

"çıktılı• zaman ıokaklarııla 
nlmaylıler ı•ne baılamııtı. 
Bulıarca yazılı k6çlk ki
lıtlar havalarda uçuıuyerda. 
Talebeler Dobrleanın bir tll
lıalye benslyen mtllt marı••ı 
okuyerlar •e atla ,oltıler 

kite baılarında d11rmuılar, 
halkı tlafıtmai• laaaırlanı · 
,.,ı.,.ı •.. 

Trabluıearbın bir lmthladı 

aazerlyle bakmaaıdır. Lakla 
ltalyanna hakikaten keadl 
iz denizi baltoe ıekmalıı: lı
tedlit Şarki Akdenlzdlr.ltal· 
yaalar Babrisefldln ırarbın

da ku••etll, ıe.&ıt •e mai
rur birer millet elan Fra•· 
ıızlarla lıpanyollarıa kendi
lerini her zamaa durdura-

cağını pek lyl bilirler Ak

den1zln ıarkında, btliklı, 
İtalyanın yazlyetl daha k11•
veth olduiu ııbt, lnılltere 
'lDÜlleıaa olmak 6zere, ora
da muka•emete ıayrt muk
tecllr küçük bir takım mil· 
letlerdea baıka klmıe yok· 
har. 

SONU VAR -

(Baıtarafı 6çGncü sayfada) 
artık bizim de iti. 

Ttbk - Fra•11z anlaıma11 
he• lıkenderuaua terkini, 
hem de Türklyent11 rarp 
devletleri tle lcaU ıurette 

btrleımeılnl tHblt edecek. 
Bu anlaıma bize daha az 
fedaklrlıla mal olısydı du-

proje ve ret mlerlal tanzim ve ioıaata nezaret eylemek 
üzere ayda 260 lira ücretle btr yilkıek mimar •e 1ahut 
yüksek mimar yerinde aynı lcretle ylkıek m61aendlı ah· 

nacaktır. 
T6rk olmHı ıart olan laltplerln dilekçe hüı:ı6hal, dip · 

loma Te evvelce çaiaıttkları müe11eıelerden ve faptıkları 
tılere ahi •eıtkaları •e nüfuı teıkerelerl ile birlikte Ba
hke.ır aıkeri aaha alma komlıyoauD& m6r•caatları. 
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yul a ••maualyet daha -

Bir harp halinde ltalya 
nelerden mahrum ka

lacak? 

t m 01ac•ktı)) Belediye Reislii-inden: 
Andre Clol CJ 

(Baıtarafı ikinci ıt.Jfacla) 
ler ve nutuklar •e ıu meı· 

hur (tdemokraıllerla harp 
arzuıu• nevinden bir takım 

yalan\ar, üzerinde btr mtk · 
tar teılr y•pmıı olıa itile 

bu teılr ıeçlcldlr: Er geç ha· 
lıı:lka t ona ıörüaecelıtır 

İtalyanın tabllyetl, bizzat 
Koat Claaoaun tabiriyle 

«AnupanıD bayatını teıev

vlı eden çözülmeat ı•· 

reklt düi6mler» den biri· 
dır. D 1 i er 1•r1 AY•ı

turya, Çekoılovık •e 
Arnavutluk düiim erldtr . Bu 

dliümlerja, kaa dökilme · 
den cöziileceftnl umalım •• 

palıı:hn tddla11 latlif ına 1ım
cll1e kadar biç karar •ermlt 

olmıyaa ltalyaa mllletl bun
claa tlk ıe•laen olacaktır.J> 

Ge•eral Paul Aza• 
LeJouraal 

"Ekseriya ıu ıual ıoruldu: 
ltalya ae lıtlyer? Bu baıuı· 

ta yaaılmamalıı: fçln ••J'• 
ıhtt1acı o\duiuau araıtırmak 
daha mlnaılp olur. İtalya
nın tik arzuıu cclhttyar mtl ·1 

letlerı in pazarlıklarına ... ı 
bısilamaktaa kurtulmak ol
dutuoa 16re baaıt llaUyaç
ların keadtılnln « ihtiyar 
mtlletler•e kartı muka ••me. 
tini tahdit ettlflni araıtır· 

mak icap eder 

MahıulQn iyi olduiu ıe · 
neler, ltalya, harl~ten ıula 
ithal etmeden. az çok hal· 

kını doyurabilir . Eti belki 
lcifl gelmez: Muvakkat ted · 
lıtlr olarak daha ziyade bay· 

••• keHblltr amma ltalyaaıa . 
barp lıaaltnie ııda euıuıu• 1 

da. karıılaıacalı ıtçlükler 
btlhHH et tedariki h•ıu
ıuada olacaktır. Bu huıuıta 
ıarp de•letlerladen Itır ıey 
tıtemlyecek yaztyette old• • 
iu takdir.le ya Almanyanı• 
ta'-akk•m6 •e lalm•Y••I al· 
tıada bulunan Orta Avr•pa· 

ya veya Balkaalua baı 

Turma11 icap eder. Bu iki 
imkanı tahdit edecek olan 
laer bidt1e, it al yanın muka · 
••met kabtllyetlal tehlikeli 
ıurette zayıflatır . 

Şayi ece, yalnız ııda ba · 
kımıaclaa da ltalya Orta 
Anapa •e Balkanlardan yi
yecek teclarllrtnden eml• 
olmadıkça rarp devletlerde 
münHelaetl keeemez. Bu 
mıntakalard•a ldhal eltlfl 
malları Almanya rtbl, mi· 
badele uıult,le ö4iedlil •e 
bu u111lcle Almanya pek 
malllr oldufu için bu iaal 
arada ••iukhıklara sebebt
J•t •eren taraflar.lan l.lrl · 
dır. 

temin etmek lçtn çalıımıı 
tı. 

** halya için k6mlrde• da-
1 ha •t.hlm elan bir meıele 
Tardır: Petrol meselesi. 

Son harp HDHında, A.l-
man •• A•ullurya genel 
kwrmaylara arHıada kifayet 
ıl:a gıdalara• takılml huıu· 
ıunda çıkan ka•ıalar laa· 
tırlardaıılır. 

** 

Ş6pheılzdtr ki, faılet lal
lc-ô.mell, iki ıeneden heri. her 
çareye baı •urarak p•trol 
ihtiyatı vlcude ıetlrmeye 

çslııtı. Fakat Romanın bu 
huıuata yapabıldlil Alman · 
yanın J•ptıfındao daba •ı•
iulır ve hrupte motörlü 

halya, ham maddeter ltl· 
bartyle buıGa umumtyetle 
ıöylendlilnclen daha az fa · 
klrdfr . Kurıua. çlnko, bok 
ılt huıuıundakl lhttyaclyle 
maaıeoez ıht11acının yar11ı · 

1 

makinelerin muazzam lıtlb· 

llkt 16z 6aüne alınına, 
harp balıade ltalya hemen 

1 

nı bizzat tatmla edebilir 
Çcktıit demir lrıtlıiını hur· 
da demirlerden tıtlf ade ıu · 
retlle kıımea haf ıflet•ekte · 
dır. Kalay •• bakır elde et 
mek için denlzaıuı ıtballt 
yapılamadılı takdirde, Bal· 
kanlara baı vurması llzım · 
dır. 

llıati1acı olan kömilrün bü· 
y6k bir kıımından, •• pet· 
rol. pamuk •• kauçuktaD 
hemen tamamlyle mahrum 

olduiu maliimdur. Yün lı

tıhaalt zayıftsr. 

lthalit malı yakacaia 
olan lhtlJacı harice tabıt
yetfntn bıılıca Hbebtdtr. 

Alma•J• e•vell lrendlıtne 
zecri tedbirler zamanında 

k&mCir •ermek ıuretlle ltal
ya Gzerlnde ntfuz kazandı. 

Bu hareket Almanın m6ıte· 
rlıloe ıöıterdlil tediye ko · 

laylıkları dolayıılle tkl mem· 
leket arHında de•amh bir 

bıi oldu. Almanya, verilen 
kömGr mulrahlllnde mey•a 

ve hatta turizm boao1arı 
kabul etmektedir. 

Bır harpte Almanyanın 
mfltteflkt bulunduğu takdtr· 

.ıe, ltalya, nazari olarak 
pek az köm4r ıılnatııı ~·
lıecektlr, çünkü ıu kuvve 
tlntle• çek lıtaf ade etmek· 

tedır •e yakacafıadan ta· 
aarruf için endihtrlılnl raı · 

J onelleıtlrm:ıttr. ŞGphelt 

mesele münakalelerde inli· 

sam meıeleaı olacaktır . Çün· 
kG ıeçea ıenenl• tecri .. ele · 

rl röıtermlttlr ki Alman d•· 
mlryelu malzemeıl •iar mad-

delerin taııama11 huıuıaada 
dabtll tbtlyaçlara aaeak 
ı&,lakle tekabül edebilmek
tedir. . 

ltalya hır harbe atalma
dan 6•ce, IJir mtktar lröm6r 

ihtiyatı blrlktlrmek mecbu
riyetinde kalacaktır. Eıa~• 

Pole•yaaıa k6mürüaden lı 

tlfacle etmek içindir kt enun 
la 4ioıl olmuı, o•• bitaraf 
bir de•let halla• ıetlr01ek 

•• Al•a•yaaın tılıııada bır 
Baltık - A.AUpUk lrtlltatı 

derhal Alm oyanın mayi 
yakacaiına muhtaç kalacak· 
tır . 

Romanya lru,ularınm. to 
toltter!erln bunların lı 
Uımarıaı ete geçh·dtklerl 
farzedllcllil takdirde, Alman· 1 

ya ••ya ltalyaya harp ha ... 
ltnde temi• cıdeeeil petrol 
huıusunda çok ıey ıöyledı . 

Hakikatte, bu kuyularıb •e
receği miktar «Totaltterler» 
e kı1metll bir yardım ola · 
cılıı:tır . Fakat •sun bir har
bin büUla ihtiyaçlarını kar· 
ıılamaktan uzak olacaktır . 

Almanlar. tabii e•vell keadl 
hl11elerlni alacaklardır. 

Garp devletleriyle harp 
halinde ltalya lçtn petrol 
meseleai Akdenlze hakimi· 
yet meseleıioden ayrılmaı: 

bir noktadır . Bır ltalyan ıe
ferlae en ziyade elverltll tkl 
petrol kayaafı Suriye ile 
Ftltıtlndtr. Değruıunu ıöyle· 
mek llsım ıellree, Surlyede 
Trabluıa Ye Flltıtinde Hay 
faya akan iki plpr - ltne 
Din kullanılmaz hale konul
maıı kolaydır. Bununla be
raher, petrol ıemll~rlnta 

Slveyttea, Çanalrkaleden ., •• 
ya CebelOttarıktan ıe9me
lerl thtlmalt pek azalacaiı 
için, İtal1anın petrol suıaz
lufuaun pek çabuk K6çük 
Aıyaya •eya lnglllz - M11ır 
Sudanına tevecclh edec1!jl 
tahmin olunabilir. 

laıılız · M111r Sudıını ayni 
zamanda pamuk da lıtllual 

eder. Tral.luıdan Erltreye 
irtibat temi• edtldı mi, J a -
ponya •e daha haıka millet· 
lertn ıemtlerl kauçuk bile 
ıetıreblltrler. 

ltalya, ıarp devletlerl1le 
htrdea bire münaeebetler!of 
keettil takdirde, maddi ıbu. 

yaçlarının H•kt7le blylk 
Retbın tam tabiiyeti l\ltına 
ıtrmeye mahkumdur. Esaı•n 
Alm oya ••recelJ maddeler
le, ancak ltal:ra,ıun harbe 
ılrmeılalD tik mlıl&Glltını 

halletmtı olacalıı:tır. Uzun 
bir harbı lda•e edebilmek 
içi• ltalJaDın Şarkıa bir luı· 
•••ı ele ı•çlrmeal lazım -
dır .• 

L••l•• ••••er 
Le Ptıar• 

Tenviratı umumiye 1çln alınacak ampullerin ae•1 ve 
mlktarlle muhamme• bedelleri aıafıda göıtettlmlı olan 
ampuller 30 · 5 · 939 tarihinden ltlbaren 15 ılhı mftddetle 
ekılltmeie konmuıtur. 

llaaleıl 14 · 6 .g39 çarıamba ıüoü 1aat 15 dcı Belediye 
Enc6menlnde ye pılacaktır. Eksiltmeye lttlrok edecekleri• 
yQzde 7 ,5 temtneıtlarını .laha e••el Belcdlye ••zaezlae 
yatırmaları ve fozla mal6mat almak latlyenterln Belecllyeye 
müracaatlara tlia olunur. 

Mub.-.mmen 

Mum: Aııul: Azami: bedeli: 
25 700 ıooo 40 
.co 1200 1500 44 
60 250 350 57 
75 200 300 68 

100 100 J50 82 
150 50 75 130 
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Türk Hava K.uruınıı 
Ra lıkesir Şubesinden: 

1 . Genel Kurmay l!htıkanhjının teaıtplerl lle Tlrkku
fU Genel Dlrekt6rlOl6oün emrt altında bu yıl açılmakta 
olan (Hava Gedlklı hazırlama JUVHı} na orta okul mezun
larından alınacak lir . 

2 • Ha•• ıedtkll bezırlama yuvuına 
lerde aranacak belli baılı ıartlar aıaiıda 

A - T&rk olmak, aaaeı ve babaıı Türk 
dan olmak. 

ıtrmek lıtlyen· 

göllerılmtıttr: 

ve Türk ıoyua-

B · Bekar olmak ve yaıı en az 16, en çok 18 olmak. 
C Sağlık durum uçuculuia el•erlıll olmak. 
D · iyi hal eabıbı olmak. 
E M Ana ve babaıının, yokıa •ellt1lDlb rtzaaını eiıteren 

••zıh adreıllc veıtka ıaıtermek . 
F - Hava ıredtkll hezlrlama yuyuını •e ha•• okulla

rını bltlrdtlcten ıonra hava birliklerinde 12 yıl hava ge
dtkh erbaı e:arak vazife ıörmeğl taahla&t etmek (Bu taala · 
hiit g1tdlklı hazırlamo yuvıuıaa ıeldikteD ve bava ıalhk 
heyetluce yapılacak kati muayeneyi 171 ne.tice vudtkten 
ıonra maerafı Türkkuıunca ödenmek ıureUJle Japılacak · 
tar ) 

3 - Gedikli olmcdan evvel ve eldukt~n ıoara •haa
cıık aylık ve tayarccl zamlarını• miktarlara ile diler eıaı 
vo 11rtlar hıkluacla daha fe.zla maldmat almak lıtlyenler 
orta okul, lııe vn kültür d!rektörlülrlerlae, ukerhk ıubeleıl 
baıkaolıklarına Türk Hava Kurumu de Tirklıı:uı11 ıubelerl· 
ne r6•dertlea matbu projeleri görehılırler. 

4 - Kayıt muRmeleıloe 30 haziranda ıoa •ertlccektlr· 
Lazıw ıelen ıartları hafı: olduiu 16rftlea gençler temmuı. 
ayı içinde Ankarada Türkkuıuna sevk edileceklerdir . 

5 - Hava ıedtklt hasırlama yuıvaıına ıtrmek lıtsye• 

erta okul mezanları kayıt edllm•k uzere Türk Hava Kuru111u 
ıubelerlDe:, Aakarada Tirkkuıu Genel Direktörl6f6ne miir• 
uat etmell4ırler. 
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Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Yapılacak ıı: loblnrlar Baımidilrlyet bİaa11oı• 
önündeki ihata duvanoıD demir parmakhk •e kapılarll• 
baımildiirlyet blnHıDıD pencere ve kapılarının ve 8aım6 .. 
d6rllk •tla11nın yalla boya ile beya•maıı 

ihata dn•arlle Beımüdfirl1et htnaeıaın hariç •e dahtlf· 
nfn badaoa11dır. 

2 - Şartnamesi Baımüdürtyet bla&11oda idare mut• 
medt nezdindedir. 

Meıai Halleri zarfında her 160 ıörüleblltr. 
3 - Pazarlık 26 - 6 - 939 aah ıGnQ 1aat 15 de Bıf 

mldürlyette miteıekkıl komtı1oa iauauruada Japılac•~· 
tır. 

4 - ~eıtf bedeli 657 lira 63 kuruıtur. 
5 - Munkkat t•rnlaat ıt9 lira lS kuruılur. 

4-

Ba11lclıfı 1uı Vtllyet Matı..,.,ı-Bahkulr 


